
 

 

 

 

 

 

 

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

UNIDADE 4: TRATAMENTO DOS PRODUTOS DE PERMACULTURA, 

ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO 

LIÇÃO 8 (45 MIN.): OPÇÕES DE ARMAZENAMENTO – CAVES 

NATURAIS/RENDA DE TERRA/CAIXA DE ARMAZENAMENTO 

Guia do Educador 
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utilizações que possam ser feitas com as informações nela contidas. 
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ATIVIDADE 1 
 

Palavras-chave 

Armazenamento, Terra, cave, caixa, areia, vegetais de inverno, stock. 

 

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

 

Duração 

Cerca de 20 minutos. 

 
 

Objetivos de Aprendizagem 

Aprender formas de preservar vegetais e frutos. Perceber o propósito deste. 

Encorajar os formandos a contribuir com as suas próprias experiências. Recolher 

ideias sobre as várias opções de armazenamento disponíveis. Entender o fator 

custo/beneficio. 

Objetivos Educacionais 
Os alunos EFP devem: ser saber capazes de explicar as diferentes opções de 

armazenamento de vegetais e quais os seus propósitos específicos. 

 

 

 



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

 

Tarefa 
• Explicar quais os métodos disponíveis de armazenamento em permacultura 

através de vídeos. 

• Discussão/Troca de ideias de alguns métodos que conheçam (em casa, 

avós, etc…). Enumerar as vantagens destas opções de armazenamento 

(relacionado com o meio ambiente – bastante amigo do ambiente pois não 

é usada praticamente energia nenhuma; em termos de dinheiro – comprar 

vegetais e frutas em stock e come-las a qualquer altura; o armazenamento 

poupa dinheiro) – recolher ideias e aponta-las. 

 

Teoria Relacionada 
Armazenar corretamente os vegetais 

O objetivo do armazenamento é diminuir o máximo possível o metabolismo dos 

vegetais, que continua mesmo depois da colheita. Como resultado, o 

armazenamento deve ser fresco, escuro e não muito seco. Isto previne que os 

vegetais se tornem moles, murchos, podres ou com bolor. 

Os diferentes métodos de armazenamento aplicam-se para diferentes tipos de 

produtos. Para alguns vegetais, o armazenamento no frigorífico é o melhor, 

enquanto para outros, o armazenamento numa cave, em areia ou em rendas de 

terra funcionam melhor. 

 

 



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

 

 

Armazenar Cenouras na Areia durante o inverno | Como Corretamente Armazenar 

tubérculos. Fonte: YouTube, The Grey Gardner 

 

Vídeo 2 

 

 

Uma pequena cava de tubérculos. Fonte: YouTube, Country Living Experience: A 

Homesteading Journey 

 



O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo, que reflete 
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utilizações que possam ser feitas com as informações nela contidas. 
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ATIVIDADE 2 
 

Palavras-chave 

Armazenamento, Terra, cave, caixa, areia, vegetais de inverno, stock. 

 

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

 

Duração 

Cerca de 20 minutos. 

 
 

Objetivos de Aprendizagem 

Como construir uma caixa de armazenamento para usar os vegetais durante mais 

tempo. 

Objetivos Educacionais 
Os alunos EFP devem: ser saber capazes de explicar os vários propósitos das 

opções de armazenamento (fator custo, stock, prazo de validade mais extenso, 

etc.). 
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Materiais e Equipamentos Necessários 
Vegetais (Cenouras, Beterrabas ou outro tubérculo), uma caixa de madeira, jornal, 

um saco pequeno de areia, e, se possível, palha. 

 

Tarefa 
• Como é que posso criar a minha própria caixa de armazenamento: Os 

formandos são questionados para considerar qual o tipo de materiais a 

serem usados para contruir a sua própria caixa de armazenamento. 

• A caixa deve ser construída de acordo com as instruções (pelos 

professores/formadores). 

• Aos formandos são lhes mostrados uma apresentação ou recebem uma 

ficha de trabalho com as instruções de implementação. 
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IO2 Módulo de formação na produção de comida 
biológica e amiga do ambiente (formação vocacionada 
para hotelaria/gastronomia) 
 
 

UNIDADE 4: TRATAMENTO DOS PRODUTOS DE PERMACULTURA, 

ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO 

LIÇÃO 9 (45 MIN.): PRAZO DE VALIDADE E FORMAS DE 

ARMAZENAMENTO 

Guia do Educador 
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ATIVIDADE 1 
 

Palavras-chave 

Conservação, preservação, fruta seca, fermentação. 

 

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

 

Duração 

Cerca de 45 minutos. 

 
 

Objetivos de Aprendizagem 

Aprender mais sobre as formas de preservar frutos e vegetais. Entender o 

propósito da preservação. Encorajar a sustentabilidade e as escolhas 

conscientes. 

 

Objetivos Educacionais 
Os alunos EFP devem: serem capazes de descrever e saber as diferentes formas 

de preservação. Saber quais os benefícios de preservação e ser capaz de 

descreve-los. 
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Materiais e Equipamentos Necessários 
Vegetais e frutas nas várias formas de preservação (ver abaixo), folhas A4. 

 

Tarefa 
• Colecionar e escrever ideias, depois distribuir uma ficha de trabalho com as 

diferentes opções e falar sobre elas. Os professores usam exemplos que 

trouxeram (comprados ou caseiros) para mostrar como é que cada alimento 

parece (e sabe) quando preservados. 

 

Teoria Relacionada 
Quando a comida apodrece, isto está muitas vezes relacionado com a ação de 

bactérias. Elas desfazem as substâncias que compõem a comida e as novas 

substâncias que são criadas já não estão aptas para consumo humano. Os fungos 

podem causar um efeito semelhante.  

A ideia base da preservação é, por consequência, mudar sempre a comida para 

que as bactérias e os fungos não possam atacar as plantas/vegetais. Existem 

vários métodos para isto: 

• Preservar; 

• Confeitar; 

• Secar e desidratar; 

• Fermentar; 

• Pickling em azeite. 

 

 

 



O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo, que reflete 
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IO2 Módulo de formação na produção de comida 
biológica e amiga do ambiente (formação vocacionada 
para hotelaria/gastronomia) 
 
 

UNIDADE 4: TRATAMENTO DOS PRODUTOS DE PERMACULTURA, 

ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO 

LIÇÃO 10 (45 MIN.): CRIAÇÃO DE UM LIVRO DE RECEITAS / RECEITA 

EXEMPLO: CONDIMENTAR O SAL 

Guia do Educador 
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ATIVIDADE 1 
 

Palavras-chave 

Cozinha, receitas, sal, ervas, secar, modelo de receita. 

 

Calendário 
Primavera/Verão 

 

Duração 

Cerca de 45 minutos. 

 
 

Objetivos de Aprendizagem 

Criar um livro de receitas (por exemplo: sal com ervas aromáticas) 

 

Objetivos Educacionais 
Os alunos EFP devem: serem capazes de criar e implementar os passos de uma 

receita: trabalhar independentemente e preparar um menu. 
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Materiais e Equipamentos Necessários 
Várias ervas (manjericão, orégãos, salsa, tomilho, etc.), forno, frascos com 

tampa, sal, receita, processador de cozinha. 

 

Tarefa 
Pequenos grupos são formados. Cada grupo desenha uma página de um livro de 

receitas usando o modelo. Por exemplo: com a ajuda dos ingredientes 

preparados, a receita e o sal aromatizado vão ser criados com supervisão e guia 

do instrutor. 
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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 

http://www.zaug.de/
http://www.farm-advisory.eu/
http://www.espe.pt/

