
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
UNIDADE 7: ADAPTAÇÃO CLIMÁTICA DA AGRICULTURA 

ATRAVÉS DA 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 

As alterações climáticas apresentam riscos e oportunidades significativas para a 

agricultura. Os produtores agrícolas provavelmente serão afetados negativamente 

por mudanças nas temperaturas médias mais altas, eventos climáticos extremos 

mais frequentes e um aumento na variabilidade climática anual, com implicações 

para as práticas de manejo estabelecidas. Como um sistema de design ecológico 

para a sustentabilidade, ele ensina como projetar casas naturais e sistemas de 

produção de alimentos abundantes, regenerar paisagens e ecossistemas 

degradados e muito mais. Inclui a combinação de armazenamento e produção de 

alimentos, abastecimento de água, energia, tratamento de águas residuais com 

remediação ecológica e co-ocupação com animais. A permacultura ensina 

diferentes maneiras de alcançar uma agricultura suficiente e sustentável de forma 

benéfica para o meio ambiente. Quem segue esta cultura produz bens agrícolas 

utilizando uma integração harmoniosa de habitações humanas, microclima, 

plantas, animais, solo e água de forma produtiva e estável. 

 

   Palavras-chave 

Permacultura, agricultura permacultural, ecologia, alterações climáticas, 
agricultura, proteção climática. 

 

 
 

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

Cerca de 5 minutos. 
 

Objetivos de Aprendizagem 
• Aprenda mais sobre o impacto da permacultura nas várias estratégias com 

foco nos processos de adaptação ao clima na agricultura. 

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

têm um efeito real no planeta. 

• Despertar a consciência sobre a permacultura e a ecologia. 

• Incentivar a sustentabilidade e escolhas conscientes. 
 
 
 

Objetivos Educacionais 

Os formandos VET devem: 

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

• Ser capazes de diferenciar as práticas de permacultura que podem ajudar a 
mitigar as mudanças climáticas. 

• 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 
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Tarefa 

Leia atentamente as afirmações listadas abaixo e escolha se são verdadeiras ou 

falsas. Circule ou sublinhe a resposta que achar mais adequada. 

 

  Solução 
1) Os produtores agrícolas provavelmente serão afetados negativamente por 

eventos climáticos extremos menos frequentes e uma diminuição na 

variabilidade climática anual. Verdadeiro / Falso 

2) As mudanças climáticas apresentam riscos e oportunidades significativas para 

a agricultura. Verdadeiro / Falso 

3) Como um sistema de design ecológico para a sustentabilidade, a permacultura 

ensina como projetar casas naturais e sistemas de produção de alimentos 

abundantes. Verdadeiro / Falso 

4) A permacultura inclui a combinação de armazenamento e produção de 

alimentos, abastecimento de água, energia, tratamento de resíduos de água 

com remediação ecológica e co-ocupação com animais. Verdadeiro / Falso 

5) Incorporar apenas um pouco de permacultura em quintas de qualquer tamanho 

não pode ajudar a mitigar as alterações climáticas. Verdadeiro / Falso 

6) Experimentar técnicas de permacultura pode melhorar a eficácia e sustentar 

recursos agrícolas limitados. Verdadeiro / Falso 

7) Uma das maneiras específicas pela qual a permacultura pode ajudar na 

questão das mudanças climáticas é cuidar da diversidade. Verdadeiro / Falso 

8) Ao plantar árvores de diferentes espécies e variedades, pode-se esperar que 

em 150 ou 200 anos, pelo menos algumas delas estejam bem. Verdadeiro / 

Falso 
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                                                                    ATIVIDADE 2 

Teoria relacionada 

A mudança climática apresenta riscos e oportunidades significativas para a 

agricultura. Os produtores agrícolas provavelmente serão afetados negativamente 

por mudanças nas temperaturas médias mais altas, eventos climáticos extremos 

mais frequentes e um aumento na variabilidade climática anual, com implicações 

para as práticas de manejo estabelecidas. Como um sistema de design ecológico 

para a sustentabilidade, ele nos ensina como projetar casas naturais e sistemas 

de produção de alimentos abundantes, regenerar paisagens e ecossistemas 

degradados e muito mais. Inclui a combinação de armazenamento e produção de 

alimentos, abastecimento de água, energia, tratamento de águas residuais com 

remediação ecológica e co-ocupação com animais. A permacultura ensina 

diferentes maneiras de alcançar uma agricultura suficiente e sustentável de forma 

benéfica para o meio ambiente. Quem segue esta cultura produz bens agrícolas 

utilizando uma integração harmoniosa de habitações humanas, microclima, 

plantas, animais, solo e água de forma produtiva e estável. 

 

   Palavras-chave 

Permacultura, agricultura permacultural, ecologia, alterações climáticas, 

agricultura, proteção climática. 

 

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

Cerca de 5 minutos. 
 
 

Objetivos de aprendizagem 
• Saiba 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. 

• Despertar a consciência sobre permacultura e ecologia. 

• Incentivar a sustentabilidade e escolhas conscientes. 
 

 

Objetivos Educacionais 

Estudantes VET devem: 

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

• Ser capazes de descrever maneiras de aplicar a ética e os princípios da 
permacultura e, portanto, mitigar as mudanças climáticas. 

• Usar o pensamento analítico e o pensamento crítico para selecionar a 
resposta correta para cada pergunta. 

 

 

Equipamento e materiais necessários 

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

 
 

 
 

 

 
 

Tarefa 

Leia cada questão com atenção e complete o teste escolhendo a resposta que 

considera correta. Pode haver mais do que uma resposta correta. 
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Solução 

1. O planeamento da adaptação da permacultura às alterações climáticas 

continua a ser um desafio devido à necessidade de integrar quantidades 

substanciais de informação. Essas informações variam de: 

a. informação de local geográfico 

b. cenários climáticos 

c. dados socioeconómicos 

2. Permacultura significa: 

a. riscos e oportunidades significativas para a agricultura 

b. adaptação das paisagens agrícolas e florestais às alterações climáticas 

c. novas oportunidades para a proteção do solo e a salvação de 

recursos naturais 

3. Como um sistema de design ecológico para a sustentabilidade, a 

permacultura ensina: 

a. Como desenhar sistemas de produção abundante de comida 

b. usar diferentes formas de atingir um nível suficiente e sustentável de 

produção 

c. regenerar ecossistemas e paisagens degradadas 

4. Incorporar um reduzido nível de permacultura em quintas de qualquer 

tamanho: 

a. não ajuda a mitigar as alterações climáticas 

b. ajuda a mitigar as alterações climáticas 

c. só devia ser incorporada na totalidade 

5. Ao plantar árvores de diferentes espécies e variedades, pode-se esperar 

que em (...) anos pelo menos algumas delas estejam indo bem: 

a. 50-100 

b. 100-150 

c. 150-200 
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ATIVIDADE 3 

Teoria relacionada 

A mudança climática apresenta riscos e oportunidades significativas para a 
agricultura. Os produtores agrícolas provavelmente serão afetados negativamente 

por mudanças nas temperaturas médias mais altas, eventos climáticos extremos 
mais frequentes e um aumento na variabilidade climática anual, com implicações 
para as práticas de manejo estabelecidas. Como um sistema de design ecológico 

para a sustentabilidade, ele ensina como projetar casas naturais e sistemas de 
produção de alimentos abundantes, regenerar paisagens e ecossistemas 

degradados e muito mais. Inclui a combinação de armazenamento e produção de 
alimentos, abastecimento de água, energia, tratamento de águas residuais com 
remediação ecológica e co-ocupação com animais. A permacultura ensina 

diferentes maneiras de alcançar uma agricultura suficiente e sustentável de forma 
benéfica para o meio ambiente. Quem segue esta cultura produz bens agrícolas 
utilizando uma integração harmoniosa de habitações humanas, microclima, 

plantas, animais, solo e água de forma produtiva e estável. 

 

Palavras-chave 

Permacultura, agricultura permacultural, ecologia, alterações climáticas, 
agricultura, proteção climática. 

 

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

 
 

Duração 

Cerca de 20 minutos. 
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Objetivos de Aprendizagem 
• Aprenda mais sobre o impacto da permacultura em diversas estratégias 

com foco em 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 conceitos e ideias. 

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

 

 

Objetivos Educacionais 

Estudantes VET devem: 

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

• Ser capazes de descrever maneiras de aplicar a ética e os princípios da 
permacultura e, portanto, mitigar as mudanças climáticas. 

 

Equipamento e materiais necessários 

• Post-its 
• Caneta ou lápis 

 
 

 
 

 

 

Tarefa  
Pense em coisas da sua casa que precisam de energia. Em grupos, faça um 
brainstorming e aponte formas como a energia é desperdiçada e como ela pode ser 

economizada. Depois disso, pode expandir a lista para incluir ideias de economia de 
energia e recursos que não usam eletricidade diretamente, por exemplo, 

reciclagem, compra de alimentos com menos embalagens, etc. 

 

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

menos tempo a isso. 
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Recursos Adicionais 

Vídeo 1 

Permaculture, Soil & Water Conservation for Climate Change 

Adaptation. 

Fonte: YouTube, Caribbean Climate Hub 

 

 

 

CASO DE ESTUDO 

Como pode a permacultura ajudar os agricultores a lidar com 
as mudanças climáticas? 

 
O portal dlaklimatu.pl publicou uma entrevista com Patrick Whitefield, 

professor de permacultura no Reino Unido e autor dos livros Permaculture 

in a Nutshell, How to Make a Forest Garden e The Earth Care Manual. O 

autor da entrevista é Marcin Gerwin. 

 
Caso de estudo está disponível em: 

http://www.chronmyklimat.pl/wideo/nauka-o- klimacie/jak-permakultura-

moze-pomoc-rolnikom-w-kwestii-zmian-klimatu 

 

http://www.chronmyklimat.pl/wideo/nauka-o-
https://www.youtube.com/watch?v=zs148VNxCpw


 

 

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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