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Nossa Missão
Promover transformações socioambientais 
positivas e contribuir com o fortalecimento 
de territórios do Sul global.



Eixos de atuação

Educação
Transformadora

Encontros e 
diálogos

Agricultura 
Urbana

Educomunicação



Educação Ambiental para todas as fases de desenvolvimento
 

 Educação Transformadora
Crianças AdultosJovens
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Escola Permacultural

Formiga Verde 



Escola Permacultural
_ Ensino Médio (14 a 18anos)
O que é?

O projeto Escola Permacultural - Educação para a construção de
sociedades sustentáveis consiste em uma metodologia pedagógica,
que promove a educação ambiental em escolas por meio da
implementação das disciplinas de Permacultura e Agroecologia no
currículo escolar.

Impacto
93 estudantes
4 professores

Local
CIE Miécimo

da Silva-  Zona
Oeste do Rio
de Janeiro.

Recurso
Doação

Pessoas Físicas

Data
Ano letivo de 

2021

Trilha pedagógica interativa no Instagram como plataforma para conexão com
as turmas. Foram realizados 2 minicursos com as temáticas "Saúde Integral" e
"Alimentação Saudável". 

As aulas e todo o percurso pedagógico foram construídos em conjunto com
professores da disciplina Projeto de Vida. 



Escola Permacultural
_ Ensino Médio (14 a 18anos)

criar alternativas para a redução da desigualdade digital; 
auxiliar os professores do a desenvolver atividades pedagógicas
no formato remoto; 
contribuir para o engajamento dos estudantes nas atividades
escolares durante o período de ensino remoto; 
partilhar saberes e práticas com base na Agroecologia e na
Permacultura afim de construir soluções coletivas para as
questões socioambientais que se evidenciaram durante a
pandemia e que pudessem ser aplicadas pelos estudantes no
momento de isolamento social. 

Adaptação do projeto para o formato remoto com o objetivo de: 

Como culminância do projeto, em um momento de maior
flexibilização dos protocolos de prevenção, foram realizadas aulas
de Compostagem presenciais na escola. 



Formiga Verde
_ Formação de Professores e 
Ensino Fundamental (6 a 12 anos)
O que é?
Projeto de Educação Ambiental para as Infâncias desenvolvido em
parceria com o Espaço Formiga Verde, Coletivo FormigAção com o
objetivo de retomar a cultura de sustentabilidade já existente no
Morro da Formiga, criar alternativas para a redução da
desigualdade digital, e promover uma maior aproximação da escola
com as crianças durante a pandemia de COVID-19.

Formação online em Educação Ambiental para a equipe de uma
Escola Municipal durante a pandemia do Covid-19, para partilha de
saberes sobre educação ambiental, empatia e formação cidadã com
a equipe escolar. Durante os encontros, mapeamos as oportunidades
e demandas a serem trabalhadas com as crianças na retomada de
aulas presenciais. 
Como culminância, realizamos encontros presenciais com crianças,
implementando composteiras e uma horta orgânica na escola.

Impacto
300 estudantes
25 professores

Local
Escola Municipal 
Jornalista Brito 

Broca - Morro da 
Formiga. 

Recurso
NorSul

e  Ekloos

Data
Ano letivo de 

2021



Formiga Verde
_ Formação de Professores e 
Ensino Fundamental (6 a 12 anos)



Produção de conteúdo e diálogo entre saberes 
científicos e populares.

Encontros e Diálogos
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Esperançar_ 3° edição

Cursos SemináriosPalestras



Esperançar 3ª edição
_Ciclo de Debates
O que é?

Esperançar é um ciclo de debates que tem como objetivo promover
a reflexão e integração de saberes no qual são convidados
integrantes da comunidade científica, movimentos populares e
educadores a compartilhar seus saberes e vivências acerca das
temáticas de cada encontro. 

A terceira edição fez parte do calendário de atividades assíncronas
do Curso Internacional de "Educação Ambiental de Base Comunitária
e Ecologia Política na América Latina - Utopias, Esperanças e Práxis
no centenário Paulo Freire", realizado pelo GEASur- UNIRIO, em
parceria com a Fiocruz. 

Impacto
72 pessoas 

dentre pesquisadores, professores, 
estudantes, movimentos sociais

Local
Youtube

Data
Agosto à 

outubro de 2021



Esperançar 3ª edição
_Ciclo de Debates
O que é?

A temática desta edição foi "Alimentação e saúde na perspectiva
dos territórios" e contou com a presença de Alice Franco (Quilombo
Dona Bilina); Susana Padrão (Associação de Nutrição do Estado do
Rio) e Lucas Fernando (ONG Verdejar e do Resgate Cultural do
Engenho da Rainha).



Ações de promoção e incidência política pela 
soberania alimentar 

Agricultura Urbana
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Campanha Cestas Básicas

Agroecologia Campanhas



Campanha Cestas Básicas
_ Morro da Formiga
O que é?
Em parceria com o coletivo comunitário FomigAção ,
arrecadamos e distribuímos cestas básicas para famílias
em situação de vulnerabilidade na favela do Morro da
formiga.

Impacto
 + 1.100 cestas básicas

Local Data
Morro da Formiga,

Zona  Norte, RJ.
Março 2021



Plenárias Rede Carioca de 
Agricultura (REDE CAU)

O que é?
A participação do Perma Lab na Rede CAU se faz a partir
da articulação entre possíveis fontes de financiamento e
os projetos de fortalecimento da agroecologia - urbana e
periurbana - promovidos pelos membro da REDE. Em 2021,
através do financiamento do Fundo Casa Fluminense,
angariamos recursos para 04 reuniões de plenária entre
membros e apoiadores da REDE, assim como 02 oficinas
para a partilha de saberes agroecológicos. 

Impacto
80 membros

e 30 participantes 

Local Data
de setembro a 
dezembro de 

2021

youtube e 
Fundação 
Angélica 
Goulart

Recurso
Fundo Casa 
Fluminense



Práticas educativas com meios de comunicação 
para o registro de identidades culturais.

Educomunicação
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Sertão Carioca
_documentários colaborativos

Audiovisual Educação popular



Sertão Carioca
_documentários colaborativos

O que é?
Produção de documentários curta metragem, construídos
coletivamente com os moradores do Quilombo Camorim
(Jacarepaguá) e do Quilombo Cafundá Astrogilda (Vargem Grande)
através de oficinas de educomunicação. 
A partir das oficinas foram desenvolvidos os roteiros, cenas,
figurinos e trilha sonora que resultaram nos filmes: 

"A história de onde eu vim - conhecendo minhas raízes" e "A
história de onde eu vim - retomando minhas raízes", com o
Quilombo do Camorim. 

 "Quilombo e suas raízes - Ancestralidade de Astrogilda" com o
Quilombo Canfudá Astrogilda. Tanto as oficinas, quanto os
documentários, fazem parte das atividades do projeto Sertão
Carioca, desenvolvido pela ONG AS-PTA e foram realizadas a partir
da parceria com o Perma Lab.

Impacto
+70 pessoas participantes

+900 espectadores;
 

Local
ACUQCA -  Quilombo do 
Camorim, Jacarepaguá.

Cafundá Astrogilda, Vargem 
Pequena. 

 
 

Recurso
AS PTA 

Petrobrás

Data
de maio à 

dezembro de 
2021.



Sertão Carioca
_documentários colaborativos
As oficinas participativas de educomunicação e fortalecimento da
identidade cultural em comunidades quilombolas tem como
objetivo contribuir com a formação e a apropriação de tecnologias
de comunicação, ao mesmo tempo em que são produzidos materiais
que apoiam atividades comunitárias de formação, educação popular
e ambiental. 

As oficinas promovem também o fortalecimento e a valorização da
identidade sociocultural local e o seu papel proativo para a
conservação do patrimônio cultural material e imaterial associados
à biodiversidade da Mata Atlântica.



Em 2021, apesar do contexto pandêmico, a
equipe do Perma Lab voltou suas energias para 
fortalecer redes, partilhar saberes e apostar no 
resgate de articulações e da educação de base 
comunitária.

Envolvemos mais de 2500 pessoas em atividades 
que geraram reflexões e projetos para a 
transformação da realidade socioambiental de 
nossa cidade.

Seguimos então apostando na potência da 
colaboração e do trabalho em rede para co- 
construir projetos de educação crítica e 
emancipatória.



www.permaculturalab.org

@permalab

contato@permaculturalab.org

Siga nossas redes e fique por 
dentro das ações do 

Instituto!


