
 

 

 

 

 

 

 

Módulo 3: Conservação e eficácia de recursos em Eletrónica 
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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. 

Atividade 1 

Enquadramento teórico 

A evolução tecnológica caminha no sentido de servir as mais diversas áreas da 

indústria e economia, e a agricultura não é exceção. Nesta senda, a Permacultura 

beneficia do uso da tecnologia, desde o momento de análise do solo até à colheita.  

Palavras-chave 

Evolução tecnológica, indústria, economia, agricultura, tecnologia, análise do solo.  

 

Calendário 
Sendo esta atividade de âmbito teórico, não existe uma época apropriada ao seu 

início. Logo, pode ser feita em qualquer altura.  

 

Duração 

Cerca de 15 minutos. 

 
 

Objetivos de aprendizagem 

• Planear e estruturar tarefas; 

• Transmitir ideias e conceitos de forma clara; 

• Demonstrar capacidade de análise e iniciativa; 

• Recomendar soluções para a resolução de problemas; 

• Demonstrar criatividade, autonomia e espírito de iniciativa. 
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Objetivos educativos 

Os alunos de Ensino e formação profissional (EFP) devem ser capazes de: 

• Caracterizar a Permacultura; 

• Reconhecer a importância da recolha de dados e características do solo em 

Permacultura; 

• Determinar que dados importam analisar em Permacultura. 

 

Materiais e equipamento necessários 

● Computador/tablet/telemóvel com ligação à Internet; 

● Projetor; 

● Quadro escolar. 
 

 

Tarefa 

Criar uma atividade Kahoot com questões de escolha múltipla e verdadeiro 

ou falso sobre o conteúdo da Unidade 1. Seguem em baixo, alguns exemplos 

de questões: 

Questionário de escolha múltipla: 

1) Alguns problemas da Permacultura 

podem ser abordados através do uso 

da(s): 

a) Análise de dados e 

inteligência artificial 

b) Análise de dados 

e fertilizantes 

c) Robótica e culturas d) Culturas e 

fertilizantes 

2) A tensão crescente sobre os 

recursos naturais leva a problemas 

como: 

a) perda de 

biodiversidade 

b) crescimento da 

população 

c) redução do 

abastecimento de 

matéria-prima 

d) desenvolvimento 

de tecnologia 
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3) Quais dos seguintes dados não são 

relevantes para a análise em 

Permacultura? 

a) Abundância de 

nutrientes 

b) Dados de cultivo 

c) pH do solo d) Disponibilidade de 

carvão 

4) Uma forma de detetar focos de 

pragas é através da análise de: 

a) uso de água b) reflexão da folha 

c) número de 

fertilizantes em uso 

d) composição do 

solo 

5) Quais das seguintes opções afetam 

diretamente a análise da produtividade 

e fertilidade do solo? 

a) condições 

nutritivas e químicas 

b) condições físicas 

e psicológicas 

c) condições 

históricas e químicas 

d) condições 

nutritivas e 

psicológicas 

Verdadeiro ou falso: 

6) De maneira geral, a agricultura e a produção alimentar não estão a ser afetadas 

pela tecnologia. 

7) Os dados relativos ao solo podem ser monitorizados pelos agricultores em tempo 

real. 

8) A tecnologia pode encorajar práticas agrícolas mais sustentáveis. 

9) O uso de sistemas de irrigação pode levar à dependência de fertilizantes. 

10) O uso de tecnologias IdC pode auxiliar no controlo e monitorização do crescimento 

de plantas. 

Peça aos alunos que se conectem ao seu Kahoot e joguem o jogo. 

Soluções 

1) Análise de dados e inteligência 
artificial 2) perda de biodiversidade 

3) Disponibilidade de carvão 4) reflexão da folha 

5) condições nutritivas e químicas 6) Falso. Estão a ser afetadas. 

7) Verdadeiro 8) Verdadeiro 

9) Falso. Os sistemas de irrigação podem 
reduzir a dependência de fertilizantes. 

10) Verdadeiro 
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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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