
 

 

 

 

 

 

 

 

MÓDULO 1: Módulo de formação em ambiente/alterações 
climáticas e permacultura para todo o tipo de formandos de EFP 
 

UNIDADE 8: AS DIFERENÇAS ENTRE PERMACULTURA E 
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Atividade 1 

Veja as instalações de recursos renováveis listadas abaixo e combine-as 
com suas definições.  

 

Plantação 

resíduo para 

energia 

 

Energia de ondas 

Armazenamento 

bombeado de 

hidroenergia 

 
 

a) armazenamento de energia usado por sistemas de poder elétrico para equilíbrio de 
carga  

b) tipo de fonte de energia renovável centrada no oceano  

    c) instalação que queima resíduos para produzir eletricidade  
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Atividade 2 

Leia cada questão com atenção e complete o teste escolhendo a resposta 
que considera correta. Pode haver mais do que uma resposta correta.   

 

1. A resposta das plantas a diferentes métodos e sistemas de preparo do solo 
depende de: 
a. condições do solo  

b. padrões do clima  

c. direção do vento  

2. Comida sazonal é importante para a saúde e ambiente 
porque: 
    a. ajuda a preservar terreno de cultivo local e de pequena 
escala 

b. apoia agricultura e agricultores locais   

c. condições de água mais favoráveis à quinta  

3. Uma das formas mais fáceis de repor nutrientes e minerais retirados ao 
solo é através de:  

a. culturas de larvas  

b. fertilizantes caseiros  

c. aplicação de composto  

4. Uma forma de transporte mais sustentável pode ser:  

a. mota  

b. bicicleta  

c. carro elétrico  

5. "A energia cinética da onda faz girar uma turbina ligada a um 
gerador, que produz eletricidade" descreve:  

a. uma central de resíduo para energia 

b. energia das ondas  

c. hidroelectricidade bombeada para armazenamento  
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Atividade 3 

Descobrir como nós, como indivíduos, afetamos o nosso planeta é crucial 

para entender que podemos iniciar uma mudança se todos decidirmos agir. 

Por vezes, nem entendemos como alguns dos nossos comportamentos 

podem ser prejudiciais ao nosso ecossistema. Durante esta atividade, poderá 

calcular o quão explorador você é em relação aos recursos naturais da Terra.  

PARTE I - CASA  

Quantas pessoas vivem em sua casa?   

a) 1 - 30 pontos  

b) 2 - 25 pontos  

c) 3 - 20 pontos  

d) 4 - 15 pontos  

e) 5 - 10 pontos  

           Como é feito o aquecimento da sua casa?   

a) gás natural - 30 pontos  

b) eletricidade - 40 pontos 

c) óleo - 50 pontos  

d) renovável (solar, vento) - 0 pontos  

            Quantos lavatórios e sanitas individuais tem em sua casa?   

              a) inferior a 3 - 5 pontos  

b) 3 a 5 - 10 pontos  

c) 6 a 8 - 15 pontos   

d) 9 a 10 - 20 pontos   

e) superior a 10 - 25 pontos 
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PARTE II - COMIDA 

Quantas refeições de carne ou peixe come por semana?  

a) 0 - 0 pontos   

b) 1 a 3 - 10 pontos   

c) 4 a 6 - 20 pontos   

d) 7 a 10 - 35 pontos   

e) superior a 10 - 50 pontos  

             Quantas refeições caseiras come por semana (incluindo as que 

trás para a escola ou trabalho)?   

a) inferior a 10 - 25 pontos   

b) 11 a 14 - 20 pontos   

c) 15 a 18 - 15 pontos   

d) superior a 18 - 10 pontos 

             Ao comprar os alimentos, a sua família tenta comprar aqueles que 

são produzidos localmente?   

a) sim - 25 pontos   

b) não - 125 pontos   

c) às vezes - 50 pontos   

d) raramente - 100 pontos   

e) não sei - 75 pontos 

 

 

 

 

 

 



 

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.  

 
PARTE III - TRANSPORTE  

Se você ou a sua família têm veículos, de que tipo são? 

Acrescente pontos para cada tipo de veículo.   

a) mota - 15 pontos  

b) citadino - 35 pontos   

c) médio - 60 pontos   

d) grande - 75 pontos   

e) SUV ou VAN - 100 pontos  

f) camião - 130 pontos   

            Como vai para a escola ou trabalho?   

a) carro - 50 pontos   

b) transporte público - 25 pontos   

c) autocarro escolar - 20 pontos   

d) a pé - 0 pontos   

e) bicicleta ou patins - 0 pontos  

            Quantas viagens por semana faz de transporte público que 

poderia fazer de carro?   

a) 0 - 50 pontos   

b) 1 a 5 - 40 pontos   

c) 6 a 10 - 30 pontos   

d) 11 a 15 - 20 pontos   

e) superior a 15 - 10 pontos  
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Onde foi de férias no último ano?   

a) não fez férias - 0 pontos  

b) na minha cidade ou zona - 10 pontos   

c) numa outra cidade ou zona - 30 pontos   

d) fora do meu país - 70 pontos   

               Em quantas férias de fim de semana usou o carro?   

e) 0 - 0 pontos   

f) 1 a 3 - 10 pontos   

g) 4 a 6 - 20 pontos   

h) 7 a 10 - 30 pontos   

i) superior a 10 - 40 pontos 

 

PARTE IV - COMPRAS  

Quantas compras grandes (ex. sistema de som, TV, computador, 

carro, mobiliário, etc.) fez o seu agregado familiar no último ano?   

a) 0 - 0 points  

b) 1 a 3 - 15 points  

c) 4 a 6 - 30 points   

d) superior a 6 - 45 points   

Comprou algum produto eficiente no último ano? (ex. lâmpadas, 

frigorífico, forno)?   

e) sim - 0 pontos   

f) não - 25 pontos 
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PARTE V – RESÍDUOS  

O seu agregado familiar tenta reduzir a quantidade de resíduos criados 

em casa (ex. comprar alimentos a granel, recusar correio não 

solicitado/folhetos, utilizar recipientes reutilizáveis para armazenamento, 

utilizar produtos de limpeza naturais)?   

a) sempre - 0 pontos   

b) às vezes - 10 pontos   

c) raramente - 20 pontos   

d) nunca - 30 pontos   

O seu agregado familiar faz compostagem?   

a) sempre - 0 pontos   

b) às vezes - 10 pontos   

c) raramente - 15 pontos   

d) nunca - 20 pontos   

O seu agregado familiar recicla jornais, cartão, papel, latas de alumínio, vidro, 
plástico e outros materiais?   
a) sempre - 0 pontos   

b) às vezes - 10 pontos   

c) raramente - 15 pontos   

d) nunca - 20 pontos  

Quantos sacos do lixo despeja por semana?   

a) 0 - 0 pontos   

b) 1 - 10 pontos   

c) 2 - 20 pontos   

d) superior a 2 - 30 pontos 
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