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responsável por eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações nela contidas. 

ATIVIDADE 1 

Enquadramento teórico 

O uso de sensores em Permacultura ajudará os produtores a ser mais eficientes, 

maximizar os seus recursos, melhorar as suas estratégias de cultivo e aumentar 

a produção através da disponibilização de dados que permitem a monitorização e 

uma adaptação mais rápida a certos fatores. Alguns exemplos de sensores são: 

sensor de humidade do solo, sensor de pH, pluviómetro, sensor de temperatura e 

anemómetro. 

Palavras-chave 

Sensores, monitorização, adaptação 

 

Calendário 
Não existe uma época apropriada para iniciar esta atividade, pelo que 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 tipos de sensores usados em Permacultura; 

• Reconhecer a importância de relacionar os sensores com a Permacultura; 

• Determinar o hardware a ser usado com certos sensores; 

• Programar e configurar sensores. 

 

Equipamento e materiais necessários 
● Computador/tablet/telemóvel com ligação à Internet; 

● Projetor; 

● Quadro escolar. 
 

Tarefa 

Criar uma atividade Kahoot com questões de escolha múltipla e 

verdadeiro/falso sobre o conteúdo da Unidade 2. Seguem em baixo, alguns 

exemplos de questões: 

Questionário de escolha múltipla: 

1) Qual é o propósito do sensor de 

humidade do solo? 

a) Recolher informações 

sobre os nutrientes do 

solo. 

b) Detetar se há 

demasiada ou 

insuficiente humidade 

no solo. 

c) Regar o solo. d) Analisar se o solo é 

fértil. 
 

2) Para que é usado o 

pluviómetro? 

a) Para medir o nível da 

água no solo. 

b) Para analisar a 

água no solo. 

c) Para apurar se vai 

chover. 

d) Para medir a 

precipitação. 
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3) O que significa pH? 

 
 

a) Potencial de 

hidrogénio 

b) Prova hídrica 

c) Prova de hidrogénio d) Potencial hídrico 

4) O que é um sensor de 

temperatura? 

a) Um aparelho usado 

para medir a 

temperatura. 

b) Um aparelho usado 

para regular a 

temperatura. 

c) Um aparelho usado 

para controlar a 

temperatura. 

d) Um aparelho usado 

para baixar a 

temperatura. 

5) Um anemómetro é um 

instrumento usado para… 

a) determinar a direção 

do vento. 

b) medir a velocidade 

do vento. 

c) determinar a 

pluviosidade. 

d) determinar o nível 

de água no solo. 

6) Qual é o objetivo principal dos 
sensores em Permacultura? 

a) Controlar o clima, o 

solo, etc. 

b) Mudar as 

características do 

clima, solo, etc. 

c) Permitir a recolha de 

informação sobre o 

clima, o solo, etc. 

d) Ativar mecanismos 

de controlo para 

melhorar o solo. 

7) Que sensor está representado 
nesta imagem? 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Anemómetro b) Humidade do solo  

c) Temperatura  d) pH 

8) Que sensor está representado 
nesta imagem? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Anemómetro 

 

 

 

b) Humidade do solo  

c) Temperatura  d) pH 
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9) Que sensor está representado 
nesta imagem? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Anemómetro 

 

 

 

b) Humidade do solo  

c) Temperatura  d) pH 

10) Que sensor está representado 
nesta imagem? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Anemómetro 

 

 

 

b) Humidade do solo  

c) Temperatura  d) pH 

 

Soluções 
 

 

 

1.  b)  Detetar se há demasiada ou insuficiente humidade no solo. 

2. d)  Para medir a precipitação. 

3. a)  Potencial de hidrogénio 

4. a)  Um aparelho usado para medir a temperatura. 

5. b)  medir a velocidade do vento. 

6. c)  Permitir a recolha de informação sobre o clima, o solo, etc. 

7. a)  Anemómetro 

8. c) Temperatura  

9. d) pH 

10. b) Humidade do solo 
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Parceiros de 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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