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PREFÁCIO  

Os professores e formadores são a base de qualquer sistema de formação vocacional 

ou atividade educativa. Os professores e formadores EFP precisam de uma mistura balançada 

de capacidades técnicas, metodológicas e pedagógicas de forma a cativarem o interesse dos 

alunos e facilitar a sua aprendizagem. A escolha de uma metodologia didática foi determinada 

pela análise inicial das necessidades de aprendizagem e as características do público-alvo. 

Os módulos de formação para os alunos de culinária/gastronomia incluem 

metodologia e dinâmicas para lhes ensinarem a trabalhar com produtos biológicos e amigos 

do ambiente proveniente da permacultura. Neste módulo, os alunos aprendem a reconhecer 

as diferenças na qualidade e no sabor entre alimentos orgânicos e aqueles criados 

convencionalmente. Os alunos aprendem a usar tais produtos, a lavá-los adequadamente, a 

adaptar a quantidade de ingredientes a usar devido ao seu sabor mais intenso, e a produzir 

alimentos numa forma orgânica e sustentável. Os alunos aprenderão também os skills 

importantes a ter para trabalhar num restaurante com uma percentagem alta de produtos 

orgânicos. 

Este currículo é desenhado para que os seus métodos e conteúdos possam ser 

implementados em todos os países europeus, independentemente dos produtos específicos 

dessa região. 

Este módulo utiliza, maioritariamente, o método de aprendizagem experiencial e 

interativo, com o foco na construção de conhecimento e a aprendizagem através da 

experiência prática. Os alunos serão encorajados a desempenhar um papel ativo no processo 

de aprendizagem, criar as próprias experiências e adquirir conhecimento importante e novas 

capacidades. 

 

 

  



    

3 | Page 

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. 

LIÇÃO 4 

1. SAZONALIDADE - VANTAGENS 

O foco nos alimentos sazonais, que idealmente provêm da sua região, tem várias vantagens. 

Por exemplo, não existem, por norma, grandes rotas de transporte, porque o que cresce 

nessa região e nessa estação vem, bastantes vezes, de produtores locais. O foco sazonal 

também poupa os custos energia que, noutra situação, seria usados para o armazenamento. 

Para o consumidor, existem também aspetos relacionados com a frescura: alimentos sazonais 

não requerem longas transportações ou estarem bastante tempo armazenados e são mais 

nutritivos e saborosos. Finalmente, as considerações económicas também são importantes – 

pelo menos para o consumidor. Afinal de contas, as grandes corporações de importação 

operam internacionalmente e o dinheiro gasto não fica nem na região nem no país. 

 

2. DISPONIBILIDADE DOS PRODUTOS DE PERMACULTURA 

Dependendo da região, existem vários tipos de vegetais que lá crescem ou estão 

armazenados durante quase todo o ano. Uma dieta sazonal depende do mês (ver calendário 

sazonal). 

 

3. CALENDÁRIO SAZONAL 

Comprar vegetais sazonalmente é uma parcela importante para a construção de uma nutrição 

sustentável. O calendário sazonal ajuda a tomar a decisão correta em cada mês, de janeiro a 

dezembro. Na primavera, a alface e o rabanete são os primeiros a aparecer. No verão, 

seguem-se os vegetais mediterrâneos como os tomates, pimentos e abóboras. Depois, no 

outono, é a época das raízes e tubérculos. No inverno, ainda estão a nascer algumas alfaces, 

alhos e abóboras. 
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Figura 1. Fonte: Seasonal fruit and vegetable calendar | Eat Seasonably - 500eco 

 

4. VANTAGENS DE COMER SAZONALMENTE 

Às vezes, existe a opinião de que a dieta regional é aborrecida e monótona. No entanto, é 

completamente o oposto. Se permitirmos que a disponibilidade sazonal da comida influencie 

o menu, seremos, muitas vezes, confrontados com novas comidas e, por consequência, novas 

formas de a preparar e novas receitas. Comprar produtos sazonais significa que até mesmo 

http://www.500eco.com/exhibits/seasonal-fruit-and-vegetable-calendar-eat-seasonably
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os vegetais que não nos lembrávamos, voltam novamente à mesa. O pensamento chave é 

também não desprezar: o que está raramente na mesa é mais apreciado e simplesmente sabe 

melhor. 

No verão é altura de comer vegetais regionais. A maior variedade de vegetais está disponível 

de junho a outubro. Dependendo da região, estes podem ser feijões, brócolos, pimentos ou 

tomates. Pequenas rotas de transporte melhoram o balanço de CO2 dos vegetais. 

Mesmo no inverno são colhidos mais vegetais do que o esperado. Para isto podemos 

consultar o calendário sazonal para ver exatamente o que é colhido em cada região. 

 

 

 

REFERÊNCIAS 
1. https://www.regional-saisonal.de/saisonkalender-gemuese  

 

2. Smarticular seasonal calendar, seasonal and regional through the year. 

 

3. Insight business, seasonal foods, https://www.wlw.de/de/inside-business/branchen-

insights/lebensmittel/saisonalelebensmittel.de  
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LIÇÃO 5 

1. RAZÕES PARA COMPRAR VEGETAIS E FRUTA REGIONALMENTE E LOCALMENTE 

Os vegetais e frutas estão disponíveis a qualquer altura, independentemente da estação. Mas 

tem o seu preço: em várias áreas de crescimento, por exemplo, a água no solo está a esgotar. 

Cada vez mais as plantas são produzidas em grandes campos de monocultura, o que esgota o 

solo por longos períodos de tempo e torna-se difícil produzir outros cultivos. 

Para além disso, são precisas quantidades excessivas de material para o transporte em longas 

distâncias. Ambos contribuem para o aumento das emissões de CO2 e causam o aumento da 

montanha de plástico. Consequentemente aceitamos compromissos na qualidade: a fruta é 

muitas vezes colhida ainda verde para que possa sobreviver nas rotas de transportação. Por 

este mesmo motivo é que os vegetais são tratados com químicos. 

Ao mesmo tempo, muitas variedades locais de frutas e vegetais caem no esquecimento: são 

raramente cultivadas devido à pouca procura. Estas não são apenas deliciosas e preparadas 

de várias formas, como também requerem menos, ou atém nenhum, tratamento com 

inseticidas ou conservantes, pois estão adaptados às condições locais. Pequenas distâncias 

de transporte, menos embalagens e melhor sabor e qualidade são alguns dos fortes 

argumentos para comer comida regional e sazonal. 

Aqueles que comprar sazonal e regionalmente podem poupar algum dinheiro: o custos de 

transportação e armazenamento são superiormente inferiores, o que afeta o seu preço. 

Mesmo as comidas orgânicas são, por norma, mais baratas quando estão na sua estação. 

Existem também diferentes formas de armazenar frutas e vegetais regionais para os meses 

mais frios. Isto reduz o lixo produzido do empacotamento dos bens importados. 

 

2. AS QUATRO PRINCIPAIS RAZÕES 

Melhor sabor 

Os alimentos que são colhidos quando estão completamente maduros têm um sabor melhor 

do que quando estão armazenados durante muito tempo. Eles atingem o seu sabor ideal 

quando são colhidos e comidos logo de seguida. Estes estão nítidos, saborosos e cheios de 

cores vivas. 
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A comida sazonal contem mais nutrientes 

As plantas desenvolvem os seus nutrientes através da luz do solo e de um bom solo. Quando 

os alimentos são colhidos na sua época eles estão maduros e completamente desenvolvidos. 

 

Produtos sazonais são mais baratos 

Devido a existir sempre um excesso dos vários alimentos na sua época, o preço diminui. No 

mercado é fácil observar as tendências dos preços. Mal acabe a estação, os produtos tornam-

se logo mais caros. 

 

O ambiente é protegido 

Os alimentos sazonais crescem sem qualquer interferência humana. Não há qualquer 

necessidade de usar pesticidas ou serem geneticamente modificados. Alimentos sazonais 

significam sempre produtos regionais. Isto significa que estes não têm que ser transportados 

para longas distâncias. Isto protege o ambiente através da redução da emissão de CO2, como 

também evita o uso excessivo de materiais para a transportação. 

 

Vídeo 

 

Fonte: 

https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUK

https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj5rLvHk_LyAhUN_rsIHWt4CjYQtwJ6BAgJEAM&url=https://www.youtube.com/watch?v%3DNL5A6Lw49PM&usg=AOvVaw04-tTETi0WF1N8vZI5JO79
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Ewj5rLvHk_LyAhUN_rsIHWt4CjYQtwJ6BAgJEAM&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch

%3Fv%3DNL5A6Lw49PM&usg=AOvVaw04-tTETi0WF1N8vZI5JO79 
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