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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 
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ATIVIDADE 1 
Re 
Existem diferenças entre os vegetais de permacultura e os vegetais convencionais? Se 
sim, quais são? Escreve-as: 

 

Vegetais convencionais: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Vegetais de permacultura: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
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Existem diferenças entre os frutos de permacultura e os frutos convencionais? Se sim, 
quais são? Escreve-as: 

 

Frutos convencionais: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Frutos de permacultura: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
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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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