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Introdução: 
O programa de Educação Ambiental Contínua se baseia no SEED (Programa de Educação 

Ambiental e Desenvolvimento da Escola), criado pela neozelandeza Robina McCurdy. Através 
desta metodologia se desenvolve a Educação Ambiental nas escolas de forma prática, participativa e 
criativa, resgatando a cultura local e reunindo toda a comunidade escolar em um objetivo comum: 
melhorias concretas da situação ambiental e social da escola, baseadas nos princípios e técnicas da 
permacultura (cultura permanente).  

O processo envolve a visualização dos sonhos de cada um para a escola, a análise ambiental 
do pátio escolar, o planejamento coletivo das transformações e a sua implantação. Em meio a esta 
jornada são trabalhados os conteúdos curriculares, tendo como base a ética e o meio ambiente, junto 
a dinâmicas que envolvem relações sociais, organização e integração do grupo, resolução de 
conflitos, arte e cultura.  

Os resultados deste trabalho têm sido, entre outros: um pátio escolar mais vivo, mais 
saudável e mais rico em situações de aprendizagem; alegria e entusiasmo de todos os envolvidos; 
desenvolvimento de habilidades e criatividade; facilitação da aprendizagem; melhoria da qualidade 
da merenda escolar; mais profundidade, cooperação e afeto nas relações sociais; difusão de atitudes 
e valores ecológicos para a comunidade. 

 
Permacultura: 

A permacultura é o instrumento básico utilizado para o planejamento e a implantação das 
transformações do pátio escolar.  

O termo Permacultura surgiu das palavras “Permanente” e “Agricultura”, através de Bill 
Mollinson, o qual permaneceu a sua infância junto à natureza, em um local simples, que supria 
todas as suas necessidades, e assistiu ao rápido e forte processo de degradação ambiental. 
Procurando lutar contra esta destruição, ele passou a trabalhar com pesquisa e em uma ONG, mas 
após um tempo voltou ao seu local de origem e encontrou uma forma de produzir seu alimento 
causando apenas impactos positivos sobre o meio. Assim ele descobriu que pode haver uma 
integração positiva entre a produção de alimentos e a natureza, e criou um método para a produção 
de alimentos que oferece tudo o que uma comunidade precisa, sem causar danos ao ambiente, pois 
ocorre através da aprendizagem com a vida, com a natureza, com o ecossistema natural. Ocorre 
através da observação, do diálogo com a natureza e da aprendizagem das leis naturais.  

Esta visão começou a atingir arquitetos, sociólogos, educadores, economistas, se 
transformando em Cultura Permanente. A permacultura envolve o planejamento, implantação e a 
manutenção conscientes de ecossistemas produtivos, que tenham a diversidade, a estabilidade e a 
resistência dos ecossistemas naturais. Através do aprendizado com os princípios básicos que regem 
os sistemas naturais, reune elementos de culturas ancestrais com conhecimentos interdisciplinares 
da ciência moderna, resultando na integração harmoniosa entre as pessoas e a paisagem, de forma a 
satisfazer as necessidades humanas sem impactos ambientais negativos. Desta forma integra todos 
os aspectos envolvidos na manutenção ecológica de comunidades humans, englobando economia, 
ética, agricultura ecológica, sistemas de captação de água, bioarquitetura. 

 
Ética básica da Permacultura: 
- Cuidado com a Terra. 
- Cuidado com as pessoas. 
- Partilha de recursos. 
 

O primeiro passo  é conhecer a natureza. A permacultura é uma forma de projetar espaços 
de acordo com as leis ecológicas: 
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- Energia: A energia do sol vai passando de ser vivo em ser vivo e parte se perde em calor. A 
natureza cria mais diversidade para possibilitar o melhor aproveitamento possível desta energia. 

- Ciclos da matéria: Na natureza todos os elementos estão sendo reciclados. A permacultura 
procura fazer com que estes elementos permaneçam sempre no ciclo. 

- Teia da vida: Interdependência entre todos os elementos. Cadeia alimentar. Quanto mais 
conexões, mais forte é a teia, mais resiliência. Como permacultor eu procuro criar teias fortes, 
com o máximo de diversidade.  

- Sucessão natural: Em permacultura se pergunta: o que este sistema quer? Para onde ele está 
indo? Se procura contribuir com o sistema. Observar o que as plantas estão indicando. 

- Colonização em diferentes níveis: A natureza põe vida onde ela consegue, ocupando todos os 
níveis possíveis. 

 
A observação do ambiente é a chave básica:  
- Observação temática. 
- Observação ingênua. Se sentir como uma criança de quatro anos. Ouvir, cheirar, tocar, anotar 

tudo, sem racionalizar. Depois racionalizar. Neste tipo de observação aparecem os maiores 
insights. 

- Medidas mensuráveis. Analizar tudo para obter dados. Podemos cair no erro de não ver as 
coisas não mensuráveis. 

 
Padrões da Natureza: 

Observar e imitar as formas naturais, as quais geralmente são arredondadas: espirais, círculos, 
ondas. Toda a forma tem a sua função. Exemplos: As folhas apresentam as nervuras para distribuir 
os nutrientes, as quais têm a mesma forma das bacias hidrográficas. A espiral de ervas permite 
diferentes microclimas em um local pequeno: sombra, sol, umidade. 

 
Planejamento: 
- Setores: Determinar todas as influências externas do local: Onde nasce o sol e onde se põe, no 

verão e no inverno? Quais as áreas ensolaradas e sombreadas? De onde vêm os ventos? Qual o 
setor da fumaça? E do barulho? Por onde passam animais?  

 
- Zonas: Dizem respeito às energias internas do sistema, principalmente em relação à atividade 

humana e à movimentação de água e nutrientes. Planejamento de forma a realizar uma 
economia máxima de trabalho e recursos, colocando os locais que precisam de mais atenção 
humana, mais próximos ao prédio da escola.  

 
Influências do pátio escolar nas crianças: 

Através de pesquisa realizada pela Learning Trough Landscapes, foram entrevistadas crianças 
de diferentes idades, questionando como elas se sentiam no pátio escolar. As respostas foram muito 
parecidas, indicando que as crianças percebem qualquer coisa que lhes é exposta como algo que traz 
uma mensagem sobre elas mesmas. Através dos elementos do pátio escolar elas se perguntavam, 
por exemplo: Eu sou amado e cuidado? Eu me identifico aqui com a minha cultura? 

 
Influência de alguns elementos: 
- O concreto traz a sensação de dureza, frieza, agressividade, perigo, aborrecimento. Isto muda se o 
concreto é pintado de forma colorida, alegre e criativa. 
- O lago com plantas, peixes, tartarugas, representa: eu sou amado. Se o lago é descuidado há uma 
dupla mensagem: por um lado há vida, há confiança, mas por outro lado há abandono. 
- Grama: símbolo de coisas naturais, amigáveis. Se são cercadas têm uma dupla mensagem. 
- Flores: Se sentem amados, alegres, espontâneos, principalmente se são de muitas cores. Estimula 
os sentidos. 
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- Árvores: Transmitem atenção e proteção. Subir em árvores é um desafio. 
- Animais: Se sentem confiados e amados. Podem cuidar. Especialmente para crianças pequenas: 
troca de amor. 
- Arbustos proporcionam esconderijos para as crianças, enriquecem o brincar. A presença de 
vegetação é fundamental. Canteiros de diferentes formas. 
- Bancos: Tem função limitada: Como eu posso brincar com isso? Bancos espalhados de forma 
criativa, em diferentes níveis e formas possibilitam um ambiente interessante e com múltiplas 
funções: sentar, brincar, aprender. 
- Brinquedos: Proporcionar diversidade e mobilidade: brinquedos de uso fluido: blocos de madeira 
para construir, tambores pra rolar, pneus. 
- Tanque de areia: Se não é bem cuidado eles não se sentem amados. 

É uma relação entre psicocologia, sociologia e meio ambiente. É muito profundo. É preciso 
voltar à infância (através da imaginação) para perceber o que a gente gostava mais e ver o quanto os 
elementos naturais são importantes. 

Um pátio escolar bem planejado diminui o stress, melhora a qualidade de vida e a capacidade 
de concentração, promove sentimentos positivos pela escola, motivação para o estudo e 
responsabilidade pelo ambiente escolar. 

Muitas coisas podem acontecer lá fora, no pátio escolar, e abaixo você pode encontrar algumas 
sugestões que podem ser parecidas com o que você está pensando: 
 

Um lugar para ensinar e aprender 
Um lugar para brincar 

Um lugar para socializar-se 
Um lugar para ter contato com a natureza 

Um lugar para praticar esportes 
Um lugar para cultivar 

Um lugar onde se pode ficar sozinho 
Um lugar para as crianças serem cuidadas e respeitadas 

 
Permacultura no Pátio Escolar: 
• Agregar: Unir elementos, observar conexões que sejam interessantes e úteis. Ex: playground 

com fonte de água perto, latas de lixo, bancos de diferentes formas, árvores frutíferas. 
• Um elemento com múltiplas funções. Ex: bancos para sentar, brincar, aprender e se relacionar. 
• Vários elementos com a mesma função. Ex: Vários tipos de brinquedos diferentes: balanços, 

brinquedos pedagógicos pintados no chão, mesas com desenhos de jogos, elementos móveis 
que possam ser montados criativamente, etc. 

• Zoneamento: Partir do centro da atividade, do local mais utilizado. Ex: playground e árvores 
nativas de altura apropriada ao redor. 

• Diversidade: Proporcionar diferentes elementos, tipos de superfícies, ecossistemas, recantos. 
Ex: Local  pra contar histórias, mesas e bancos, refúgios, casa em árvore, caixa de areia, 
brinquedos, fonte de água, horta, animais, jardins. 
 

Educação Ambiental: A arte da transformação 
A grande insatisfação com a situação do mundo atual nos leva a sonhar com um futuro 

diferente, o qual não poderá acontecer sem mudanças na educação. E esta educação transformadora 
só pode existir se enxergamos profundamente as causas da situação atual. A crise que estamos 
vivendo é fruto de uma história de busca de poder, a qual nasce de uma ilusão: a ilusão da 
separatividade, onde cada indivíduo se vê e se sente separado das outras pessoas, dos outros seres, 
da natureza como um todo. Nessa ilusão cada um também se encontra separado da sua essência. 
Dentro de si mesmo há divisões: entre a mente, o corpo, a emoção. A educação existente 
supervaloriza o mental, preparando as pessoas para um sistema competitivo.  
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Precisamos de uma mudança da nossa visão de mundo e da visão da nossa inserção no mundo. 
Esta mudança está presente em uma educação que permite o florescimento do potencial de cada 

indivíduo, vendo-o como um ser inteiro, em todas as suas dimensões: física, mental, emocional, 
espiritual. Uma educação que vê o mundo como um sistema vivo, que se perpetua através de uma 
imensa rede de relações entre esta incrível diversidade de elementos que se complementam e são 
todos interdependentes.  

A vida só existe através da troca, das relações. A verdadeira educação é viva, pois resgata 
esta percepção do sagrado e da beleza da essência da vida: o amor que nos une. Resgata o nosso 
sentimento de conexão, de comunhão com os outros seres, nessa rede onde cada um tem algo para 
trocar, para contribuir com o todo. O reaprender a viver nessa conexão precisa desta educação 
voltada para o reencontro: consigo mesmo, com as outras  pessoas, com a natureza. 

O reencontro consigo mesmo se dá através da caminhada de ecologia interior, de auto-
conhecimento de cada indivíduo: uma trajetória de estar cada vez mais inteiro, mais consciente dos 
pensamentos, palavras, emoções e atos, a cada momento. É o processo do observar-se, de ser 
testemunha de si mesmo, aprendendo com os erros, gostando de si mesmo, confiando e expressando 
o próprio potencial.  

O reencontro com as outras pessoas, a ecologia social, é uma vivência de valorização das 
diferenças, de respeito, aceitação e afeto, de saber ouvir, se expressar, resolver conflitos, se 
organizar em grupo, construir coletivamente e formar redes. 

O reencontro com a natureza ocorre nas ações humanas em integração com o ambiente, e 
não contra ele, as quais só trazem impactos positivos e são aprendidas com a própria natureza, com 
as leis básicas que regem a vida: a interdependência, a diversidade, a reciclagem, a flexibilidade.  

A Educação Ambiental possibilita este reencontro, pois se fundamenta no afeto, no diálogo, na 
valorização positiva, na participação, no resgate cultural, na reflexão crítica e na transformação 
coletiva da realidade, com a valorização das diferenças, da criatividade e da habilidade de cada 
indivíduo, das qualidades naturais da criança: a criatividade, a curiosidade, a espontaneidade, a 
amorosidade. 

Nesse sentido é utilizado um conjunto de técnicas como visualização criativa, jogos 
cooperativos, dinâmicas de grupo, criações coletivas, arte-educação, vivências de sensibilização, 
interpretação ambiental, saídas de campo. Esta atuação pode ser desenvolvida em escolas, 
comunidades, junto ao trabalho coletivo de planejamento e execução de transformações das 
respectivas realidades. Nas escolas, pode-se desenvolver o trabalho coletivo de enriquecimento dos 
pátios escolares, com projetos baseados em interesses da própria criança e da comunidade escolar, 
envolvendo a resolução de problemas ambientais; o plantio e o cuidado de flores, mudas, horta, 
ervas medicinais; a criação de brinquedos, bancos, recantos. O aprendizado dos conteúdos 
curriculares ocorre através deste processo, de uma forma bastante prática, dinâmica e criativa.   

Este trabalho é extremamente envolvente, emocionante e necessário!  
 

Agroecologia: 
Horta Escolar: Tem por finalidade a aprendizagem de práticas ecológicas que podem ser irradiadas 
para a comunidade; a aprendizagem de conteúdos curriculares; o desenvolvimento de valores, e 
habilidades, através da organização e produção coletiva; a produção de alimentos orgânicos e 
enriquecimento da qualidade da merenda escolar; a possibilidade de realização de feiras pelos 
alunos, com geração de renda, aprendizagem e aumento da auto-estima. 
 
Características da Horta Ecológica: 

• Não utiliza produtos tóxicos no solo; 
• O solo melhora suas condições físicas, químicas e biológicas a cada plantio; 
• É valorizada não apenas a produtividade, mas também a qualidade dos produtos. 
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Técnicas: 

• Adubação orgânica: Resultante de compostagem do lixo orgânico ou de esterco, no caso de 
escolas rurais. Este adubo melhora as condições físicas do solo, é rico em nutrientes, ativa a 
vida do solo, controla temperatura, pH e unidade. O local escolhido para o composto deve ser 
sombreado e seco. Podem ser usados restos de tijolos, pedras ou ripas de madeira, intercalados 
de forma que permita a entrada de ar, formando um cercado, dividido em duas partes. Encher 
primeiro uma parte e deixar conpostando enquanto a Segunda parte é preenchida. Iniciar com 
uma camada de material fibroso, como folhas secas ou sobras do corte da grama. A cada dia 
espalhar o resíduo orgânico, cobrindo com folhas secas ou com jornal picado. O composto pode 
ser enriquecido com resíduo líquido proveniente da lavagem de carne (sem sal), ou recipientes 
de leite. Três condições são importantes no composto: oxigenação, umidade e calor. O tempo de 
compostagem é de 90 a 120 dias, variando com o período do ano (mais tempo no inverno). 
Podem ser introduzidas mibhocas: a multiplicação é rápida se há alimento e umidade suficiente. 

• Adubação Verde: Cultivo de leguminosas que enriquecem o solo, fixando o nitrogênio do ar, 
aumentando a quantidade de minerais disponíveis para as raízes e fornecendo matéria orgãnica 
que vai se transformar em húmus após a sua decomposição. 

• Adubação Mineral: Pode ser usado cinzas (sem sal), pó de rocha, calcário, cascas de ovo. 
• Cobertura morta: Manter o solo sempre coberto para proteger contra ação direta do sol e 

chuvas. Pode ser usado palha ou folhas secas. O “inço” pode cumprir esta função se não fo 
retirado. O inço só prejudica o cultivo quando passa da sua altura e começa competir pela 
luminosidade. Neste caso deve ser cortado e colocado sobre o solo como cobertura morta. 

• Diversificação de culturas: O cultivo de espécies diferentes possibilita um maior equilíbrio do 
solo, pois as plantas retiram nutrientes diferentes; e o melhoramento da sua estrutura, pois as 
raízes diferentes trabalham em camadas diferentes do solo. 

• Rotação de culturas: Fazer um revezamento de culturas no mesmo canteiro, pelos mesmos 
motivos citados acima. 

• Irrigação: o ideal é aproveitar água da chuva, com calha para a coleta e caixa de água tapada 
com tela. 

• pH do solo: Entre 5,2 e 6,8. Se chove e as poças ficam sujas, é sinal de solo ácido. Guanxuma 
também é indicadora de solo ácido. Hortência: quanto mais azul, mais ácido. 

• Características do canteiro: Local protegido do vento, com água próxima, mínimo de quarteo 
horas de sol. Largura dos canteiros: 80 cm (para as crianças trabalharem). Comprimento: não 
mais que 5 m. Altura: 25 a 30 cm (terra fofa). Cada vez que o alimento é colhido, deve-se 
incorporar nova matéria orgânica: 1kg de humos/m². Cercar o canteiro. Nas féria pode deixar o 
inço crescer ou plantar leguminosas, no caso de não Ter ninguém pra cuidar. 
 

Etapas do Programa de Educação Ambiental Contínua: 
 
- Conscientização. 
- Determinação de Metas Holísticas para a escola. 
- Levantamento das condições ambientais da escola. 
- Design permacultural do pátio escolar 
- Arte e Cultura. 
- Desenvolvimento do currículo tendo como base a educação Ambiental. 
- Implementação prática. 
 
1.Conscientização: 

Iniciar com a consciência do próprio ambiente escolar e do entorno. Determinar a percepção 
atual do ambiente pelos alunos e a sua relação atual com este. O conteúdo surge a partir do 
conhecimento dos alunos sobre o ambiente, de informações obtidas com a comunidade, das 
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referências e exigências curriculares, envolvendo todos os assuntos. Os temas são ensinados 
interativamente, a um nível apropriado para cada classe particular , usando observação, experiências 
sensitivas, pesquisa científica e experimentação. Cada tema usa o ambiente local como seu “livro de 
estudos”, e junta dados para o estágio de design. 
 
Cada lição deve conter: 
- Cultura 
- Teoria 
- Pesquisa 
- Métodos de participação de grupo 
- Habilidades práticas 
 
Alguns temas: 
- Ambiente: descrição, influências humanas, possíveis soluções. 
- Pesquisa do local: geografia da escola, construções, uso das energias nas construções, recreação, 
reciclagem, história, ecossistemas. 
- Elementos: água, solo, ar (ventos), fogo (sol). 
- Princípios da ecologia: Observar como eles acontecem na natureza e refletir sobre a aplicação 
destes princípios na atividade humana. Ciclos de energia e matéria, diversidade, ambiente de 
transição entre ecossistemas, conexões, sucessão, cascata solar. 
 
• Ecologia Profunda: 

O ser humano não é superior aos outros seres. Todos os elementos são co-participantes, co-
organizadores e co-criadores da Natureza. 

 
- Conselho de todos os Seres: 

Momentos que colocam a pessoa em contato com a percepção de como é ser um outro 
elemento da natureza e observar o que está acontecendo com o ambiente atualmente.  
Cada um pega inspiração na Natureza de qual elemento quer ser. Fazer máscara com diversos 
materiais, representando este ser. Todos passam por uma passagem simbólica (arco), sentam-se em 
círculo e começão a discutir como cada um está sentindo, sendo este elemento, e que mensagem 
pode dar aos seres humanos. Depois todos voltam pelo portal, tiram a máscara e compartilham o 
que podem fazer, como seres humanos, para mudar isso. 
Sair do desespero para o poder de ação. 
 
• Árvore dos Problemas: 
Identificar os principais problemas do ambiente local e construir a “Árvore dos Problemas”: 
- No centro: o mais importante 
- Nas raízes: Causas 
- Nos ramos: efeitos. 
 
• Técnicas pra perceber as conexões do ambiente: 
- Jogo da teia: com um novelo, cada um escolhe um elemento da natureza e desenha ou escreve 

este elemento num papel que prende em si mesmo. Um indivíduo segura uma ponta do novelo e 
joga para outro participante, dizendo o que o seu elemento poder dar e receber do outro. O que 
recebeu o novelo faz o mesmo e assim consecutivamente, até formar-se uma teia com todos os 
elementos interconectados. Então se imagina, por exemplo, que despareceram todas as árvores, 
ou os animais, ou a água secou, etc, e vai se observando a teia se desmoronando e a importência 
de cada elemento na teia da vida. 

- Em grupos: Desenhar os elementos de um ecossistema, formando um círculo, e representar suas 
conexões, procurando o máximo de conexões possíveis. 
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- Design Permacultural: em grupos, colocar em um cartaz os vários elementos do pátio escolar ou 
de um outro ambiente, e representar as conexões, como os elementos trazem benefícios uns aos 
outros. 

 
• Esculturas Humanas: 
- Cada um representa uma planta que indica como está se sentindo no momento. Depois que todos 
se apresentaram, forma-se guildas: as pessoas se colocam na sala de acordo com suas plantas, 
formando ligações benéficas de plantas. 
- Representação da sucessão natural: as pessoas vão se colocando no centro da sala, formando uma 
sucessão natural de plantas e animais em um determinado ambiente. Por exemplo: duna. 
 
• Mapa Mental: 

Mapear o que há na mente de um grupo, relativo a uma determinada questão. A representação 
vai seguindo um padrão natural, como o tronco, galhos e ramos de uma árvore, por exemplo. 
 
2.Determinação de Metas Holísticas para a escola: 
 
- Reunião com toda a comunidade escolar:  

Professores, direção, funcionários, pais e uma turma de alunos são convidados a um encontro. 
Este evento pode ser iniciado com uma música, para descontrair mais as pessoas, integrar e trazer à 
tona a espontaneidade e a criatividade. 

Inicialmente é explicado o funcionamento do programa e seus benefícios. O motivo do encontro 
é apresentado: reunir os sonhos de cada um para escola, para depois planejar juntos e concretizar 
melhorias que possam trazer benefícios a todos. Formar e fortalecer um elo comunitário, 
estabelecendo visão e metas amplas. Para isso se utiliza a técnica da Mandala para Determinação 

de Metas Holísticas, a qual traz os seguintes benefícios: 
• Auxilia na criação de uma missão para a escola; 
• Pode ser usada como ferramenta para o planejamento ambiental; 
• Promove o consenso da comunidade escolar; 
• Identifica os elementos que farão parte do Design. 

 
Visualização Criativa: 

Feche os olhos, visualize seu pássaro preferido, sinta-se como este pássaro sobrevoando a 
escola, vendo onde as crianças brincam, onde estão os espaços vazios, proporção entre espaços 
vazios e ocupados, quantidade de vegetação, produção de alimentos, relacionamentos, educação, 
separação do lixo, compostagem, banheiros, sistema de água e esgoto, prédios e abastecimento de 
energia, recreação, estruturas fora da sala de aula. Observe os detalhes, o que há de bom e de ruim. 
Se afaste e pouse em uma árvore. Sinta que se passaram cinco anos. Imagine as qualidades e os 
valores que você deseja para a escola. Voe de novo sobre a escola e veja o que você deseja que 
tenha se transformado.  

Pensem no que de mais importante vocês idealizaram para o futuro e escrevam na tira de papel, 
com letras grandes, em uma palavra ou frase. Cada um lê a sua contribuição e algumas pessoas 
ficam responsáveis por colocar os papéis nas respectivas categorias da mandala que está 
representada no chão. 

 
Mandala de Determinação de Metas Holísticas: (anexo 1) 

Categorias: 
- Educação das crianças. 
- Relacionamentos: Aluno-aluno/ aluno-professor/ escolas-pais. 
- Recreação. 
- Flora e fauna. 
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- Embelezamento dos jardins. 
- Produção de alimentos. 
- Prédios e abastecimento de energia. 
- Estruturas fora da sala de aula. 
- Artes no meio ambiente. 
- Lixo: biodegradável e não biodegradável. 
- Sistema sanitário e de água. 
- Outros. 
 

No centro estão os valores; na segunda camada os princípios, atitudes e atividades; na terceira 
as estruturas físicas. Os valores centrais devem permear por todos os princípios, atitudes, atividades 
e estruturas físicas, em todas as categorias. 

 
- Entrevistas com as crianças: Entrevistar todas as turmas da escola, questionando suas 
necessidades e desejos para o ambiente da escola. Na entrevista com as crianças um é o redator e 
outro é o coordenador e depois pode se revezam os papéis. Observar o que há de comum entre as 
respostas. Fazer votação com o braço quando necessário: o braço bem no alto indica que a criança 
quer muito aquele elemento, o braço no meio indica que tanto faz, o braço em baixo indica que ela 
não quer. 

Questionar os seguintes ítens: 
- Produção de alimentos: Horta e árvores frutíferas. 
- Natureza. 
- Aprendizagem fora da sala de aula. 
- Recreação. 

As crianças mais novas desenham o que elas desejam para a escola, fazem trabalhos com argila, 
informam onde elas brincam no pátio, escolhem os locais, tamanhos e formas dos canteiros.  
 
-Entrevistas com os professores: Se não é possível a participação de todos os professores na 
reunião da comunidade escolar, todos os professores devem ser entrevistados, questionando-se o 
que eles desejam para a escola, dentro das mesmas categorias da mandala. 
 

3.Levantamento das condições da escola: Análise Ambiental Local: 

 
Estudos que utilizam o mapa da escola: Cada estudo é feito com um grupo de crianças: 
- Planilha de estudo do solo (anexo 2): 

Utilizar o transecto: as crianças traçam uma linha imaginária no chão e a cada 20 passos param 
e verificam as características do solo e vegetação, preenchento os itens da planilha. Pegam amostra 
de solo em alguns destes pontos, marcam na planilha e identificam a amostra. Vários grupos de 
crianças podem fazer isto, e assim se tem uma amostra de todo o solo da escola. Os transectos 
realizados são marcados no mapa da escola.Todos estes dados das atividades com as crianças são 
transcritos para uma planilha. 
- Pesquisa da água: Cada grupo tem um mapa da escola, onde localiza e marca todas as torneiras da 
escola, os canos de escoamento, calhas, fossas sépticas, as áreas em que as águas saem da escola, as 
áreas em que as águas entram na escola, as áreas em que a água empoça.  
- Estudo das estruturas: As crianças marcam no mapa as estruturas existentes, os caminhos e os 
portões. 
  
4.Design Permacultural do Pátio Escolar: 

Todas as informações das entrevistas das crianças e professores e da Mandala de Determinação 
de Metas Holísticas realizada com alunos, pais e funcionários, são reunidas em cartazes por 
categoria. Em cada categoria se marca quais as idéias que são impossíveis de serem realizadas. As 
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idéias que podem ser realizadas são transformadas em elementos para a maquete, que são montadas 
em diferentes grupos de crianças. 

 
Uso da Maquete: 

A maquete deve ser montada com as crianças, utilizando-se lixo seco. Deve ser o mais 
próximo possível da escala correta. Uma pessoa fica como facilitadora, outra toma notas e outra 
marca tudo no mapa. Uma pessoa observa a turma procura fazer com que todos participem e 
mantenham o foco. Para pedir silêncio pode ser utilizada a técnica de levantar o braço. 

As crianças são questionadas e estimuladas a determinar os setores (influências externas) e 
as influências internas (que determinarão as zonas), marcando na maquete:  

 
A) Setores (influências externas): 
- Onde é o norte? Marcar com uma flecha com a letra N. 
- Onde nasce e se põe o sol no verão e no inverno? Marcar com bolas diferenciadas. 
- De onde vem os ventos úmidos, secos, fortes, fracos? Marcar com flechas diferenciadas. Os 
ventos podem ser canalizados para ter um clima agradável ou evitados com quebra-ventos.  
 
B) Influências internas: Usar o conhecimento que as crianças têm do pátio: 
- Sombras dos prédios. Utilizar o bastão da sombra para as crianças aprenderem a determinar a 

sombra dos prédios: um bastão fincado no chão, onde elas marcam com etiquetas o local da 
sombra a cada hora. 

- Onde as crianças brincam e por onde elas passam. Marcar com cordão. 
- Onde empoça água. Marcar com pael azul recortado em forma de poça. 
- Onde são as fossas sépticas. Marcar com quadrados de papel ou com caixinhas. 
- Onde tem barrancos, declividades? 
- Onde são os caminhos? De concreto ou de areião. 
- Onde fica a rede elétrica e de telefone? 
- Onde estão as árvores já existentes? 
- Onde fica a minha sala de aula? (ver se as crianças estão bem orientadas). 
 

Pedir pra eles localizarem onde desejam colocar os elementos que foram mencionados nas 
entrevistas. Começar com as coisas grandes: jardins, campo de futebol, área de lazer. Onde colocar 
as árvores que dão sombra? Quais as necessidades das plantas? Deixar as crianças discutirem um 
pouco. Se houver muito tumulto em torno de um elemento usar o método de votar com o braço: O 
braço lá em cima significa que é o que querem, em baixo que não querem e no meio que tanto faz, 
isto não é muito importante. 

Juntando-se os mapas resultantes das maquetes de todas as turmas, e os mapas de análise 
ambiental, uma equipe faz uma maquete para desenvolver o design definitivo, localizando os 
elementos com base nos desejos das crianças, na maior viabilidade e nos princípios da 
permacultura. 
 
Design dos canteiros:  

Reune design e arte. Observar o local e imaginar (de acordo com as necessidades das plantas e 
com a facilidade de manipulação) em que formatos poderiam ser os canteiros. As plantas repelentes 
de pragas devem ficar na borda. Organizar as plantas de forma que as mais altas fiquem no meio, 
para facilitar o trabalho. 
 
5.Arte e Cultura: 

Permeando todas as etapas, são feitas atividades de integração e de resgate cultural, sempre 
buscando músicas, danças, lendas, ligadas à natureza, que as crianças conhecem ou que elas pedem 
para os mais velhos ensinarem. 
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A arte também está presente em todas as fases. Na conscientização elas podem se identificar 
com os elementos naturais e fazer máscaras, teatro, criar poesias e músicas sobre a natureza. 
Aprender através do teatro ou de representações corporais simples sobre as leis naturais: as 
conexões, a diversidade, os ciclos, a sucessão vegetal. A arte-reciclagem pode ser bastante utilizada 
na construção das maquetes, na idealização e desenhos das formas dos canteiros, dos brinquedos, 
etc. Na implantação podem ser feitas pinturas coletivas no chão ou em uma parede. 
 
6.Desenvolvimento do currículo tendo como base a Educação Ambiental: 

Os valores e atitudes que representam uma relação mais harmônica com as pessoas e com todos 
os elementos naturais, podem estar presentes na aprendizagem de todos os conteúdos curriculares, 
de todas as matérias, de todas as séries. Isto pode ser observado através da seguinte atividade: 

 
- Uma pessoa abre em uma página do currículo da escola, fecha os olhos e coloca o dedo em um 
ponto, lê o conteúdo e se pensa em como trabalhar a Educação Ambiental com este conteúdo. 
Assim se constata que todos os conteúdos podem ser trabalhados tendo como pano de fundo a 
temática ambiental e ética. 
 
- Montagem da grade curricular: 

Escolher um tema dentro da educação Ambiental, importante para a região. Formar grupos, 
cada grupo escolhe uma matéria e prepara atividades para desenvolver este tema na matéria 
escolhida, junto a conteúdos de cada série. Depois os grupos apresentam para o grande grupo. 
 
 Pré-escola 1° e 2° séries 3°e 4° séries 5° e 6° séries 7° e 8° séries 

Português      

Matemática      

Ciências      

História      

Geografia      

Educação 

Física 

     

Ensino 

Religioso 

     

Artes      

 

 

Exemplo: 

Tema: LIXO  
 
Português: 
Pré-Escola: 
Trabalhar uma história usando sementes. Plantar, germinar. Direcionamento para o uso do lixo orgânico e 
seco. 
 
Primeira e Segunda séries: 
Montagem de umdiálogo levantando a questão do impacto da mistura do lixo para a natureza. O que pode ser 
feito com o lixo seco reciclável. 
 
Terceira e Quarta séries: 
Fotografar pontos de deposição do lixo. Escrever poesias e redações sobre o que viram e sentiram. 
 
Quinta e Sexta séries: 
Montagem de um programa para a rádio comunitária sobre o lixo: utilidades, como separar, consequências 
para a natureza, destinação. 
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Sétima e oitava séries: 
Levantar dados sobre como a cidade era antigamente e como é atualmente em relação ao lixo. Conclusões 
sobre o que fazer hoje a respeito disso. 
 
Ensino Médio: 
Formulação de um projeto para a destinação do lixo. Levantamento de dados. O trabalho de conscientização. 
Direcionamento do material obtido. 
 
Educação Artística: 
Pré-Escola: 
Teatro de fantoches: O lixo Chorão. 
 
Primeira e Segunda séries: 
O lixo no lugar certo. Cada coisa tem seu lugar. 
 
Terceira e Quarta séries: 
A utilidade do lixo. Separação do lixo: coleta coletiva, composteira. 
 
Quinta e Sexta séries: 
O caminho do lixo. História em quadrinhos, desenho, pintura, escrita. 
 
Sétima e oitava séries: 
O lixo e suas consequências. Música e dança. 
 
Ensino Médio: 
O lixo sustentando vidas. Cooperativa na escola. Pequena indústria de transformação. Geração de empregos. 
Intercâmbio cultural. 
 
Ciências: 
Pré-Escola: 
- Desenhos: Obsevação da natureza intocada e transformada. 
- Produção de brotos. 
- Histórias com fantoches.  
Objetivo: mostrar à criança a importância da preservação, destacando a idéia de que o homem (a própria 
criança) é o agente transformador. 
Merenda, latões de lixo, confecções de brinquedos. Brincadeiras 
 
Primeira e Segunda séries: 
Cores dos latões, separação, brincadeiras. 
 
Terceira e Quarta séries: 
Germinação. Horta, merenda escolar, sucos. 
Peça de teatro: A sementinha 
 
Quinta e Sexta séries: 
Quinta: O solo fértil, degradação, compostagem, adubação orgânica, separação do lixo, artesanato com lixo 
seco. 
Sexta: Habitat no reino animal. Mutirão de Limpeza das águas para retirar os resíduos. Vídeos, fotos. Impacto 
do lixo para os animais, golfinhos que morrem com plástico. Festa da Baleia: palestra, mostra de fotos. 
 
Sétima e oitava séries: 
Qualidade do ar, água, lixões como vetores de doenças, alimentos e o solo. Consciência da qualidade dos 
alimentos influenciando no corpo humano. Horta escolar. Visita ao lixão. Integração do homem e o ambiente. 
Interação entre o ambiente rural e urbano. 
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Ensino Médio: 
Primeiro ano: célula. Mostrar que determinados resíduos (lixo atômico) podem matar e comprometer o 
desenvolvimento e o bom funcionamento da célula. 
Contaminação da água por bactérias. Mostrar em microscópios a água contaminada. 
Segundo ano: Reinos. Mostrar como o reino animal e vegetal podem ser comprometidos definitivamente pela 
ação inadequada do homem. Visita ao lixão. Mostrar como a poluição altera totalmente o ambiente. 
Terceiro ano:  
Genéticca: mutações causadas por lixo radioativo. 
Evolução: mostrar que a irresponsabilidade humana pode comprometer o equilíbrio da natureza, podendo 
inclusive levar à extinção das espécies, à medida que contamina as águas, sendo fator limitante para a vida. 
Mostrar a importância para a reciclagem como instrumento para uma convivência harmoniosa com a natureza. 
 
Sociologia: Resultado econômico e social do aproveitamento e reciclagem do lixo, desenvolvidos, por 
exemplo, por cooperativas. 
Estudo do impacto ambiental causado pelo lixo na sociedade. 
Conceito de lixo. Diferença (volume e qualidade) do lixo nas diferentes classes sociais e Nações. 
Teatro da situação lixo-sociedade e meio ambiente. 
Visitar lixões. 
Quais aspectos da utilização do lixo nas diferentes culturas (que tipo de lixo é produzido – pesquisa na 
INTERNET). Coleta seletiva do lixo na escola. Gincana ligada à questão ambiental. 
 
História: 
Pré-Escola: 
O lixo pode ser reutilizado. Buscar na lixeira da escola e selecionar materiais para confeccionar brinquedos. 
Resgate de brincadeiras antigas da comunidade 
 
Primeira e Segunda séries: 
O que as pessoas fazem com as coisas que não querem mais? Sociedade de consumo. Sair caminhando pela 
comunidade observando o lixo da rua, se tem lixeira e coleta.  
As crianças levam para casa a experiência vivida e trazem de casa sucatas. 
 
Terceira e Quarta séries: 
O plástico sempre existiu? Pesquisa sobre a história deste produto. Construção da noção de tempo. Ter mais 
consciência na utilização dos produtos. 
 
Quinta e Sexta séries: 
Vinda da família real. A sujeira no Rio de Janeiro em 1808 e o das cidades atuais. Assistir o filme Carlota 
Joaquina e o filme Ilha das Flores. Reflexão sobre o crescimento desordenado das cidades. 
 
Sétima e oitava séries: 
Ditadura militar. Visita a ICC. Reflexão sobre o autoritarismo e as megaconstruções governamentais. 
 
Ensino Médio: 
Neoliberalismo. Desigualdades sociais e as pessoas que vivem no lixão. Visita, entrevista e montagem de um 
mural. Mudança de postura e crítica ao modelo econômico. 
 
Matemática: 
Pré-Escola: 
Formas geométricas:caixas, garrafas, lata. Reutilização das embalagens 
 
Primeira e Segunda séries: 
Operações fundamentais. Separar o lixo, contar, problematizar. Identificar os materiais recicláveis e sua 
importância. 
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Terceira e Quarta séries: 
Pesos e medidas. Saída de campo: coleta de embalagens de diferentes tipos de materiais. Manter a limpeza e 
conscientizar os alunos do reaproveitamento das embalagens. 
Quinta e Sexta séries: 
Gráficos, estatística. Construção de gráficos identificando a proporcionalidade de consumo dos materiais 
coletados Alerta da necessidade de reciclagem. 
 
Sétima e oitava séries: 
Geometria. Criar formas geométricas com as embalagens e medir. Transformar o lixo em material didático. 
 
Ensino Religioso: 
Pré-Escola: 
Respeito a natureza representado por um desenho. 
Primeira e Segunda séries: 
Reconhecer o valor da Terra. Passeio em diferentes lugares.  
 
Terceira e Quarta séries: 
Valorizar o ambiente em que se vive. Na naturerza tudo se recicla. O homem produz embalagens não 
recicláveis. Pesquisas com materiais. 
 
Quinta e Sexta séries: 
Vinda da família real. A sujeira no Rio de Janeiro em 1808 e o das cidades atuais. Assistir o filme Carlota 
Joaquina e o filme Ilha das Flores. Reflexão sobre o crescimento desordenado das cidades. 
Sétima e oitava séries: 
Cidadania. Participação no processo de limpeza da lagoa.. 
 
Ensino Médio: 
Viver em comunidade. Aproveitamento do lixo orgânico e reciclável. Reverter em recursos para viagem de 
formatura. 
 
Geografia: 
Pré-Escola: 
Fazer com que cada criança imagine seu trajeto escolar, descrevendo oralmente se durante o percurso 
observou a presença de lixo e quais os tipos. Fazer um passeio de observação, fazendo com que os alunos se 
conscientizem dos males que isso pode trazer. 
 
Primeira e Segunda séries: 
Coleta seletiva e compostagem. 
 
Terceira e Quarta séries: 
Após explicação sobre os pontos cardeais, levar os alunos a conhecer o sul da escola e o tipo de lixo lá 
encontrado, fazer coleta e separação. 
 
Quinta e Sexta séries: 
Através de atlas, levar o aluno a conhecer a nascente e a foz do rio que corre em sua localidad, levá-lo até este 
rio para perceber os tipos de lixo lá encontrados. Criar faixas de conscientização para alertar a comunidade 
das consequências deste fato. 
 
Sétima e oitava séries: 
Pesquisar na região a importância do complexo de lagoas e as probabilidades de contaminação e repassar às 
outras séries da escola. 
 
Ensino Médio: 
Levar ao lixão da cidade e observar que tipo de problemas este está trazendo. Observar se há reciclagem e a 
perspectiva das pessoas que vivem do lixo. 
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8.Implantação. 
Após a determinação de metas holísticas, com a participação de crianças, pais e professores, e a 

realização do design, se começa a decidir quais são as prioridades, ver o orçamento, pedir materiais, 
medir jardins, pedir doações, fazer a criação do solo. Se inicia com aquilo que não custa nada, 
usando materiais recicláveis, ou com os materiais doados. A implantação deve ser feita em grupos 
de crianças, sempre tendo adultos juntos. Fazer sempre antes a demonstração de como se faz: por 
exemplo, como se planta uma árvore. As crianças mais novas podem trabalhar com a sementeira. 
As crianças mais velhas ensinam as mais novas. 
 
Exercícios de Integração: Acompanham todo o processo, se intercalando entre as atividades 
teóricas, práticas, artísticas e de resgate cultural: 
 

- Exercícios de cruzamento:  
Trabalham a ligação entre o hemisfério direito e esquerdo do cérebro. Fazer em círculo ou um de 
frente pro outro, como se fosse um espelho. 

 
- Brincar de espelho em duplas: um é o líder e o outro tem que seguir o movimento. Depois troca. 
 
- Em círculo, um faz um movimento e todos imitam. Este passa para o outro. Quem recebe o 
movimento o imita e depois o transforma. 
 
- Em círculo: uma pessoa cria um objeto imaginário e entrega ao outro, que o recebe, o transforma e 
passa a diante. 
 
- Exercícios de ritmo. Exemplo: fazer o barulho da chuva com as mãos e pés, começando fraco e 
aumentando os sons. A pessoa só muda o movimento quando quem estiver ao seu lado mudar, 
assim o som vai sendo modificado aos poucos. 
 

- Partilha: utilizar bastão falador. Quem está segurando o bastão tem o poder da fala, sendo ouvido e 
respeitado pelos outros. 
 
- Jogo dos nós: Grupos de oito, cada um levanta o braço direito e segura a mão de outra pessoa. 
Depois cada um levanta o braço esquerdo e segura outra mão. Todos juntos tentam desmanchar o 
nó que se formou. Cada um se torna parte da solução do problema. 
 
Aprendizado Acelerado: 

Existem diferentes formas de aprendizagem: ler, ver, fazer, ouvir, falar, escrever. Cada 
indivíduo apresenta uma forma melhor de aprender e se concentrar. 
- Visual: figuras, fotos, mapas, histórias em quadrinhos, cores. 
- Auditivo: Ritmo, gravações, debates, músicas, palestras. 
- Cinestésico: Teatro, dança, saídas de campo. 
- Leitura: Histórias, símbolos, poesia, ensaios, registros, jornais. 

Utilizando-se combinações destes métodos se tem mais chance de envolvimento e de retenção 
de informações. 
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ANEXO 2: Planilha de monitoramento do solo e da diversidade biológica: 

 

Perfil do Transector: 

Desenhar como você 

caminhou. 

   

Pontos de 

Amostragem 

1 2 3 

Como está sendo 

usado atualmente 

   

Cobertura Vegetal: 

Descrição, grau de 

diversidade. 

   

Vida animal: 

Presença, quantidade, 

tipo. 

   

Solo: Textura: Teste 

de esfregar os dedos. 

   

Solo: Cor.    

Solo: Porosidade: 

Infiltração de água. 

   

 

 


