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Bem-vindo à primeira edição do jornal HABITATS NA ESCOLA. Nesta edição você descobrirá 
atividades educacionais para desenvolver com os alunos na sala de aula e como você pode 
transformar as sobras do lanche das crianças em terra. Conhecerá a comunidade do Ecocen-
tro IPEC e os projetos que estamos desenvolvendo.  Estamos animados com o programa 
“Habitats - Sua Escola Sustentável”, criando com vocês, espaços habitáveis na escola, que 
proporcionam maior interação entre as crianças, famíliares e educadores.

A lei nº 10.172 de 2001 institui nas escolas o “Plano 
Nacional de Educação Ambiental” de forma transver-
sal, ou seja, o tema meio ambiente deve ser desen-
volvido a partir de uma prática educativa integrada, 
contínua e permanente, conforme proposta pelos 
parametros e diretrizes currículares nacionais. E este é 
o objetivo do Ecocentro IPEC, proporcionar às escolas 
e aos professores a possibilidade do cumprimento do 
desafio de implementar atividades práticas ao cotidi-
ano dos alunos.  

Um HABITAT é simplesmente um local, onde seres 
humanos, animais e plantas podem conviver de 
forma sustentável. Sendo que hoje a degradação dos 
espaços no mundo é muito grande e o maior desafio 
é conseguir criar novos habitats. 

Na verdade, planejar, criar e monitorar um  HABITAT 
não é só criar um ecossistema, para pássaros, 
borboletas e outras formas de vida silvestres, mas 
também oferecer inspiração para o aprendizado de 
estudantes, educadores e comunidade.

“HABITATS - SUA ESCOLA SUSTENTÁVEL”

Não existe espaço mínimo para realizar um HABITAT. 
Muitas escolas podem completar com sucesso a 
implementação, sem nenhuma área verde.

Outras escolas podem usar seus espaços verdes 
limitados, uma pequena parte do quintal. Estes 
projetos menores podem focar a atração de insetos 
locais, como borboletas e também pássaros. 
Escolas com áreas maiores podem fazer, desde uma 
floresta de alimentos nativos, até plantar e criar um 
quintal úmido, com jardins aquáticos, “living machine” 
para tratamento de água e pequenas construções de 
baixo impacto.

Acesse o site www.escolasustentavel.com.br para 
saber o que envolve a implementação de um HABITAT 
em sua escola.

Tânia Mara mostra diferentes caracterísitcas das plantas 
no Núcleo da Água.

Entrada do coelhário e desenho de ciclo de materiais em 
um sistema permacultural.
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BELEZA DO ECOCENTRO

Um ponto forte do Ecocentro IPEC é trabalhar com a comunidade, 
sempre envolvento seus vizinhos do Vale do Córrego Mar e Guerra 
abastecedor de 45 famílias. 

No final do ano passado, a equipe do Ecocentro IPEC iniciou um 
processo de envolvimento das pessoas para recuperação do córrego e 
melhoria da qualidade de vida de todos. Ações como, visitas domiciliares 
para apresentação inicial da idéia e “multirões” para satisfazer as 
necessidades imediatas de cada residência foram realizadas com 
sucesso, demonstrando grande  interesse das famílias envolvidas.

Criamos um projeto de hábitats com a comunidade para recuperação 
do córrego, trazendo benefícios para as pessoas, plantas, vida silvestre, 
recuperando paisagens e tornando os espaços mais sustentáveis. 
Estas paisagens ajudam a manter a água e o ar limpos, tornando-os 
mais saudáveis para as pessoas e o ambiente. 

Projetos de comunidade também podem incluir a limpeza de rios, a 
remoção de plantas invasoras e a conservação da vida silvestre.

Nome: Liberalino de Oliveira Neto
Função no IPEC: Coordenador da Produção Animal

[JORNAL HABITATS] Em quais projetos você está 
trabalhando no Ecocentro IPEC?
[LIBERALINO]  Incentivando os vizinhos a trabalharem 
com abelhas como fonte de renda, porque possui 
baixo custo. Na troca das galinhas comuns por 
garnizés, porque eles comem menos, compactam 
menos o solo e podemos criar maior quantidade 
no mesmo espaço. E também estou trabalhando no 
projeto de reflorestamento do córrego.

Qual é a importância do projeto de reflorestamento 
do córrego?
Este projeto é de grande importância para a 
comunidade, pois vamos transformar, renovar uma 
área que está acabando e melhorar a qualidade de 
vida de todos.

O que deixa você animado?
Ver os projetos e trabalhos dando certo e expandindo.

O Ecocentro IPEC é o lugar ideal para se ter uma idéia de como comprender melhor os 
processos do passado, do presente e do futuro no mundo! Nós apresentaremos na prática 
soluções simples, fáceis e econômicas para os problemas mais comuns da humanidade.

O que você mais gosta em trabalhar no IPEC?
Eu só faço o que eu gosto, e tento fazer da melhor 
maneira. Umas coisas dão certo e outras não, mas 
sempre faço o melhor.

O que você espera para o futuro?
Com o tempo, eu quero começar a ensinar sobre 
permacultura, passar o conhecimento.

A CARA DO IPEC

Morador do Vale Mar e Guerra mostrando 
condições da água do córrego
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SEGREDOS DA COMPOSTAGEM
O composto é uma forma de arte baseada na ciência. Introduzir a compostagem na sala 
de aula conecta os estudantes aos ciclo naturais de nascimento e morte, demonstrando 
a ligação entre o crescimento de plantas e um solo saudável.

Composto é o solo feito com matéria orgânica decomposta. Transformar as sobras em um recurso valioso é 
uma arte nobre nos dias de hoje. Quando se trata de resíduos orgânicos então, a compostagem é um mérito e 
um passatempo. Fazer composto é facil, mas você precisa saber um ou dois pequenos detalhes para garantir 
o sucesso. 

Existem dois métodos básicos convenientes para residências. Um é o método clássico e o outro usa minhocas. 
Ambos estão explicados aqui passo a passo. 

O método “clássico”:
A matéria orgânica, qualquer coisa morta que um dia 
foi viva, é quebrada em migalhas de cor marrom, que 
você pode chamar de composto.

Este é um processo bem simples, mas que algumas 
vezes pode demorar um bom tempo para acontecer e 
também deixar rastros de mal cheiro pelo caminho.
Para evitar estes probleminhas, você deve ter em mão 
os ingredientes e as condições corretas.

Os ingredientes são ar, água, carbono e nitrogênio. 
O carbono e o nitrogênio são encontrados em 
matéria orgânica sólida que você coloca em camadas, 
lembrando um sanduiche de pão e queijo... 

Como fazer...
1º - misture os restos de comida com bastante palha, papelão e papel, na proporção de 25% de restos e 75% 
de materiais secos;
2º - junte tudo em um local de aproximadamente 1 m3, pode ser um conteiner ou qualquer recipiente feito de 
madeira ou mesmo de tijolos;
3º - coloque mais material seco por cima da pilha e umideça bem com água ou urina;
4º - cubra o topo com uma tampa ou com uma lona;
5º - revire tantas vezes quantas você puder, no mínimo duas vez por mês, adicionando mais líquido quando for 
necessário e mais materiais secos por cima.

Quantidade ideal:
Existe a quantidade ideal de cada ingrediente para  fazer um bom sanduiche. Muito pão (carbono) deixa o 
sanduiche seco e sem gosto e muito queijo (nitrogênio) deixa muito gorduroso!

Se formos analisar, a maioria do lixo orgânico das residências tem muito “queijo”, ou seja, é rica em gorduras, 
e isso não ajuda a fazer um bom composto. Então, devendo adicionar “pão”, ou seja materiais secos, como 
palha, papelão ou papel amassado, que irão contribuir com carbono e também deixar espaço para a entrada 
de ar na pilha.

Depois de um tempo, o ar será usado pelos organismos decompositores do composto, e você vai precisar 

Grupo de estudantes do ensino médio fazendo uma pilha 
de compostagem, em atividade prática.



Permacultura | Sustentabilidade | Educação | Participação | Tecnologia • Habitats na Escola • �

na Escola

Porque às vezes a compostagem não funciona com você?!
Muitas pessoas tentam fazer um composto bom, mas 
não conseguem. Na maioria das vezes, reclamam que 
a pilha fica lá como uma massa abafada e fedorenta. 
A razão disso é muito simples: não tem ar suficiente 
dentro, para que os decompositores prosperem pois 
o ar só pode existir entre os vários componentes da 
pilha, e quando os materiais secos e restos de cozinha 
grudam, acabam os espaços livres para o ar. 

Assim, podemos dizer que é impossível fazer um bom 
composto sem revirar a pilha regularmente. Mas, vamos 
encarar a verdade, o que acontece é que ninguém revira 
a pilha de composto com a frequência que deveria!

Uma turma de 20 jovens, foi ao Ecocentro IPEC 
participar de um programa de treinamento com duração 
de três meses, chamado Ecoversidade, realizado há 
três anos, com o  objetivo de formar jovens líderes 
em sustentabilidade, ensinando métodos de criação, 
desenvolvimento e implementação de projetos. Essa 
turma acabou transformando um espaço degradado, 
em um parquinho de diversões que faz muito sucesso 
entre crianças, jovens e adultos. 
Graças a programas assim e seus modelos pioneiros 
de tecnologias sustentáveis, o Ecocentro é considerado 
um Centro Referência em Sustentabilidade!

Entre em contato com o Ecocentro IPEC!
Atendimento de segunda à sexta, das 8h às 18h

Telefone: 0 ** 62 3331.2111
email: habitats@ecocentro.org
www.escolasustentavel.com.br

Então, o que fazer para ter uma 
compostagem bem sucedida?!

Transformando espaços vazios 
em lugares de diversão

REVISTA HABITATS NA ESCOLA, Nº 1
Texto: Flávia Moraes e Lucy Legan
Arte: Felipe Horst
Fotos: Felipe Horst, Flávia Moraes, Frederico Lenhart,
Tiago  Ruprech.

Você pode adicionar mais materiais fibrosos para ajudar a manter uma estrutura mais aberta no composto, 
provendo mais espaço para o ar. A palha é o melhor material para isso, além de ser barato. Ou pode ser mais 
papelão e papel amassados, ou papel toalha de cozinha usado. Sempre que tiver adicione estes materiais ao 
composto, isso irá ajudar bastante. E, mesmo assim, você ainda tem que revirar a pilha!

Ou você pode construir um barril de composto que mantém a pilha longe da vista e é uma forma perfeita para 
casas ou escolas urbanas pois é de fácil manuseio e super acessível para as crianças. E para revirar e arejar o 
composto é só girar a manivela!

Grupo de estudantes do ensino fundamental observando 
um sistema de compostagem diferente.

Crianças se divertindo no parquinho construido pelos 
ecoversitários.


