
Preparar jovens para uma vida sustentável e formar educadores pioneiros 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS SOCIAIS

• Desenvolver a capacidade de trabalhar em grupo com um objetivo comum ; 

• Desenvolver nos alunos a integração, o respeito mútuo e a socialização ; 

• Incentivar a troca afetiva com o outro, com o grupo ou família.;

• Trabalhar a aceitação incondicional, a solidariedade, a paciência, a amizade, o 

amor sem preconceito entre as crianças, o Colégio e a família; 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS TEMÁTICOS

• Possibilitar às crianças aprender sobre a natureza através de atividades práticas 

ao ar livre como complementação dos processos de ensino da sala de aula; 

• Experimentar o contato com elementos de seu ambiente natural – os animais e 

plantas, o solo, o fluxo de água e o vento, o sol, e as estações do ano, além de 

criar conexões entre as crianças e a mãe-terra; 

• Possibilitar trabalhar temas relacionados com sustentabilidade tais como:  

compostagem, lixo, produção de alimentos orgânicos, biodiversidade, plantas 

medicinais, bioarquitetura, dentre outros.
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Primeiras 
reuniões,
em  setembro 
de 2007.



Primeiros canteiros, outubro 2007.



Setembro
2007.



19 setembro 2007.





Semana do 
Alimento Orgânico.

Outubro 2007.

Entrevista
TV Educativa.



Semana do Alimento Orgânico
receberam cartilhas, 
camisetas,  bonés e vídeos.



Oficina de compostagem para professores, outubro 2007.



10 dezembro 2007.

Jardim Produtivo!

FEIJÕES!



Retorno março 2008.



Produção abril 2008:
15kg de batata doce,
uma bacia de feijões 
e 7 abóboras.



Maio 2008.



Maio 2008 :
Planejamento de atividades.

Jardim crescendo!



Apresentação do Projeto para as turmas  
e professores da Escola, em maio 2008. 



Entrevista com a Diretora Bia, durante a IV Semana dos
Alimentos Orgânicos, TV Embrapa, canal sul, maio 2008.



Plantio dos canteiros de produção, com cerca! maio 2008.



Degustação de alimentos orgânicos, durante IV Semana
Dos Alimentos Orgânicos, Maio 2008.



Mesa em uso, hora do lanche, laranjas orgânicas, maio 2008.



Construindo. Junho 2008.



Construção do espiral do ervas, ao fundo a estufa, junho 2008,



Vista aérea do Jardim Didático, junho 2008.





Oficina de mosaico com 
azulejos reciclados.
Junho 2008.



Mandala de plantas medicinais, junho 2008.



Produção rabanetes orgânicos, em julho 2008.



Plantio no espiral de ervas, mudas doadas pela 
Fundação Zoobotânica, agosto 2008.



Identificação
das espécies.

Agosto 2008.



Oficina de tintas
naturais.

Agosto 2008.

Vídeos.



Lago da biodiversidade, setembro 2008.



Oficina de sabonete,
com plantas medicinais, 
Setembro 2008.



Oficina de papel reciclado, setembro 2008.



Oficina de sachet.

Setembro 2008



DEZEMBRO 2008



2009

Leandro Elisângela



Flor comestível:

capuchinha



NOVEMBRO 2009

MILHO E ABÓBORA

CACHO DE BANANA 

NO PÁTIO



Telhado vivo: boldo – Novembro 2009



SEMEADURA, 2009





JUNHO/JULHO

2010







METAS PARA 2011

CONVÊNIO: CEMFP & IBEM 

PARCERIA : PROJETO + EDUCAÇÃO/MEC

A) Abordar 3 temas:

1. Coleta seletiva do lixo, limpeza geral da escola, reciclagem;

Oficinas de reciclagem de papel, mosaico e compostagem, sabões;

2. Produção de hortigranjeiros e frutas;

3. Alimentação saudável e consumo responsável;

Oficina de gastronomia e degustação.

B) Envolver  professores, alunos, funcionários e pais.



PÚBLICO ALVO

1. Algumas atividades tais como coleta seletiva  e alimentação 

envolverão toda a escola (direção, professores,alunos e funcionários);

2. As atividades na horta serão realizado com 60 alunos do Projeto + 

Educação/MEC;

3. Para Oficinas específicas tais como reciclagem de papel, mosaico, 

paisagismo,  compostagem,  gastronomia, dentre  outras, o público  alvo  

será  definido  em   conjunto com a Direção da Escola.

PLANO DE TRABALHO EM CONJUNTO

Identificar líderes entre os professores e os alunos .



CAMPANHA  COLETA  SELETIVA

Lançamento:  31/05



COMPOSTAGEM



RECICLAGEM



MUITO OBRIGADA!

ANGELA ESCOSTEGUY

angela@ibembrasil.org


