
 

 

 

 

 

 

 

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

UNIDADE 5: PROCESSAMENTO – PREPARAÇÃO E ARRANJO DE 

PRODUTOS EM PERMACULTURA 

LIÇÃO 11 (45 MIN.): PROCESSAMENTO CUIDADOSO – MÉTODOS DE 

COZINHA 

Guia do Educador 
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ATIVIDADE 1 
 

Palavras-chave 

Cozinha, processamento cuidadoso, métodos de cozinha, ingredientes, nutrientes, 

consistência. 

 

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

 

Duração 

Cerca de 45 minutos. 

 
 

Objetivos de Aprendizagem 

Aprender mais sobre as diferentes opções de cozinhar. Criar consciencialização 

sobre certos métodos de cozinha adequados para certos alimentos. Criar 

consciencialização sobre a retenção de nutrientes e ingredientes nos vegetais.  

Objetivos Educacionais 
Os alunos EFP devem: ser saber capazes de descrever e saber a diferença entre 

os vários métodos de cozinha e corresponder os alimentos aos diferentes 

métodos. Saber quais são as vantagens dos métodos de cozinha e descreve-los. 
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Materiais e Equipamentos Necessários 
Folhas A4, fichas de atividades 

 

Tarefa 
• Leia sobre os vários métodos de cozinha. Entregue as fichas de atividades 

que descrevem os vários métodos de cozinha. 

• Debater a razão pelos quais são escolhidos. Que métodos de cozinha é que 

são apropriados para que produtos e porquê (consistência, sabor, 

composição; como mudam)? Defina três produtos diferentes ao método 

correto e descreva o processo. 

 

Recursos Adicionais 
Vídeo  

 

 

Métodos de cozinha. Fonte: Westwood Community Initiative 
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IO2 Módulo de formação na produção de comida 
biológica e amiga do ambiente (formação vocacionada 
para hotelaria/gastronomia) 
 
 

UNIDADE 5: PROCESSAMENTO – PREPARAÇÃO E ARRANJO DE 

PRODUTOS EM PERMACULTURA 

LIÇÃO 12 (45 MIN.): CRIAÇÃO DE MENUS COM PRODUTOS 

SAZONAIS E COMO APRESENTAR NOS PRATOS 

Guia do Educador 

 

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

Palavras-chave 

Menu, estação, receita. 

 

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

 

Duração 

Cerca de 45 minutos. 

 
 

Objetivos de Aprendizagem 

Ganhar conhecimento sobre os ingredientes a serem usados num menu nas 

diferentes estações do ano. 

 

Objetivos Educacionais 
Os alunos EFP devem: serem capazes de combinar alimentos para um menu 

sazonal: saber que elementos podem ser combinados e como é que são dispostos 

num prato. 
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Materiais e Equipamentos Necessários 
Imagens de sugestões de menus sazonais (refeição com 3 pratos) 

 

Tarefa 
Pesquise e discuta: 

• Que produtos se podem adquirir nesta estação do ano (sazonal)? (Revisão) 

• Como é que se combinam? O que é que correspondem em termos de 

sabor? 

• Como é que dispomos estes elementos num prato. 

Os formandos devem ser divididos em grupos pequenos. Os grupos trabalham 

juntos para criar um menu (três pratos: entradas, prato principal, sobremesa) com 

produtos sazonais e considerar a sua disposição nos pratos. (Imagens 

exemplares são penduradas no quadro.) 

 

Recursos Adicionais 
Vídeo  

 

Técnicas de empratamento. Fonte: WebstaurantStore 
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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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