
 

 

 

 

 

 

 

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

UNIDADE 2: A IMPORTÂNCIA DA SAZONALIDADE DOS PRODUTOS 

NA PERMACULTURA 

LIÇÃO 4: A QUAL ALTURA DO ANO É QUE OS PRODUTOS SÃO 

COLHIDOS (CALENDÁRIO DE PERMACULTURA E CALENDÁRIO 

FENOLÓGICO) 

Guia do Educador 
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ATIVIDADE 1 
 

Palavras-chave 

Produtos sazonais, colheita, estação, calendário fenológico, relógio anual. 

 

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

 

Duração 

Cerca de 20-25 minutos. 

 
 

Objetivos de Aprendizagem 

Consciencialização do que significa comprar produtos locais e sazonais em 

relação às alterações climáticas e ao ambiente (p.e. redução das emissões de 

CO2). Encorajar a sustentabilidade e as escolhas conscientes. Incluir calendário 

sazonal/fenológico para ajudar. 

Objetivos Educacionais 
Os alunos EFP devem: ser capazes de saber que produtos são de que época e 

as vantagens dos produtos sazonais. 
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Materiais e Equipamentos Necessários 
Uma caixa feita de cartão ou madeira (ou outro material), 20 frutos e vegetais (10 

de cada), imagens de frutos e vegetais, pedaços de velcro (40 unidades), relógio 

anual impresso (ou até um calendário sazonal), tubo de cola. 

 

Tarefa 
• Um relógio anual com as estações e os pedaços de velcro são pendurados 

no quadro. 

• Na caixa existem imagens em papel com o respetivo código de cores das 

estações e o velcro. 

• Os alunos devem tirar aleatoriamente um papel e fazer corresponder no 

relógio de acordo com a estação/cor adequada. 
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ATIVIDADE 2 
 

Palavras-chave 

Produtos sazonais, colheita, estação, calendário fenológico, relógio anual. 

 

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

 

Duração 

Cerca de 20-25 minutos. 

 
 

Objetivos de Aprendizagem 

Consciencialização do que significa comprar produtos locais e sazonais em 

relação às alterações climáticas e ao ambiente (p.e. redução das emissões de 

CO2). Encorajar a sustentabilidade e as escolhas conscientes. Incluir calendário 

sazonal/fenológico para ajudar. 

 

Objetivos Educacionais 
Os alunos EFP devem: ser capazes de saber que produtos são de que época e 

as vantagens dos produtos sazonais. 
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Teoria Relacionada 
Que produtos é que estão disponíveis em certas alturas do ano? 

O foco nos alimentos sazonais, que idealmente provêm da sua região, tem várias 

vantagens. Por exemplo, não existem, por norma, grandes rotas de transporte, 

porque o que cresce nessa região e nessa estação vem, bastantes vezes, de 

produtores locais. O foco sazonal também poupa os custos energia que, noutra 

situação, seria usados para o armazenamento. Para o consumidor, existem 

também aspetos relacionados com a frescura: alimentos sazonais não requerem 

longas transportações ou estarem bastante tempo armazenados e são mais 

nutritivos e saborosos. Finalmente, as considerações económicas também são 

importantes – pelo menos para o consumidor. Afinal de contas, as grandes 

corporações de importação operam internacionalmente e o dinheiro gasto não fica 

nem na região nem no país. 

Calendário sazonal para o ano todo 

Dependendo da região, existem vários tipos de vegetais que lá crescem ou estão 

armazenados durante quase todo o ano. Uma dieta sazonal depende do mês (ver 

calendário sazonal). 

 

Materiais e Equipamentos Necessários 
Uma ficha de trabalho com o relógio anual/sazonal e 5 imagens de fruta e 5 

imagens de vegetais. 

Tarefa 
Entregue uma ficha te trabalho com o relógio anual/sazonal. Deixe os estudantes 

colocarem as imagens das 5 frutas e dos 5 vegetais no relógio de acordo com a 

estação respetiva. (É possível fazer esta tarefa por escrito). 
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IO2 Módulo de formação na produção de comida 
biológica e amiga do ambiente (formação vocacionada 
para hotelaria/gastronomia) 
 

UNIDADE 3: AS DIFERENÇAS ENTRE OS PRODUTOS EM CULTIVO 

CONVENCIONAL E EM PERMACULTURA 

LIÇÃO 5: PORQUE É QUE A SAZONALIDADE É IMPORTANTE (EM 

TERMOS DE COMPRAS E PLANEAÇÃO DO MENU) 

Guia do Educador 
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ATIVIDADE 1 
 

Palavras-chave 

Sazonalidade, comprar sazonalmente, nutrientes, sabor, gases efeito de estufa. 

 

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

 

Duração 

Cerca de 20 minutos. 

 
 

Objetivos de Aprendizagem 

Aprender os benefícios e o significado do conteúdo nutricional dos produtos 

sazonais e o seu sabor. 

 

Objetivos Educacionais 
Os alunos EFP devem: ser capazes de identificar as razões pelo qual se deve 

comprar sazonal e localmente e rever os pontos ensinados na lição anterior. 
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Materiais e Equipamentos Necessários 
Computador ou televisão, internet, folhas A4. 

 

Tarefa 
• Será mostrado um vídeo sobre a sazonalidade. Após isto, divida os alunos 

em grupos; 

• Porque é que a compra sazonal é importante para um cozinheiro? Discute 

e escreve os pontos principais. (trabalho de grupo) 

 

Recursos adicionais  

 
O que é a sazonalidade, Fonte: Youtube, The Autopedia 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NL5A6Lw49PM
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Teoria Relacionada 
Porque é que devemos comprar frutas e vegetais regional e localmente? 

Os vegetais e frutas estão disponíveis a qualquer altura, independentemente da 

estação. Mas tem o seu preço: em várias áreas de crescimento, por exemplo, a 

água no solo está a esgotar. Para além disso, são precisas quantidades 

excessivas de material para o transporte em longas distâncias. Ambos contribuem 

para o aumento das emissões de CO2 e causam o aumento da montanha de 

plástico. 

Os alimentos que são colhidos quando estão completamente maduros têm um 

sabor melhor do que quando estão armazenados durante muito tempo. Eles 

atingem o seu sabor ideal quando são colhidos e comidos logo de seguida. As 

plantas desenvolvem os seus nutrientes através da luz do solo e de um bom solo. 

Quando os alimentos são colhidos na sua época eles estão maduros e 

completamente desenvolvidos. 

Os alimentos sazonais crescem sem qualquer interferência humana. Não há 

qualquer necessidade de usar pesticidas ou serem geneticamente modificados. 

Alimentos sazonais significam sempre produtos regionais. Isto significa que estes 

não têm que ser transportados para longas distâncias. Isto protege o ambiente 

através da redução da emissão de CO2, como também evita o uso excessivo de 

materiais para a transportação. 

Devido a existir sempre um excesso dos vários alimentos na sua época, o preço 

diminui. No mercado é fácil observar as tendências dos preços. Mal acabe a 

estação, os produtos tornam-se logo mais caros. 
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ATIVIDADE 2 
 

Palavras-chave 

Sazonalidade, comprar sazonalmente, nutrientes, sabor, gases efeito de estufa. 

 

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

 

Duração 

Cerca de 25 minutos. 

 
 

Objetivos de Aprendizagem 

Aprender os benefícios e o significado do conteúdo nutricional dos produtos 

sazonais e o seu sabor. 

 

Objetivos Educacionais 
Os alunos EFP devem: ser capazes de identificar as razões pelo qual se deve 

comprar sazonal e localmente e rever os pontos ensinados na lição anterior. 
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Materiais e Equipamentos Necessários 
Folhas A4, calendário sazonal 

 

Tarefa 
• Pensa numa forma de quando introduzir certos produtos no menu ou no 

planeamento do menu. Um calendário sazonal também pode ser usado 

para auxiliar. São formados quatro grupos e cada grupo cria um prato 

principal para uma estação com os seus produtos sazonais correspondente. 
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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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