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ATIVIDADE 1 
 

Imagens de exemplos de jardins em permacultura 
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ATIVIDADE 1 
 

Ficha de trabalho do jardim em permacultura 

 

1. O que é uma cultura múltipla? Nomeia três características. 

•  

•  

•  

 

2. Qual é a estrutura de um jardim em permacultura? Nomeia as zonas. 

Zona 1 _____________________________________________________________ 

Zona 2_____________________________________________________________ 

Zona 3_____________________________________________________________ 

Zona 4_____________________________________________________________ 

Zona 5_____________________________________________________________ 

 

3. O que são “melhores amigos”? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  
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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 
 

Qual é a importância da estrutura do solo e da água na permacultura? Lê as 

perguntas com atenção e seleciona a resposta correta. 

 

1. Quais dos tipos de solo é o mais indicado para a permacultura? 

a) Solo argiloso 

b) Solo arenoso e argiloso 

c) Solo arenoso e com húmus 

 

2. O que é o húmus? (Várias respostas possíveis) 

a) Solo duro não plantável 

b) Solo que pode guardar água e nutrientes 

c) Solo rico em nutrientes, consistindo em matéria orgânica, o que aumenta 

a fertilidade do solo e é bastante bom para plantar 

 

3. De que é feito o composto? 

a) Plástico, vidro e papel 

b) Restos de comida como restos de vegetais e frutas, grãos de café e cascas 

de ovo 

c) Restos não tratados de carne e peixe 

 

4. O que pode ser conseguido através da cobertura do solo? (Várias respostas 

possíveis) 

a) O material de cobertura é decomposto e convertido em húmus fértil 

b) A evaporação da água é reduzida e a interceção da água da chuva aumenta 

c) O solo endurece 

 

 

 

5. Como é a gestão da água num jardim em permacultura? (Várias respostas 

possíveis) 
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a) Uso intensivo de água e rega frequente 

b) Plantar culturas misturadas (várias plantas diferentes) de forma a proteger 

o solo da seca 

c) Usar métodos eficientes de água, como um design pensado, cobertura do 

solo, etc., de forma a conservar água como recurso 

 

6. Como é que se regula e poupa água num cultivo em permacultura? 

a) Cobrindo o solo e plantando coberturas terrestres 

b) Conectar a mangueira à torneira e deixar a água ligada 

c) Construindo cavidades   

 

 

ATIVIDADE 2 
Cria composto (num balde ou num frasco com tampa)  
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ATIVIDADE 1 
 

Brócolo e couve-flor 

Faz corresponder a afirmação correta às imagens. 

 
 

1. Neste vegetal podem-se comer os florestes cozidos ou assados, como 
acompanhamento ou salada. 

2. As folhas que envolvem o repolho também podem ser preparadas. Se 
removermos a pele ligeiramente áspera do caule do vegetal e cozinharmos, 
tem um gosto parecido ao do aspárago. 

 

 



O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo, que reflete 

unicamente o ponto de vista dos autores, e a Comissão não pode ser considerada responsável por eventuais 

utilizações que possam ser feitas com as informações nela contidas. 

 

 

9 
 

Endro 

Faz corresponder a afirmação correta às imagens. 

 
 

1. É uma erva aromática e medicinal bastante conhecida. O topo pode ser usado 
para condimentar uma salada de pepino e pratos de peixe. Também combina 
bem com batatas.  

2. A flor é útil para decoração mas também para a preservação de pepinos e 
condimentar azeites e vinagres. 
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Salsa 

Faz corresponder a afirmação correta às imagens. 

 
 

1. Esta erva culinária é usada para condimentar salada, Pesto, manteiga de ervas 
ou mostarda de ervas, mas também em sopas, e pratos de carne ou peixe. 

2. O caule pode ser cozinhado com caldo de vegetais ou sopa de forma a 
intensificar o sabor. Também pode ser salteado com vegetais, tofu, carne ou 
peixe. 
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Manjericão 

Faz corresponder a afirmação correta às imagens. 

 
 

1. Pertence à família dos labitas e é nativo da Ásia e América do Sul. É usada para 
condimentar saladas, molhos, sopas, vegetais, pratos de massa e carne ou 
pizza e em forma seca. 

2. A flor é comestível e pode ser transformada em pickle em azeite e vinagre ou 
como decoração. 

3. Os caules dos labitas podem ser transformados em puré e adicionar sabor a 
molhos, sopas e condimentos, por exemplo. 
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Curgete 

Faz corresponder a afirmação correta às imagens. 

 

1. A flor deste vegetal pode ser panada, frita, grelhada e recheada. É bastante 
saborosa. 

2. O vegetal pertence à família das plantas cucurbits e pode ser comido cru, 
grelhado, em pickle ou cozinhado. Para porções maiores, devem ser 
removidas as sementes. 
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Abóbora 

Faz corresponder a afirmação correta às imagens. 

 

1. Elas podem crescer bastante e podem ser usadas como vegetais cozidos, fritos 
ou assados. 

2. As sementes podem ser comidas assadas como um snack e podem produzir 
azeite. 

3. As flores podem ser usadas como decoração ou cozinhadas em massa. 
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Cenouras 

Faz corresponder a afirmação correta às imagens. 

 

 

1. É uma herbácea bienal. Os tubérculos são um sumarizados na linguagem de 
cozinha como comestível, raízes ricas em nutrientes e em forma de beterraba. 

2. Este tubérculo pode ser comido cru, cozido, cozinhado ou frito. 
3. Deste vegetal é também possível comer as folhas verdes. Pode-se fazer Pesto 

com elas. Misturando com tomate-seco, alho, xarope de maple, azeite e sal. 
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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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