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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 
 

Enquadramento teórico 
Dependendo do tamanho da quinta, o seu foco e a sua eficiência, os agricultores 

usam diferentes métodos e implementações para o cultivo. O objetivo principal da 

lavoura é estimular as condições ideais do solo para a plantação de cultivos e a 

sua manutenção durante a época do crescimento destes. De acordo com a 

maioria dos resultados de pesquisa, a maior colheita de plantas é obtida através 

da lavoura. Os alimentos locais têm menos conservantes químicos e, como 

crescem perto de nós, não apodrecem durante o transporte. A permacultura não 

permite o uso de fertilizantes químicos, no entanto, existem vários fertilizantes 

naturais. Aplicar os princípios da permacultura ao transporte pessoal pode 

beneficiar a comunidade local, enquanto, em simultâneo, a torna mais saudável e 

feliz.  

Palavras-chave 

Permacultura, cultivo em permacultura, ecologia, alterações climáticas, cultivo, 

fertilizantes, recursos, agricultura, proteção climática. 

 

Calendário 
Não existe uma época apropriada para iniciar esta atividade, pelo que pode ser 

feita em qualquer altura. 

 

Duração 

Cerca de 5 minutos. 
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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. 

 

 

 

 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Aprender mais sobre o impacto da permacultura nas várias estratégias, 

com o foco nos processos de adaptação climática na agricultura. 

• Encorajar os estudantes a estarem mais conscientes das consequências 

reais das suas ações no planeta. 

• Despertar consciencialização relacionada com a permacultura e a 

ecologia. 

• Encorajar sustentabilidade e escolhas conscientes. 

 

Objetivos educativos 

Os alunos de Ensino e formação profissional (EFP) devem ser capazes de: 

• Descrever qual o impacto da permacultura nas variadas estratégias. 

• Diferenciar as práticas de permacultura que posso ajudar a mitigar as 

alterações climáticas. 

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

afirmações são verdadeiras ou falsas. 

 

Equipamento e materiais necessários  
● Papel A4 e impressora OU computador/tablet/telemóvel com conexão à 

internet. 
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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. 

Tarefa 
Leia a lista abaixo de instalações de recursos renováveis e faça 

corresponder com as respetivas definições. 

 

Solução 

Planta de resíduos 
para energia 

Energia Hidráulica 
Armazenamento por 

bobagem de 
hidroeletricidade 

 

a) Armazenamento de energia usada pelos sistemas de força elétricos 
para a carga balançada  

b) Tipo de recurso de energia renovável baseado no oceano 

c) Gestão de instalações que transformam resíduos em energia 
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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 
 

Enquadramento teórico 
Dependendo do tamanho da quinta, o seu foco e a sua eficiência, os agricultores 

usam diferentes métodos e implementações para o cultivo. O objetivo principal da 

lavoura é estimular as condições ideais do solo para a plantação de cultivos e a 

sua manutenção durante a época do crescimento destes. De acordo com a 

maioria dos resultados de pesquisa, a maior colheita de plantas é obtida através 

da lavoura. Os alimentos locais têm menos conservantes químicos e, como 

crescem perto de nós, não apodrecem durante o transporte. A permacultura não 

permite o uso de fertilizantes químicos, no entanto, existem vários fertilizantes 

naturais. Aplicar os princípios da permacultura ao transporte pessoal pode 

beneficiar a comunidade local, enquanto, em simultâneo, a torna mais saudável e 

feliz.  

Palavras-chave 

Permacultura, cultivo em permacultura, ecologia, alterações climáticas, cultivo, 

fertilizantes, recursos, agricultura, proteção climática. 

 

Calendário 
Não existe uma época apropriada para iniciar esta atividade, pelo que pode ser 

feita em qualquer altura. 

 

Duração 

Cerca de 5 minutos. 
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Objetivos de aprendizagem 

• Aprender mais sobre o impacto da permacultura nas várias estratégias, 

com o foco nos processos de adaptação climática na agricultura. 

• Encorajar os estudantes a estarem mais conscientes das consequências 

reais das suas ações no planeta. 

• Despertar consciencialização relacionada com a permacultura e a 

ecologia. 

• Encorajar sustentabilidade e escolhas conscientes. 

 

Objetivos educativos 

Os alunos de Ensino e formação profissional (EFP) devem ser capazes de: 

• Descrever qual o impacto da permacultura nas variadas estratégias. 

• Diferenciar as práticas de permacultura que posso ajudar a mitigar as 

alterações climáticas. 

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

afirmações são verdadeiras ou falsas. 

 

Equipamento e materiais necessários  
● Papel A4 e impressora OU computador/tablet/telemóvel com conexão à 

internet. 
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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. 

Tarefa 
Leia cada pergunta com atenção e complete o exercício, escolhendo a 

opção que lhe parecer correta. Pode haver mais do que uma resposta 

correta. 

 

Solução 

1. A resposta das plantas aos diferentes métodos e sistema de lavoura 

depende de: 

a) Condições do solo 

b) Padrões do clima 

c) Direções do vento 

 

2. Alimentos sazonais são importantes para a saúde e o ambiente porque: 

a) Ajudam a preservar terrenos agrícolas locais e de pequena 

dimensão 

b) Apoiam a agricultura local e os agricultores locais 

c) Contêm condições de água mais favoráveis para a quinta 

 

3. Uma das formas mais fáceis de substituir os nutrientes e minerais removidos 

pelo solo é: 

a) Fundição com minhocas 

b) Fertilizantes caseiros 

c) Aplicação de composto 

 

4. Um método de transporte sustentável pode ser: 

a) Motociclo 

b) Bicicleta 

c) Carro elétrico 

 

5. “A energia cinética de uma onda gira uma turbina que está ligada a um 

gerador, que produz energia” descreve: 

a) Planta de resíduos para energia 

b) Energia hidráulica 

c) Armazenamento por bobagem de hidroeletricidade 
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que reflete unicamente o ponto de vista dos autores, e a Comissão não pode ser considerada 
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ATIVIDADE 3 
 

Enquadramento teórico 
Dependendo do tamanho da quinta, o seu foco e a sua eficiência, os agricultores 

usam diferentes métodos e implementações para o cultivo. O objetivo principal da 

lavoura é estimular as condições ideais do solo para a plantação de cultivos e a 

sua manutenção durante a época do crescimento destes. De acordo com a 

maioria dos resultados de pesquisa, a maior colheita de plantas é obtida através 

da lavoura. Os alimentos locais têm menos conservantes químicos e, como 

crescem perto de nós, não apodrecem durante o transporte. A permacultura não 

permite o uso de fertilizantes químicos, no entanto, existem vários fertilizantes 

naturais. Aplicar os princípios da permacultura ao transporte pessoal pode 

beneficiar a comunidade local, enquanto, em simultâneo, a torna mais saudável e 

feliz.  

Palavras-chave 

Permacultura, cultivo em permacultura, ecologia, alterações climáticas, cultivo, 

fertilizantes, recursos, agricultura, proteção climática. 

 

Calendário 
Não existe uma época apropriada para iniciar esta atividade, pelo que pode ser 

feita em qualquer altura. 

 

Duração 

Cerca de 20 minutos. 
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responsável por eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações nela contidas. 

 

 

 

 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Aprender mais sobre o impacto da permacultura nas várias estratégias, 

com o foco nos processos de adaptação climática na agricultura. 

• Encorajar os estudantes a estarem mais conscientes das consequências 

reais das suas ações no planeta. 

• Despertar consciencialização relacionada com a permacultura e a 

ecologia. 

• Encorajar sustentabilidade e escolhas conscientes. 

 

Objetivos educativos 

Os alunos de Ensino e formação profissional (EFP) devem ser capazes de: 

• Descrever qual o impacto da permacultura nas variadas estratégias. 

• Diferenciar as práticas de permacultura que posso ajudar a mitigar as 

alterações climáticas. 

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

afirmações são verdadeiras ou falsas. 

 

Equipamento e materiais necessários  
● Papel A4 e impressora OU computador/tablet/telemóvel com conexão à 

internet. 
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Tarefa 
Descobrir como é que nós, como indivíduos, afetamos o nosso planeta é 
essencial para perceber como é que podemos fazer a diferença se 
decidirmos ajudar. Às vezes não entendemos como é que alguns destes 
comportamentos podem ser pejorativos para o nosso ecossistema. Durante 
esta atividade, será capaz de calcular o quão exploratório é perante os 
recursos naturais da Terra. 

 

Solução 
A tua Pegada Ecológica em hectares: 

Pontos: Hectares: 

Menos de 150 Menos de 4.0 

151 – 350 4.1 – 6.0 

351 – 550 6.1 – 7.7 

551 – 750 7.8 – 10.0 

Mais de 750 Mais de 10.0 

CLASSIFICAÇÃO DA PÉGADA ECOLÓGICA POR PAÍS (per capita) 

Luxemburgo 15.82 

Austrália 9.31 

Estados Unidos da América 8.22 

Bélgica 7.44 

Alemanha 5.3 

Polónia 4.44 

Chipre 4.21 

Portugal 3.88 

Haiti 0.61 
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Recursos Adicionais 
 

Vídeo 1 

 

Mulher inspiradora gera uma grande quantidade de comida no seu jardim 

citadino em Permacultura. Fonte: YouTube, Happen Films 

 

ESTUDO DE CASO 

Começar um mercado de jardim 

“Como e porque é que começaste na permacultura vegana? 

Eu acho que é apenas justo que expliquemos como é que nos tornamos veganos 

e porque é que entramos no mundo da permacultura vegana com 49 e 55 anos!” 

Entrevista completa disponível em: 

https://veganpermaculture.org/growing/starting-a-market-garden-interview-with-

jo-dave/ 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Y9ZukMyejLk
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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. 

Parceiros do 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 

 

 

Este trabalho está licenciado com uma Licença Creative Commons 

- Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional. 
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