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Valor do Recurso:  
R$ 49.854,02 

 
Parcerias: 

AMAC – Associação dos Moradores e Amigos do Corcovado 
IPEMA – Instituto de Permacultura e Ecovilas da Mata Atlântica 

Escola Municipal do Corcovado/Secretaria Municipal de Educação de Ubatuba 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ubatuba 

Parque Estadual da Serra do Mar-Núcleo Picinguaba 



Objetivos do Ecoprojeto 

 Transformar a Escola Municipal do Corcovado em uma 
instituição modelo de Educação Ambiental, baseada nos princípios 
da Permacultura, de forma a promover nos educadores, 
estudantes e comunidade o senso de responsabilidade em relação 
ao cuidado com a Terra, com as pessoas e o compartilhamento 
dos excedentes; além de desenvolver subsídios teóricos e práticos a 
partir da interdisciplinaridade e transversalidade.  



Metodologia 
Sensibilização de todos os envolvidos (professores, estudantes, funcionários e pais) 

 

Planejamento permacultural e estudo/diagnóstico da área da escola 

 

Capacitação Professores: - aulas expositivas e rodas de discussões 

                                                - dinâmicas 

                                                - oficina participativa de planejamento permacultural 

                                                - elaboração de roteiro – tema: meio ambiente  

 

Capacitação Estudantes: - oficinas prático/teóricas de implantação dos sistemas                      

                                                - dinâmicas lúdico-pedagógicas 

                                                - relatos experiências (produção de textos e desenhos) 

 

Envolvimento da Comunidade: -  Oficina aberta 

Reuniões: - Direção da escola, funcionários, pais e comunidade 



 Envolvimento e participação do público alvo;  

 Nível de interesse pelas questões socioambientais 
demonstrados pelos participantes; 

 Identificação e diagnóstico das áreas analisadas;  

 Projeto de planejamento em Permacultura;  

 Funcionamento da triagem;  

 Efetivação da composteira e jardins comestíveis;  

 Implantação e funcionamento do filtro biológico e cisterna;  

 Apostila didática; 

 Sensibilização dos educadores e demais técnicos; 

 Avaliação e análise crítica de cada ação desenvolvida;  

Resultados Esperados 



 
 

Resultados Efetivamente Alcançados: 

Planejamento Permacultural e 
Implantação dos sistemas 

Croqui área da Escola 

Mini-estação de Triagem de Lixo 

Composteira 



Oficina com 
Professores HTPC  

Discussão da Ética e 
Princípios da 

Permacultura e 
Elaboração de Roteiros 

Execução dos 
roteiros em sala 

de aula 

Aulas Expositivas Temáticas 
 
 
 

Roda de  
Discussões 



Oficina com Estudantes 

Construção 
com Barro 
Mãos na 
Massa! 



 

Oficina com estudantes 
 

Triagem de Materiais 
Consumidos na Escola 

 

 

Consumo na Escola 

Separação e  
Secagem 

Lavagem das embalagens 



 

Reutilização de 
Materiais 

 
Pintura de garrafas 

PET 
Cesta de segredos  

Tetra PAC 
 

Oficina com Estudantes 



Compostagem, Solo e Horta Orgânica 

Coleta de materiais 

Preparação do  
Composto 

Mini Composteira  
1º experimento 

Amostra de Diferentes Solos Introdução ao Plantio 

Dinâmicas  
Lúdico-Pedagógicas 

Oficina com Estudantes 



O que deu certo?  
 

 
 

 Oficinas de capacitação com os professores durante o HTPC - Hora de Trabalho 
Pedagógico Coletivo - das três escolas vinculadas (Corcovado, Praia Dura e 
Fortaleza); 
  

 Alguns temas discutidos com os professores foram reelaborados e aplicados em 
sala de aula; 
 

 Oficinas lúdico-pedagógicas com os estudantes – relatos de experiências através 
de textos e desenhos; 
 

 Implantação e integração dos sistemas propostos pelo Ecoprojeto; 
 
 



O que não deu certo?  O que faria diferente? 

O tempo de execução das oficinas não 
cumpriram o planejado devido ao atraso 
no início do projeto e as férias escolares.   

Para garantir a participação efetiva e 
continuidade das ações do projeto 
torna-se essencial a implantação do 
mesmo durante o ano letivo escolar. 
A abertura para atividades extra-
curriculares nas férias de julho torna-se 
mais viável.  

As oficinas com a comunidade do bairro 
nas férias escolares foram prejudicadas 
devido ao aumento da população na alta 
temporada.  

Aplicação das oficinas direcionadas a 
comunidade no período de baixa 
temporada. 

A troca de professores durante o projeto, 
final do ano letivo, implicou na retomada 
de quase todos os temas trabalhados e 
atraso no desenvolvimento do grupo.   

FIB – Felicidade Interna Bruta - Não foi 
aplicado como meio de verificação devido a 
falta aprofundamento no assunto. 

Pesquisa aprofundada no 
desenvolvimento desta ferramenta e 
metodologias já aplicadas. 



Conclusões Finais  

  A preocupação com o futuro do planeta entrou nas escolas da 

rede pública na forma do tema transversal Meio Ambiente e com 

isso desenvolveu-se estratégias de ensino e instrumentos didáticos. 

 A Permacultura foi utilizada neste Ecoprojeto como 

ferramenta chave para o planejamento, ação e execução de todos 

sistemas abordados de modo a compartilhar, refletir e agir sobre o 

processo de transformação socioambiental que estamos  passando. 



Continuidade... 
Parceria com IPEMA-Instituto de Permacultura e Ecovilas da Mata Atlântica:  
 
Programa de Visitação - parte do recurso do IPEMA é destinado as ações 
integradas nas escolas da rede municipal de Ubatuba. 
 
Proposta de Programa Vivência Permacultural - voluntários interessados na área 
de Educação em Permacultura e consolidação das atividades já realizadas. 
   

Cartilha: “Vivências de Permacultura na Escola” – Ferramenta utilizada  
na replicabilidade do Ecoprojeto a partir de experiências práticas vivenciadas na 
Escola Municipal do Corcovado  e troca de conhecimentos compartilhada com os 
professores das três escolas vinculadas (Corcovado, Praia Dura e Fortaleza).  

Busca de novos editais que financiem a continuidade do projeto. 



Agradecimentos 

Agradecemos a todos os responsáveis 

que possibilitaram a execução deste 

Ecoprojeto e em especial a todas as 

crianças da Escola Municipal do 

Corcovado que com imensa alegria e 

carinho nos acolheram e 

compartilharam os agradáveis 

momentos de construção dos saberes. 

 Somos como a terra, precisamos ter 
todos os nutrientes para que a 

semente se desenvolva em todo o seu 
potencial  


