
 

 

 

 

 

 

 

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

UNIDADE 3: AS DIFERENÇAS ENTRE OS PRODUTOS EM CULTIVO 
CONVENCIONAL E EM PERMACULTURA 

LIÇÃO 6 (45 MIN.): IDENTIFICAÇÃO DAS DIFERENÇAS ENTRE VEGETAIS EM 
PERMACULTURA E VEGETAIS CONVENCIONAIS 

Guia do Educador 

 

Project number: 2020-1-DE02-KA202-007629 

 



O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo, que reflete 
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ATIVIDADE 1 
 

Palavras-chave 

Vegetais convencionais, vegetais em permacultura, sabor, aparência, consistência, 

embalamento, ambiente. 

 

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

 

Duração 

Cerca de 45 minutos. 

 
 

Objetivos de Aprendizagem 

Provar, experienciar, sentir e cheirar vegetais em permacultura e reconhecer as 

diferenças de produtos convencionais. Criar consciencialização para os frutos e 

vegetais que não necessitam de ser embalados em alumínio ou outros materiais 

(afetando a sua textura e sabor). 

Objetivos Educacionais 
Os alunos EFP devem: ser saber capazes de verificar as diferenças baseadas na 

aparência, sabor, cheiro, etc. Ser capaz de descrever a razão dos produtos se 

diferenciarem por uma certa característica e o que podem ser (p.e. a cenoura é mais 

aromática porque cresce num solo diferente do convencional). 



O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo, que reflete 
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Materiais e Equipamentos Necessários 
4 tipos de vegetais/frutos (crescidos em permacultura e convencionalmente), pratos, 

facas e, caso seja necessário, garfos. 

 

Tarefa 
• 4 Vegetais/frutas diferentes de cultivo em permacultura e convencionais são 

examinados e comparados baseados na sua aparência, consistência, cheiro e 

sabor. 

• Faça dois grupos: o primeiro prova os produtos convencionais e depois trocam. 

• Cada aluno recebe uma ficha de trabalho (um lado com produtos 

convencionais e o outro com produtos em permacultura), com os 4 tipos de 

vegetais/fruta e escreve as diferenças novamente. 

 

Teoria Relacionada 
Os frutos e vegetais em permacultura são cultivados em harmonia com a natureza e 

a seguir certos princípios que são benéficos para as pessoas e a natureza: 

• A comida não deve conter corantes, potenciadores de sabor, sabores artificiais 

ou naturais-idênticos, estabilizadores ou adoçantes sintéticos. 

• Pelo menos 95% dos ingredientes base devem vir do cultivo orgânico. 

• A amarração dos animais é estreitamente proibida na criação animal e os 

animais têm que ter mais espaço do que na criação convencional de animais. 

• A ração é produzida organicamente. 



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 
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• Os animais não podem tomar antibióticos, hormonas de crescimento ou 

performance. 

• É também proibido o uso de fertilizantes de nitrogénio ou pesticidas químicos. 

• Também não é permitido tratar os alimentos com radiação ou outro tipo 

qualquer de engenharia genética. 
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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 7 (45 MIN.): REVISÃO DAS DIFERENÇAS ENTRE PRODUTOS EM 
PERMACULTURA E CONVENCIONAIS 

Guia do Educador 
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ATIVIDADE 1 
 

Palavras-chave 

Vegetais convencionais, vegetais em permacultura, sabor, aparência, consistência, 

embalamento, ambiente. 

 

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

 

Duração 

Cerca de 45 minutos. 

 
 

Objetivos de Aprendizagem 

Reforçar os conteúdos lecionados nas lições anteriores. Com ênfase na revisão de 

como é que os produtos em permacultura são cultivados e colheitos 

 

Objetivos Educacionais 
Os alunos EFP devem: serem capazes de descrever o que diferencia o cultivo de 

produtos em permacultura ou convencionais; criar consciencialização da razão pela 

qual faz sentido comprar e usar produtos sustentáveis. 

 



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. 
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Materiais e Equipamentos Necessários 
Computador ou televisão, internet, folhas A4. 

 

Tarefa 
• Discute a cultivação, fertilizantes naturais rega, preço, etc. (O que diferencia 

os produtos? Porque é que são diferentes? Quais são as razões?) 

• Discussão sobre a razão pela qual faz sentido comprar e usar produtos em 

permacultura (incluindo aspetos como embalamento, ambiente, sabor). 

• Depois desta discussão, escreva os pontos principais num caderno ou numa 

folha. 

 

Teoria Relacionada 
Os frutos e vegetais em permacultura são cultivados em harmonia com a natureza e 

a seguir certos princípios que são benéficos para as pessoas e a natureza: 

• Abstém-se a 100% do uso de quaisquer fertilizantes químicos sintéticos, 

pesticidas, herbicidas e fungicidas. 

• Promove a construção da camada de húmus do solo. A camada de húmus é 

um reservatório importante de CO2 e aumenta a fertilidade do solo. 

• Corresponde, na totalidade, aos requisitos orgânicos da EU. 

• Mantem um uso poupado de água. 

• Contribui para a preservação da biodiversidade, natureza e habitats. 

 



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. 
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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 

 

Este trabalho está licenciado com uma Licença Creative Commons 

- Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional. 
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