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



Educação 
transformadora

Agricultura 
Urbana

Encontros 
e Diálogos

Eixos de
atuação

Trabalhamos com três principais eixos de atuação:



Educação
Transformadora



Escola Permacultural

Projeto Compostagem na Escola

Realização do curso de formação continuada de professores 
‘Educação Ambiental de Interdisciplinaridade: transformando 
a práxis pedagógica’

Certificação pela Fundação Banco do Brasil, da ‘Metodologia 
para a inserção da permacultura e da agroecologia em escolas’

Projeto ECOA - Gastronomia Sustentável

Publicação do artigo: Educação Ambiental Crítica, da Teoria à 
Prática Escolar, na Revista Brasileira de Educação Ambiental

Apresentação de 3 trabalhos no XI Congresso Brasileiro
de Agroecologia
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Público direto

80 estudantes
Local

CIEP 312 Raul Ryff 
- Paciência, RJ

Data

Fevereiro à 
dezembro de 2018

Apoio

Instituo Phi

Escola Permacultural

Implementação das disciplinas de permacultura e agroecologia 
no currículo escolar a partir de uma metodologia de educação 
ambiental baseada na aprendizagem participativa, que une teoria e 
prática para a resolução de problemas socioambientais





Público direto

166 estudantes do 
ensino médio

Local

4 escolas públicas 
da zona Oeste da 
cidade do RJ

Data

Julho a dezembro 
de 2019

Apoio

Embaixada da 
Suíça no Brasil

Projeto Compostagem na 
Escola: soluções para o lixo

O projeto Compostagem na Escola: Soluções para o lixo foi 
desenvolvido com o objetivo de debater e promover reflexões sobre 
consumo e produção de lixo bem como trabalhar soluções para esta 
problemática a partir do gerenciamento e técnicas de compostagem 
em 4 escolas públicas da Zona Oeste do Rio de Janeiro.





Público direto

60 professores
Local

Sindicato dos 
professores do 
estado do RJ

Data

Novembro de 
2019

Apoio

Embaixada da 
Suíça no Brasil

Curso Educação Ambiental e 
Interdisciplinaridade: transformando 
a práxis pedagógica

O curso ‘Educação Ambiental e Interdisciplinaridade: transformando 
a práxis pedagógica’ teve o objetivo de complementar a formação 
de professores e estudantes de licenciatura, no campo da educação 
ambiental. Foi realizado em parceria com o Grupo de Estudos em 
Educação Ambiental desde el Sur - GEASur e o Laboratório de Ações e 
Pesquisas em Educação Ambiental - Lapear, ambos da Universidade 
Federal do Estado do Rio de Janeiro.





Certificação pela Fundação Banco do 
Brasil, da ‘Metodologia para a inserção da 
permacultura e da agroecologia em escolas’

A tecnologia consiste em uma metodologia pedagógica inovadora de 
base teórico-prática para a inserção da permacultura e agroecologia 
na escola. A metodologia integra de maneira interdisciplinar 
os objetivos de desenvolvimento sustentável(ODS), a educação 
ambiental e práticas sustentáveis ao currículo escolar.

Acesse e saiba mais
bit.ly/permalab-metodologia



Público direto

70 estudantes
Local

Lar Fabiano de 
Cristo e CIEP 
Charles Caplin - 
Duque de Caxias, RJ

Data

Março à dezembro 
de 2019

Projeto ECOA- Gastronomia Sustentável

Realização de aulas de permacultura e agroecologia com as turmas 
do projeto Mais Energia, da Supergasbrás, no Lar Fabiano de Cristo e 
do CIEP Charles Chaplin em Duque de Caxias. As turmas do projeto são 
compostas por mulheres de diferentes faixas etárias residentes nas 
comunidades do entorno do Lar Fabiano de Cristo.





Revista

Revista Brasileira 
de Educação 
Ambiental

Artigo: Educação Ambiental Crítica, da 
Teoria à Prática Escolar

Link para acessar o artigo
www.periodicos.unifesp.br/index.php/revbea/article/view/2683





Apresentação de 3 trabalhos no XI 
Congresso Brasileiro de Agroecologia
Local

Universidade 
Federal de Sergipe

Data

Novembro de 
2019

Foram apresentados os seguintes trabalhos:

I e II Seminários de pesquisa em permacultura, agroecologia e educação 
ambiental: diálogos para construção de novos caminhos

Agroecologia e permacultura na educação básica: contribuições no processo 
de desenvolvimento do pensamento crítico

Empoderamento feminino, educação e a construção de sistemas
alimentares agroecológicos: um relato sobre o projeto Escola Permacultural





Agricultura
Urbana



Realização do 1º mutirão agroflorestal de Bangu
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Público direto

15 participantes
Local

Bangu, Rio de 
Janeiro - RJ

Data

Novembro de 
2019

1º mutirão agroflorestal de Bangu

Mutirão para a implementação de um sistema agroflorestal 
coletivo, com moradores do Bairro de Bangu, Rio de Janeiro.





Encontros
e Diálogos



Palestra na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 
câmpus Três Rios. ‘Permacultura e Agroecologia na Escola: 
Caminhos para uma educação ambiental transformadora’

Participação do evento LivMundi, na mesa ‘Cidades Orgânicas’

Realização do debate ‘Consequências do desmonte e desafios 
da política ambiental na cidade do Rio de Janeiro’. Realizado na 
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 

Produção dos documentários de curta metragem: Permacultura 
na Escola: construindo sonhos coletivos; e Compostagem na 
Escola: pedagogia emancipatória, gestão do lixo e esperança
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Público direto

50 participantes
Local

Universidade 
Federal Rural do 
Rio de Janeiro

Data

Junho de 2019

Palestra Permacultura e Agroecologia 
na Escola: Caminhos para uma educação 
ambiental transformadora

A palestra apresentou as bases teóricas da Educação Ambiental 
Crítica e os Fundamentos da Permacultura e da agroecologia, tendo 
como base uma pesquisa desenvolvida a partir do  Projeto Escola 
Permacultural.





Local

Parque Lage, RJ
Data

Junho de 2019

Participação no Evento LivMundi, 
na mesa ‘Cidades Orgânicas’

A mesa trouxe debates sobre possibilidades de alternativas 
sustentáveis para o desenvolvimento das cidades.





Público direto

28 participantes
Local

Universidade 
Federal do Estado 
do Rio de Janeiro

Data

Junho de 2019

Debate - Consequências do desmonte das 
políticas ambientais na cidade do Rio de 
Janeiro 

O debate foi promovido em parceria com o Grupo de Estudos 
em Educação Ambiental desde el Sur - GEASur e contou com a 
participação de estudantes de diferentes cursos, além pessoas de 
fora da universidade.





Produção do documentário - 
Permacultura na Escola:
construindo sonhos coletivos

Link para assistar o documentário
www.youtube.com/watch?v=juS5WXpixqw



Produção do documentário - 
Compostagem na Escola: pedagogia 
emancipatória, gestão do lixo e esperança

Link para assistar o documentário
www.youtube.com/watch?v=IUo23H0K0Ws



Siga-nos e fique por dentro das ações do Instituto

www.permaculturalab.org

@permaculturalab

permaculturalab@gmail.com




