
 

 

 

 

 

 

 

 

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 QUE ALTURA DO ANO É QUE OS PRODUTOS SÃO 

COLHIDOS (CALENDÁRIO DE PERMACULTURA E CALENDÁRIO 

FENOLÓGICO)  
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ATIVIDADE 1 
Re 

Relógio sazonal 

Quando é que cada fruto e vegetal está na estação? Faz corresponder as imagens dos 
frutos e vegetais ao relógio. 
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IO2 Módulo de formação na produção de comida biológica 
e amiga do ambiente (formação vocacionada para 
hotelaria/gastronomia) 
 

UNIDADE 2: A IMPORTÂNCIA DA SAZONALIDADE DOS PRODUTOS 

NA PERMACULTURA 

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

TERMOS DE COMPRAS E PLANEAMENTO DO MENU) 

Guia do formando 
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ATIVIDADE 1 
 

Porque é que comprar sazonalmente é importante para um cozinheiro? Discute e 

escreve as conclusões. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

ATIVIDADE 2 
Questões acerca da sazonalidade e regionalidade dos vegetais e frutos 

1. Qual é a vantagem dos frutos e vegetais sazonais? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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2. Qual é a vantagem dos frutos e vegetais regionais? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. Qual é o impacto ecológico de comprar vegetais e frutas regionais e sazonais? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. Qual são as diferenças no sabor? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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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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