
 

 

 

 

 

 

 

IO2 Módulo de formação sobre produção biológica e 
ecológica de alimentos para formandos do EFP de 
cozinha/gastronomia 
 
 

UNIDADE 1: CONHECIMENTO BÁSICO DE PERMACULTURA – A 

NATUREZA DE UM AMBIENTE PARA CULTIVO EM PERMACULTURA 

LIÇÃO 1 (45 MIN.): REVISÃO – O QUE É A PERMACULTURA? 

Guia do Educador 
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ATIVIDADE 1 
 

Palavras-chave 

Permacultura, jardim, cultivo, recursos naturais, “melhores amigos” 

 

Calendário 
Esta atividade pode ser feita em qualquer altura do ano. 

 

Duração 

Cerca de 45 minutos. 

 
 

Objetivos de Aprendizagem 

Como é que um jardim de permacultura está estruturado, a explicação das zonas, 

como é que se combinam as plantas de forma a serem mais benéficas, dar a 

conhecer o significado de permacultura. 

Objetivos Educacionais 
Os alunos EFP devem: ser capazes de explicar quais são os benefícios do cultivo 

em permacultura; saber porque é que certas plantas são combinadas; saber 

porque é que o jardim está disposto dessa forma. 

 

Materiais e Equipamentos Necessários 
Papel A4, imagem de um jardim em permacultura. 
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Teoria Relacionada 

Aquando da projeção de um jardim de acordo com o conceito de permacultura, 

deve primeiro ter-se em consideração qual a visão para a propriedade. Através da 

utilização, da melhor forma, das características naturais do jardim, a permacultura 

pretende criar um design sustentável e duradouro. 

O modelo ideal de permacultura consiste em cinco zonas (anéis) que rodam à 

volta das pessoas: 
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Tarefa 
• É mostrado, aos alunos, uma apresentação dos dados principais das zonas 

de um jardim em permacultura. 

• Uma imagem de um jardim em Permacultura (está tapada e pendurada no 

quadro). 

• Pergunte aos alunos quais são as características de um jardim em 

permacultura. 

o Agricultura permanente. 

o Não existe uma destruição do solo por parte de máquinas e 

fertilizantes. 

o O jardim é construído por funcionalidade: as plantas que requerem 

mais cuidado estão mais perto da casa, por exemplo, é possível ir a 

pé até lá. 

o Apoio para as plantas com ajuda dos insetos. Estas são plantadas 

juntas (“melhores amigas”) de forma a conseguirem beneficiar uma 

da outra. 

o Retirar o maior rendimento possível com menos esforço. 

o Não são usados fertilizantes artificiais. 

• A imagem é destapada e é possível ver o jardim. Os alunos observam a 

imagem e discutem-na. 

• Existe uma ficha de atividades com questões (a ser completada no final da 

aula ou como trabalho de casa) 
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IO2 Módulo de formação na produção de comida 
biológica e amiga do ambiente (formação vocacionada 
para hotelaria/gastronomia) 
 
 

UNIDADE 1: CONHECIMENTO BÁSICO DE PERMACULTURA – A 

NATUREZA DE UM AMBIENTE PARA CULTIVO EM PERMACULTURA 

LIÇÃO 2 (45 MIN.): TEXTURA PRINCIPAL DO SOLO E 

ARMAZENAMENTO DE ÁGUA 
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ATIVIDADE 1 
 

Palavras-chave 

Textura do solo, armazenamento de carbono, composto, solo rico em nutrientes, 

recursos de água. 

 

Calendário 
Esta atividade pode ser feita em qualquer altura do ano. 

 

Duração 

Cerca de 20 minutos. 

 
 

Objetivos de Aprendizagem 

O aluno irá aprender como deve ser um solo saudável. Criar consciencialização 

do solo como como reservatório de água e banca de carbono e o que isto significa. 

Consciencializar sobre a água como um recurso.  

Objetivos Educacionais 
Os alunos EFP devem: serem capazes de explicar de que é composto um solo 

saudável e qual é o seu propósito para plantar e colher; serem capazes de nomear 

opções de rega e de conservação de água. 

Materiais e Equipamentos Necessários 
Computador ou televisão, internet, ficha com questões A4. 
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Tarefa 
• Um vídeo é usado para explicar a importância das condições do solo e da 

água num jardim em permacultura. 

• Os alunos vão assistir a uma apresentação com informações importantes 

sobre o solo e a água, assim como também lhes é dado uma ficha te 

trabalho com questões de escolha múltipla. 

 

Recursos adicionais 

Vídeo 

 

Tipo de solos. Fonte: YouTube, AgriLife Star 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCWbCEAPUdvnjQmVlhDKZ3QA
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ATIVIDADE 2 
 

Palavras-chave 

Composto, solo rico em nutrientes, produção de composto, reciclagem. 

 

Calendário 
Esta atividade pode ser feita em qualquer altura do ano. 

 

Duração 

Cerca de 25 minutos. 

 
 

Objetivos de Aprendizagem 

Entender, ao criar o seu próprio composto, que o fertilizante natural poupa dinheiro 

e mantem os solos “saudáveis” e que os restos da comida podem ser guardados 

e usados para criar alguma útil. Aprender como é feito o composto e o que este 

faz ao solo. 

Objetivos Educacionais 
Os alunos EFP devem: consciencializarem-se de que o composto é a melhor 

forma de dar nutrientes às plantas para que cresçam e produzam frutos; o 

composto é uma boa forma de dar uso aos restos da cozinha (reciclar). 
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Teoria Relacionada 

O composto é um material orgânico feito de plantas mortas e matéria animal que 

é desfeita e transformada pelos organismos e reações químicas do solo. No final, 

húmus é criado. 

O objetivo da compostagem é obter húmus proveniente de restos de animais e 

plantas adequadas. Ao mesmo tempo que microrganismos desfazem a matéria 

orgânica, calor é gerado que promove atividade microbiológica. 

O composto é ecologicamente e economicamente valioso: por um lado, ganha-se 

húmus valioso e, por outro, os resíduos orgânicos são reciclados no mesmo local 

onde são produzidos.  

 

 

 

Folhas castanhas 

Restos alimentares 

Palha 

Relva cortada 

Folhas castanhas 

Folhas verdes 

Sobras de madeira 
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Materiais e Equipamentos Necessários 
2 baldes com tampa ou 2 frascos com tampa, restos de comida (casca de 

vegetais e fruta, grão de café, chá, ossos, casca de ovo, pele de cebola, terra), 

instruções para produzir composto. 

Tarefa 
• Faz composto (num balde ou num frasco com tampa). 

• Criar o composto em grupos de acordo com as instruções. 
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ATIVIDADE 1 
 

Palavras-chave 

Ervas, vegetais, permacultura, múltiplo uso, menu. 

 

Calendário 
Esta atividade deve ser feita quando as plantas estão a crescer (primavera/verão). 

 

Duração 

Cerca de 20 minutos. 

 
 

Objetivos de Aprendizagem 

Reconhecer, nomear e descrever ervas e vegetais. Reconhecer usos específicos 

de plantas e ervas, independentemente dos seus múltiplos usos. Reforçar a ideia 

de que nem tudo tem que ser descartado, podem ser usados para outras coisas. 

Objetivos Educacionais 
Os alunos EFP devem: ser capazes de descrever as plantas e ervas e os seus 

usos múltiplos, assim como a sua utilidade na cozinha (também em termos de 

planificação do menu) 
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Materiais e Equipamentos Necessários 
3 ervas, 3 vegetais. 

 

 

Tarefa 
• 6 vegetais/ervas (3 de cada), como por exemplo: curgete, lilas, menta, 

cebolinho, manjericão, ervilhas, agrião, são trazidos pela professora. 

• Os alunos terão de nomeá-las e descreve-las (se necessário, a professora 

pode nomeá-las). 
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ATIVIDADE 2 
 

Palavras-chave 

Múltiplos usos, vegetais, ervas, poster 

 

Calendário 
Esta atividade deve ser feita quando as plantas estão a crescer (primavera/verão). 

 

Duração 

Cerca de 25 minutos. 

 
 

Objetivos de Aprendizagem 

Desenvolver, independentemente, um poster baseado na informação descrita 

anteriormente sobre as plantas e indicação dos vários usos das plantas. 

Objetivos Educacionais 
Os alunos EFP devem: ser capazes de atribuir e descrever os vários benefícios 

das plantas. 
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Teoria Relacionada 

Existem plantas que produzem mais do que um produto e oferecem múltiplos usos 

como a curgete, onde tanto o vegetal como a flor pode ser comida, ou a abóbora 

onde as sementes podem ser comidas ou usadas para produzir azeite de semente 

de abóbora. 

Materiais e Equipamentos Necessários 
6 caixas de cartão A3, ficha de trabalho a descrever a planta (ou erva) e os seus 

benefícios, tiras de texto com a informação relevante sobre a plantar, e clips se 

necessário. 

 

 

 

 

Tarefa 
• Os alunos criam um poster, em 6 grupos de dois ou três. 

• A cada grupo é lhes atribuído uma planta/erva. 

• Cada grupo receberá uma ficha de trabalho com a planta/erva 

correspondente e a sua descrição (por exemplo, planta de curgete, flor, 

semente, alecrim). 

• Os alunos têm de fazer corresponder as tiras de texto à imagem apropriada. 
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Parceiros do Projeto 
 

 
Centre for Work and Environment 

Giessen (ZAUG gGmbH) (Germany) 
Web: www.zaug.de 

Facebook: @digkomp.zaug 
 
 
 

C.I.P. Citizens In Power (Cyprus) 
Web: www.citizensinpower.org  

Facebook: @citizensinpower 
 

The Polish Farm Advisory and 

Training Centre (Poland) 
Web: www.farm-advisory.eu  

Facebook: @PolishFarmAdvisory 
 
 

Centros Escolares de Ensino 

Profissional (CEPROF) (Portugal) 
Web: www.espe.pt 

Facebook: @EscolaProfissionaldeEspinho 
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