
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÓDULO1: Módulo de treino para ambiente/alterações 
climáticas e permacultura para todos os tipos de estagiários VET 

 
UNIDADE 6: TÉCNICAS DE PERMACULTURA 

 

Guia do Educador 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Número do projeto: 2020-1-DE02-KA202-0076



 

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 

Além dos benefícios óbvios de economizar água, a reutilização da água cinza 

mantém-na fora do esgoto ou do sistema séptico, reduzindo assim a chance de 

poluir os corpos de água locais. Hugelkultur é a prática de enterrar madeira para 

aumentar a retenção de água no solo, devido à estrutura porosa da madeira agir 

como uma esponja ao se decompor no subsolo. Uma floresta alimentar, também 

chamada de horta florestal, aborda a insegurança alimentar e os desertos 

alimentares, especialmente em ambientes urbanos, porque as comunidades 

cultivam e compartilham seus próprios alimentos gratuitamente. O composto 

enriquece o solo com húmus, aumenta a fertilidade do solo e aumenta sua 

capacidade de água e ar. As valas são canais rasos, amplos e com vegetação 

projetados para armazenar e/ou transportar escoamento e remover poluentes. 

Uma guilda de árvores frutíferas é uma técnica de permacultura para jardins 

resistentes a doenças e de alto rendimento. Agrossilvicultura significa um 

sistema de gestão do uso da terra em que as plantas são cultivadas ao redor ou 

entre culturas ou pastagens. Espirais de ervas são instalações bonitas, 

produtivas e corretas, populares nos círculos de permacultura, mas pouco 

conhecidas no design de jardins convencionais. 

 

Palavras-chave 

Permacultura; agricultura permacultural, ecologia, agricultura, água cinza, 

hügelkultur, floresta alimentar, guilda, compostagem, valas, árvores de fruto, 

agrossilvicultura, espirais de ervas. 

 

 



 

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.  

 

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

 

Duração 

Cerca de 5 minutos. 

 

Objetivos de Aprendizagem 
• Saiba mais sobre o impacto da permacultura em diversas estratégias, com 

foco na ética e princípios. 

•  Incentivar os alunos a se tornarem mais conscientes de que suas ações 
têm um efeito real no planeta. 

• Acionar a consciência sobre permacultura e ecologia. 

• Incentivar a sustentabilidade e escolhas conscientes. 
 

 

Objetivos Educacionais 

Os estudantes de EFP devem: 

• Ser capazes de descrever qual é o impacto da permacultura nas várias 
estratégias. 

• Ser capazes de diferenciar determinadas técnicas de permacultura. 

• Usar o pensamento analítico e o pensamento crítico para decidir sobre a 
definição correta da ética e dos princípios da permacultura. 

 

   Equipamento e materiais necessários 
● Papel A4 e Impressora OU computador/ tablet/ telefone com ligação à 

Internet 
 

 



 

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.  

Tarefa 

Leia cada questão com atenção e complete o teste escolhendo a resposta 
que considera correta. Há apenas uma resposta correta para cada 
pergunta. 

 

  Solução 

1.  Reutilizar a água cinza para irrigação reconecta os moradores urbanos e 
os quintais para o: 

a. Rio mais próximo. 

b. Ciclo natural da água. 

c. Rede de fornecimento de água. 

 

2. Uma floresta alimentar é também chamada de: 

a. Jardim de fruta. 

b. Floresta natural. 

c. Jardim floresta. 

 

3.  (...) é um fertilizante orgânico produzido a partir de resíduos vegetais e 
animais através de – decomposição aeróbia parcial: 

a. Composto. 

b. Vala. 

c. Espiral de erva. 

 

4. Valas são: 

a. canais rasos, largos e vegetados. 

b. a prática de enterrar madeira para aumentar a retenção de água 
pelo solo. 

c. um fertilizante orgânico produzido a partir de resíduos animais e 
vegetais. 

 

5. Agrossilvicultura tem vários benefícios, tais como: 

a.  reter melhor a humidade, enquanto as partes mais elevadas 
oferecem a chance de um solo melhor e mais seco. 

b. rendimentos muito maiores de colheitas alimentares básicas. 

c. reduzir a carga de trabalho e aumentar o rendimento ao longo do 
tempo. 
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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 2 

Teoria relacionada 

Além dos benefícios óbvios de economizar água, a reutilização da água cinza 

mantém-na fora do esgoto ou do sistema séptico, reduzindo assim a chance 

de poluir os corpos de água locais. Hugelkultur é a prática de enterrar madeira 

para aumentar a retenção de água no solo devido à estrutura porosa da 

madeira agindo como uma esponja ao se decompor no subsolo. Uma floresta 

alimentar, também chamada de horta florestal, aborda a insegurança alimentar 

e os desertos alimentares, especialmente em ambientes urbanos, porque as 

comunidades cultivam e compartilham seus próprios alimentos gratuitamente. 

O composto enriquece o solo com húmus, aumenta a fertilidade do solo e 

aumenta sua capacidade de água e ar. As valas são canais rasos, amplos e 

com vegetação projetados para armazenar e/ou transportar escoamento e 

remover poluentes. Uma guilda de árvores frutíferas é uma técnica de 

permacultura para jardins resistentes a doenças e de alto rendimento. 

Agrossilvicultura significa um sistema de gestão do uso da terra em que as 

plantas são cultivadas ao redor ou entre culturas ou pastagens. Espirais de 

ervas são instalações bonitas, produtivas e corretas, populares nos círculos de 

permacultura, mas pouco conhecidas no design de jardins convencionais. 

Palavras-chave 

Permacultura; agricultura permacultural, ecologia, agricultura, água cinza, 

hügelkultur, floresta alimentar, guilda, compostagem, valas, árvores de fruto, 

agrossilvicultura, espirais de ervas. 

 

Calendário 
Não há época apropriada para iniciar esta atividade, uma vez que pode ser 

feita em qualquer altura. 



 

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.  

Duração 

Cerca de 5 minutos. 
 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Saiba mais sobre o impacto da permacultura em diversas estratégias com 

foco em sua ética e princípios. 

• Incentive os alunos a se tornarem mais conscientes de que suas ações têm 

um efeito real no planeta. 

• Acionar a consciência sobre permacultura e ecologia. 

• Incentivar a sustentabilidade e escolhas conscientes. 

 

 

Objetivos Educacionais 

Os estudantes de EFP devem: 

 

• Ser capazes de descrever qual é o impacto da permacultura nas várias 

estratégias. 

• Ser capazes de diferenciar determinadas técnicas de permacultura. 

• Usar 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 

 

 



 

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.  

Tarefa 

Leia atentamente as perguntas listadas abaixo e indique se são verdadeiras ou 

falsas. Assinale ou sublinhe a resposta que achar mais adequada 

 

Solução 

1) Além dos benefícios óbvios de economizar água, reutilizar sua água cinza a 

mantém fora do esgoto ou do sistema séptico. Verdadeiro / Falso 

2) A compostagem é a prática de enterrar madeira para aumentar a retenção de 

água no solo Verdadeiro / Falso 

3) Uma Floresta alimentar é também chamada de jardim frutífero. Verdadeiro / 

Falso 

4) Restos de comida e resíduos de quintal juntos, atualmente, representam mais 

de 50% do nosso desperdício. Verdadeiro / Falso 

5) As valas usadas na permacultura são projetadas para retardar e capturar o 

escoamento, espalhando-o horizontalmente pela paisagem, facilitando a 

infiltração do escoamento no solo. Verdadeiro / Falso 

6) O objetivo da guilda de árvores frutíferas é suplantar um elemento central com 

plantas que são altamente úteis, multifuncionais e que podem ser encontradas 

naturalmente crescendo juntas. Verdadeiro / Falso 

7) A agrofloresta é uma combinação intencional de agricultura e silvicultura. 

Verdadeiro / Falso 

8) Tendo a espiral elevada no centro, descendo em espiral até o nível do solo, 

muitos microclimas são criados. Verdadeiro / Falso 

 

 

 

 



 

 

ATIVIDADE 3 

Teoria relacionada 

A permacultura é uma estrutura inovadora para a criação de modos de vida 

sustentáveis e um método prático de desenvolvimento de sistemas ecologicamente 

harmoniosos, eficientes e produtivos que podem ser usados por qualquer pessoa, 

em qualquer lugar. É criado cooperando com a natureza e cuidando da terra e de 

seu povo. 

A permacultura permite viver de uma forma mais saudável do que a maioria da 

sociedade atual, pois os recursos utilizados vêm da natureza e do ambiente 

imediato, resultando em custos iniciais menores, além de não haver necessidade de 

grandes máquinas ou trabalho intensivo para aumentar a produtividade da terra. Por 

outro lado, também existem desvantagens da permacultura, no entanto, podem ser 

consideradas poucas em comparação com as vantagens. As principais 

desvantagens da permacultura incluem a produção, que é menor, por isso não 

contribui para a alimentação de quem vive em áreas onde não pode ser facilmente 

produzida. 

 

Palavras-chave 

Permacultura, ética, princípios, agricultura permacultural, ecologia, alterações 

climáticas, agricultura, proteção climática. 

 
 

Calendário 
Não há época apropriada para iniciar esta atividade, pois ela pode ser feita a 

qualquer momento. 



 

 

Duração 

Cerca de 20 minutos. 
 

 

Objetivos de Aprendizagem 
• Saber mais sobre o impacto da permacultura nas diversas estratégias com foco na 

sua ética e princípios. 

• Incentivar os alunos a tornarem-se mais conscientes de que as suas ações têm um 

efeito real no planeta. 

• Ajudar os alunos a reforçar os conceitos e ideias. 

• Incentivar os alunos a rever os tópicos do projeto e as discussões em sala de aula. 

 

 

Objetivos Educacionais 

Os estudantes devem: 

• Ser capaz de descrever qual é o impacto da permacultura nas várias estratégias. 

• Ser capaz de descrever formas de aplicar a ética e os princípios da permacultura 

e, portanto, mitigar as mudanças climáticas. 

 

Equipamento e materiais necessários 

• Post-it 

• Caneta ou lápis 

 

 

 

 



 

 

Tarefa  

Divida em 4-5 grupos e use as fontes disponíveis (por exemplo, internet) para procurar 

"melhores amigos" - plantas que crescem melhor enquanto estão próximas umas das 

outras. Em seguida, coloque-os no quadro abaixo e tente criar um jardim perfeito. 

 

Solução exemplo 

Dependendo do grupo de alunos da oficina, o professor pode dedicar mais ou menos 

tempo à atividade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Recursos Adicionais 

Video 1 Video 2 
 

 

 
Sistema de tratamento simples de água 

cinza. Fonte: YouTube, Living Big In A Tiny 
House 

 

 

 
Técnica HUGELKULTU. Fonte: YouTube, 

Some Room to Grow - Organic Gardening.

 

 

Video 3 Video 4 

 

Jardim florestal: O que é uma Floresta 

alimentar? Fonte: YouTube, Descobre a 

permacultura com Geoff Lawton 

Facilitando a compostagem! Fonte: 

YouTube, Discover Permaculture with 

Geoff Lawton.

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uZXMOfkrZYA&t
https://www.youtube.com/watch?v=KfRojQcHmno
https://www.youtube.com/watch?v=hCJfSYZqZ0Y
https://www.youtube.com/watch?v=LVDiaOdreuQ&t


 

 

 
  

Video 5 Video 6 

  
Valas: Trabalhos de terra para 

conservação e armazenamento. Fonte: 
YouTube, Discover Permaculture with 

Geoff Lawton. 

Como plantar árvores frutíferas. Fonte: 
YouTube, Roots & Boot 

  

Video 7 
 

Video 8 
 

  

Agrossilvicultura na Quinta de 
Permacultura Henbant, no Norte do País 

de Gales. Fonte: YouTube, Hebant 
Permaculture. 

Porquê uma Ervas Espirais na 
Permacultura? Fonte: YouTube, Heirloom 

Permaculture. 

  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=W-f2genlUZI&t
https://www.youtube.com/watch?v=W-f2genlUZI&t
https://www.youtube.com/watch?v=l1z0Dm3TDdc
https://www.youtube.com/watch?v=K4KyMigIZKo&t=1s


 

 

 

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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