
A PFA convidou 30 formandos das áreas
da gastronomia e da eletrónica para
testarem o material educativo do projeto
numa quinta de permacultura, na
encantadora aldeia de Koryciny. 
O resultado foi uma apresentação de
pratos tradicionais criados pelos
formandos de gastronomia, que
prepararam as refeições utilizando
produtos disponíveis localmente. Por
outro lado, os alunos de eletrónica
criaram dispositivos que combinaram a
permacultura e a eletrónica.
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OS TESTES PILOTOS
ESTÃO A DECORRER !!

Polónia

Chipre

Juntamente com educadores e
formandos do EFP, o CIP Citizens in
Power testaram o material produzido no
Módulo de Formação de
Eletrónica/Mecatrónica na Escola Técnica
Regional e Agrícola Famagusta-Avgorou. 
Os formandos do EFP estavam
entusiasmados em desenvolver os seus
projetos agrícolas utilizando o Arduino,
tal como um sistema de humidade do
solo que monitorizava a humidade do
solo, obtida a partir de três LEDs.

Os formandos do EFP, e os seus
professores, apreciaram o envolvimento
do consórcio em questões tão
importantes como a proteção do clima e
os cuidados ambientais.
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Este material foi criado com o apoio financeiro da Comissão Europeia. O conteúdo deste
material representa a responsabilidade exclusiva dos seus autores e a Comissão
Europeia não é responsável pela forma como o conteúdo desta informação será
utilizado.

 



Mais de 40 formandos da Escola
Profissional de Espinho visitaram a
Quinta do Cabaz, uma quinta de
permacultura que produz vegetais e
frutas naturais e orgânicos sazonais, sem
o uso de fertilizantes químicos ou
pesticidas. Para que os formandos se
envolvessem neste estilo de vida e
conceito, participaram ativamente em
diferentes atividades na quinta: colheram
produtos, cozinharam-nos, aprenderam
sobre os diferentes dispositivos
tecnológicos utilizados para gerir a
quinta, e até apresentaram diferentes
projetos que tinham desenvolvido na
escola.

Alemanha
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Para mais
informação

Portugal
Um dos tópicos abordados nos testes
piloto implementados pela ZAUG foi a
conservação de legumes e/ou fruta de
forma a evitar desperdícios. No âmbito
deste tema, os alunos fizeram um pesto
de alho selvagem, óleo de ervas
aromáticas, bem como vinagre de ervas
aromáticas. 
As ervas vieram da sua própria cama de
cultivo elevada. A implementação foi
muito educativa e interessante.

Foi instrutivo aprender quais os
ingredientes individuais saudáveis que o
alho selvagem, bem como as outras
ervas individuais, possuem.


