
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÓDULO        1:        Módulo de formação em ambiente/ 
alterações climáticas e permacultura para todos os tipos 
de formandos de EFP 

 
UNIDADE 3: O IMPACTO DAS PRÁTICAS AGRÍCOLAS 

TRADICIONAIS NAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

 

Guia do Educador 
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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 
 
 

 

Teoria relacionada 

A agricultura tradicional pode ser definida como um estilo primitivo de produção 
alimentar e agrícola e caracteriza-se por uma utilização muito baixa da tecnologia 
que torna a sua produção em grande escala pouco produtiva. As alterações 
climáticas são uma das questões críticas que o mundo enfrenta. Cerca de 30% 
das emissões de gases com efeito de estufa provêm da cadeia de valor alimentar 

da agricultura. 

A maioria das emissões relacionadas com a agricultura vêm sob a forma de 
metano e óxido nitroso. O Worldwatch Institute incluiu a respiração do gado 
numa auditoria das estimativas da ONU. Incluíram também a cadeia de 
fornecimento da agricultura, e concluiu que a pecuária é responsável por 51% 
das emissões antropogénicas de gases com efeito de estufa. 

 
 

Palavras-chave 

Alterações climáticas, agricultura, culturas, agricultura tradicional, recursos 
naturais, gases com efeito estufa, fertilizantes azotados. 

 
 

 

 

    Calendário 
Não há época apropriada para iniciar esta atividade, uma vez que pode ser feita 
em qualquer altura. 

 
 

   Duração 

Cerca de 5 minutos. 
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   Objetivos de Aprendizagem 
● Saber mais sobre o impacto da agricultura tradicional nas alterações 

climáticas com enfoque no esgotamento dos recursos naturais, emissão de 

gases com efeito de estufa e fertilizantes azotados. 

● Incentivar os estudantes a tornarem-se mais conscientes sobre as suas ações 

com efeito real sobre o planeta 

● Incentivar a sustentabilidade e escolhas conscientes 

 
 
 
 
 
 

Objetivos Educacionais 
Os estudantes de EFP devem: 

● Ser capazes de descrever qual é o impacto das práticas agrícolas tradicionais 

nas alterações climáticas. 

● Ser capazes de diferenciar as principais consequências da agricultura 

tradicional. 

● Utilizar o pensamento analítico e o pensamento crítico para decidir sobre a 

resposta correta a cada pergunta. 

 
 
 

 

Equipamento e materiais necessários 

● Papel A4 e impressora OU computador/ tablet/ telefone com ligação à 

Internet 
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Tarefa 

Leia cada pergunta cuidadosamente e complete o teste, escolhendo a resposta 
que achar correta. Há apenas uma resposta correta para cada pergunta. 

 
 
 
 

Solução 
 

1.  A agricultura tradicional refere-se a: 

a. Uma conceção ou sistema que mantém o valor acrescentado de um 

produto tanto quanto possível e elimina o desperdício. 

b.  Alterações para além da condição atmosférica média que são 

causadas tanto por fatores naturais. 

c. Um estilo primitivo de produção alimentar e agrícola. 

 

2. A agricultura tradicional caracteriza-se por uma utilização muito baixa de: 

a. Água. 

b. Tecnologia. 

c. Energia. 

 

3. As estratégias da agricultura tradicional são baseadas: 

a. Natureza. 

b. Ecologia. 

c. Ambas as respostas estão corretas. 

 
4. Quanto das emissões de gases com efeito de estufa provêm da cadeia de 

valor alimentar da agricultura? 
a. 30% 

b. 50% 

c. 70% 

 

5. Os recursos renováveis incluem: 

a. Papel, vidro, plástico. 

b. Água, vento, luz solar. 

c. Fumo, desperdício, luz artificial.  
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ATIVIDADE 2 

Teoria relacionada 

A agricultura tradicional pode ser definida como um estilo primitivo de produção 
alimentar e agrícola e caracteriza-se por uma utilização muito baixa da tecnologia 
que torna a sua produção em grande escala pouco produtiva. As alterações 
climáticas são uma das questões críticas que o mundo enfrenta. Cerca de 30% 
das emissões de gases com efeito de estufa provêm da cadeia de valor alimentar 
da agricultura. 

A maioria das emissões relacionadas com a agricultura vêm sob a forma de metano 
e óxido nitroso. O Worldwatch Institute incluiu a respiração do gado numa 
auditoria das estimativas da ONU. Incluíram também a cadeia de fornecimento da 
agricultura, e concluiu que a pecuária é responsável por 51% das emissões 
antropogénicas de gases com efeito de estufa. 

 
 

Palavras-chave 
Alterações climáticas, agricultura, culturas, agricultura tradicional, recursos 
naturais, gases com efeito de estufa, fertilizantes azotados. 

 

 

Calendário 
Não há época apropriada para iniciar esta atividade, uma vez que pode ser feita 
em qualquer altura. 

 

Duração 

Cerca de 5 minutos. 
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Objetivos de aprendizagem 
• Saber mais sobre o impacto da agricultura tradicional nas alterações 

climáticas com enfoque no esgotamento dos recursos naturais, emissão de 

gases com efeito de estufa, e fertilizantes azotados. 

• Incentivar os estudantes a tornarem-se mais conscientes sobre as suas ações 

com efeito real sobre o planeta. 

•  Consciencialização sobre as práticas agrícolas e as alterações climáticas. 

• Encorajar a sustentabilidade e escolhas conscientes. 
 
 
 
 

 

Objetivos Educacionais 
Os estudantes de EFP devem: 

 

• Ser capazes de descrever qual é o impacto das práticas agrícolas tradicionais 

nas alterações climáticas. 

• Ser capazes de diferenciar as principais consequências da agricultura 

tradicional. 

• Utilizar o pensamento analítico e o pensamento crítico para decidir se as 

frases são verdadeiras ou falsas. 

 

 

Equipamento e materiais necessários 

● Papel A4 e impressora OU computador/ tablet/ telefone com ligação à 
Internet 
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Tarefa 

Leia atentamente as perguntas abaixo listadas e verifique quais são 
verdadeiras ou falsas. Circunde ou sublinhe a resposta que parece ser a 
mais adequada. 

 
 

 

Solução 
 

 
 
 

 
 

1) Agricultura tradicional permite o uso de tecnologia, mas apenas em pequena 
escala. 

Verdadeiro/Falso 

2) Agricultura tradicional não se foca no comércio. Verdadeiro/Falso 

3)  Quintas que praticam agricultura tradicional são biodiversificadas e têm 

várias plantas.Verdadeiro / Falso 

4)  Mesmo que o desenvolvimento da economia requeira o aumento da 

procura de recursos naturais, estes não se tornam difíceis de aceder. 

Verdadeiro / Falso 

5) A maioria das emissões relacionadas com a agricultura são de metano e F-gases. 

Verdadeiro / Falso 

6)  Criação de gado é responsável por 30% da emissão antropogénica de 

gases de efeito de estufa. Verdadeiro / Falso 

7) A prática de agricultura tradicional diminui a matéria orgânica do solo. Verdadeiro / 
Falso 

8)  Quando se refere ao cultivo convencional, as colheitas estão 

regularmente expostas à luz, chuva e vento. Verdadeiro / Falso 
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ATIVIDADE 3 

Teoria relacionada 

As alterações climáticas referem-se à alteração feita acima das condições 
atmosféricas causadas por fatores naturais e artificiais. As alterações climáticas 
disturbam o ecossistema agrícola, resultando na alteração, em elementos 
relacionados, como a temperatura, precipitação e luz solar, enquanto que 
influencia, por consequência, o solo arável, o gado e os setores hidrológicos.  

As alterações climáticas criam novos, e mais complicados, desafios na produção 
agrícola. Enquanto os impactos das alterações climáticas no setor agrícola variam 
de acordo com várias variáveis, torna-se difícil generalizar resultados analíticos 
certos. O aquecimento global afeta o ecossistema agrícola, dando aumento do 
número de pragas e pestes, causando, também, problemas na movimentação 
populacional e na mudança da biodiversidade. 

 
 

Palavras-chave 

Alterações climáticas, agricultura, colheita, pesca, gado, ecossistema. 

 
 
 

 

Calendário 
Não há época apropriada para iniciar esta atividade, uma vez que pode ser feita 
em qualquer altura. 

 
 
 

Duração 

Cerca de 20 minutos. 
 

 
 



 

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.  

 

Objetivos de Aprendizagem 
• Aprender acerca da definição de agricultura tradicional e orgânica, e prática 

das competências de argumentação. 

• Incentivar os estudantes a tornarem-se mais conscientes sobre as suas ações 

com efeito real sobre o planeta  

• Encorajar os estudantes a rever os tópicos do projeto e a discussão na aula. 

• Auxiliar os estudantes a reforçar os conceitos e ideias. 
 
 
 
 

 

Objetivos Educacionais 
Os estudantes EFP devem: 

 

● Ser capazes de descrever quais são as práticas de cultivo tradicionais. 

● Ser capazes de diferenciar entre cultivo orgânico e tradicional. 

● Sentir-se incentivados a rever tópicos e discutir/argumentar em aula. 

 
 

Equipamento e materiais necessários 

● Computador 

● Projetor 

● Papel e lapis/caneta 
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Tarefa  
Após aprender sobre o cultivo orgânico e a agricultura tradicional, discuta com o 
grupo os aspetos positivos e os negativos destas práticas. Tente convencer o outro 
grupo a praticar ou deixe-os vence-lo, mas lembre-se – é apenas um jogo. Divirta-
se! 

 

Solução  
 

Antes do workshop, o educador EFP divide os estudantes em dois grupos: 
agricultores orgânicos e agricultores tradicionais. Depois, o educador prepara 

algumas questões para introduzir, gradualmente, os estudantes EFP ao tema da 
atividade. 

Os estudantes VET formam dois grupos, de forma a participarem num debate, 
enquanto os mesmos são convidados a apresentarem os seus argumentos. Aos 
estudantes EFP é lhes primeiramente pedido para que estudem e realizem uma 
pesquisa de grupo acerca dos dois métodos de cultivo de forma a definirem os 
pontos positivos e negativos sobre cada um. 

Assim que ambos os grupos finalizem os seus cartazes, os estudantes EFP são 
convidados a realizar um debate, no qual lhes vai ser pedido para apresentarem os 
seus argumentos. Os educadores monitorizam o debate e a troca de preguntas 
entre os dois grupos. 

De acordo com o grupo de alunos no workshop, o educador pode passar mais ou 
menos tempo nesta tarefa. 
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               Recursos Adicionais 

Vídeo 1 

 
Impacto Ambiental na agricultura. Fonte: YouTube, Syngenta Group 

Vídeo 2 

 

Entender o nosso solo: o ciclo do nitrogénio, fixadores e fertilizantes. Fonte: 
YouTube, Jimi Sol 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gQheu5CW_Ls
https://www.youtube.com/watch?v=A8qTRBc8Bws


 

 

Parceiros do projeto 
 

 
Centre for Work and Environment 

Giessen (ZAUG gGmbH) (Alemanha) 
Web: www.zaug.de 

Facebook: 

@digkomp.zaug 
 
 

C.I.P. Citizens In Power (Chipre) 
Web: 

www.citizensinpower.org 

Facebook: @citizensinpower 
 
 

The Polish Farm Advisory and 

Training Centre (Polónia) 
Web: www.farm-advisory.eu 

Facebook: 

@PolishFarmAdvisory 
 
 
 
 

 

Centros Escolares de Ensino 

Profissional (CEPROF) (Portugal) 
Web: www.espe.pt 

Facebook: @EscolaProfissionaldeEspinho 
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