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Desenvolvimento de 
práticas pedagógicas e 
ações inovadoras, através 
da articulação em rede, 
na busca do equilíbrio das 
condições socioambientais



Educação e Permacultura

Agricultura Urbana

Encontros e Diálogos





Projeto Escola Permacultural

Projeto Mais Energia - Gastronomia Sustentável

Oficina de compostagem residencial - Festival Ilumina Zona Oeste

Resumo das ações:



Público direto

80 estudantes
Local

CIEP 312 
Raul Ryff - 
Paciência, RJ

Data

Fevereiro à 
dezembro de 
2018

Projeto 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

40 estudantes
Local

Lar Fabiano de 
Cristo - Duque 
de Caxias, RJ.

Data

Junho à 
dezembro de 
2018

Projeto Mais Energia - 
Gastronomia Sustentável

Realização de aulas de permacultura e agroecologia com as turmas 

do projeto Mais Energia, produzido pela Supergasbras no Lar 

Fabiano de Cristo 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.



Público direto

12 participantes
Local

Museu Bispo do 
Rosário.

Data

17 de outubro 
de 2018

Oficina de compostagem residencial - 
Festival Ilumina Zona Oeste

O festival Ilumina Zona Oeste tem como objetivo dar voz e 

visibilidade às iniciativas da Zona Oeste com objetivo de promover 

transformações pautadas na igualdade e justiça social. Durante o 

evento os alunos do projeto Escola Permacultural realizaram uma 

oficina teórica e prática de compostagem residencial.





Roda de conversa e mutirão

Mutirão Permacultural no Cine e Rock

Dia Mundial do voluntariado - Mutirão com funcionários 
da NEOENERGIA

Resumo das ações:



Público direto

15 participantes
Local

Agrofloresta 
Coletiva do 
Pistão

Data

28 de junho de 
2018

 Roda de conversa e mutirão 

O mutirão contou com a presença de moradores da região e 

frequentadores da pista de skate. Nesse dia, além da roda de conversa 

sobre “Ocupação dos espaços públicos para criação de áreas verdes 

e produção de alimentos”  plantamos cerca 25 árvores frutíferas 

de diferentes espécies como laranja, grumixama, caju, biribiri, 

tamarindo etc, além da realização da manutenção dos canteiros, com 

poda de algumas plantas e adição de matéria orgânica ao solo.



Público direto

40 participantes
Local

Cine e Rock - 
Rio das Pedras, 
RJ

Data

01 de setembro 
de 2018

Mutirão Permacultural 
no Cine e Rock

Mutirão Permacultural para a implementação de canteiros 

agroflorestais e central de compostagem  na praça ocupada 

pelo movimento Cine e Rock. O mutirão teve como objetivo 

a mobilização da comunidade local e das crianças e jovens 

participantes do Movimento Cultural Cine e Rock para temas 

relacionados à agricultura urbana, alimentação saudável, gestão

de resíduos e permacultura. 



Público direto

35 participantes
Local

Agrofloresta 
Coletiva do 
Pistão

Data

28 de setembro 
2018

Dia Mundial do voluntariado

No dia mundial do voluntariado recebemos os funcionários da 

NEOENERGIA para um mutirão na agrofloresta coletiva. A atividade 

contou com uma parte teórica sobre permacultura e agroecologia 

e outra prática com o manejo dos canteiros da agrofloresta e 

plantio de diversas mudas de temperos, ervas medicinais, flores e 

árvores frutíferas.





TEDx UNIRIO

Palestra - Cidade, Permacultura e outras relações possíveis

1° Seminário de Pesquisa em Permacultura e Educação Ambiental 

Plante Rio 2018 - Roda de conversa: com iniciativas de 
Agricultura Urbana do Rio de Janeiro

Semana de Agroecologia da UFF - Roda de conversa: Agroecologia 
e Educação

Semana de biologia da UFF - Palestra: Educação Ambiental Crítica 
e Permacultura no contexto escolar

Seminário de Educação Ambiental da PUC. Palestra: Educação 
Ambiental Crítica e Permacultura no contexto escolar

2° Seminário de Pesquisa em Permacultura, Agroecologia e 
Educação Ambiental

Laboratório de Inovação Cidadã

Resumo das ações:



Público direto

80 participantes
Local

UNIRIO - RJ
Data

28 de agosto 
2018

TEDx UNIRIO - Cidade, Permacultura
e outras relações possíveis

O evento teve como tema central ‘Escassez e abundância’. A 

palestra apresentada por Paolo Martins ‘Cidades, Permacultura 

e outras relações possíveis ‘ abordou seu caminho e experiências 

com a permacultura e agricultura urbana e como tais práticas 

potencializam outras formas de relacão possíveis com as pessoas e 

com a cidade .



Público direto

100 
participantes

Local

UNIRIO - RJ
Data

28 de setembro 
2018

1° Seminário de Pesquisa em 
Permacultura e Educação Ambiental

O seminário teve como proposta buscar uma maior aproximação 

da permacultura com a Universidade, refletindo sobre suas 

potencialidades e demandas e apresentar um panorama geral da 

realidade atual da permacultura no contexto acadêmico. Outro 

ponto de discussão foi a pesquisa envolvendo permacultura e 

educação ambiental, a partir do projeto Escola Permacultural. O 

evento contou com a presença de representantes da academia, 

movimentos sociais e professores da educação básica.



Público direto

100 
participantes

Local

Rosário, 
Argentina

Data

2 a 14 de 
outubro 2018

Laboratório de Inovação Cidadã 

O Laboratório de Inovação Cidadã na cidade de Rosário na Argentina. teve como 

tema “Comunidades Sustentáveis e Inclusivas”. O  objetivo do laboratório é 

desenvolver novas propostas e possíveis soluções inovadoras para alcançar 

sociedades mais inclusivas e sustentáveis. O Instituto Permacultura Lab 

colaborou no desenvolvimento do projeto ‘Semillas poderosas’ que teve como 

objetivo criar o protótipo de uma máquina de baixo custo para a peletização de 

sementes a partir de compostos orgânicos, microorganismos eficientes e outros 

agentes protetores naturais. 



Público direto

60 participantes
Local

Fundição 
Progresso, RJ

Data

03 de novembro 
2018

Plante Rio 2018 - Roda de conversa 
com iniciativas de Agricultura 
Urbana do Rio de Janeiro

A terceira edição do Plante Rio teve  tema com o tema “Alimentar 

o Planeta: comida sem veneno, agricultura urbana, sementes e 

futuro do consumo” durante o evento foram realizadas diversas 

atividades ligadas à agroecologia e alimentação saudável. O 

Instituto Permacultura Lab participou de uma da roda de conversa 

com representantes de movimentos sociais sobre Agricultura 

Urbana no Rio de Janeiro 



Público direto

20 participantes
Local

UFF - RJ
Data

8 de novembro 
2018

Semana de Agroecologia da UFF - 
Roda de conversa: Agroecologia 
e Educação

O evento teve como tema central “Há feminismos na 

agroecologia”. O Instituto Permacultura Lab participou da roda 

de conversa “ O papel do educador ambiental na construção do 

saber agroecológico” junto  aos parceiros do Raizes e Frutos, do 

agricultor Tuninho Carrapato e do Sítio Pedagógico Folhas Tenras.



Público direto

40 participantes
Local

UFF - RJ
Data

18 de novembro 
2018

Semana de Biologia da UFF - 
Educação Ambiental Crítica e 
Permacultura no contexto escolar

A palestra apresentou as bases teóricas da Educação Ambiental 

Crítica e os Fundamentos da Permacultura, além de alguns estudos 

de caso, como o Projeto Escola Permacultural e reflexões sobre as 

possibilidades de se desenvolver uma educação transformadora e 

comprometida com a melhoria das condições socioambientais



Público direto

50 participantes
Local

PUC - RJ
Data

18 de novembro 
2018

Seminário de Educação Ambiental da 
PUC: Educação Ambiental Crítica e 
Permacultura no contexto escolar

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.



Público direto

120 
participantes

Local

UNIRIO - RJ
Data

8 e 9 de 
dezembro 2018

2° Seminário de Pesquisa em 
Permacultura, Agroecologia e 
Educação Ambiental

O evento foi realizado pelo Instituto Permacultura Lab em parceria 

com o Grupo de Estudos em Educação Ambiental desde El Sur (GEASur). 

O eventou contou com palestras, mesas redondas e apresentação de 

19 trabalhos científicos/relatos de experiência sobre diversos temas 

relacionados à educação ambiental, agroecologia e permacultura. O 

seminário foi realizado com o apoio da Fiocruz; UNIRIO; Movimento 

dos Pequenos Agricultores – MPA ; Raízes do Brasil,; De olho nos 

ruralistas e Campanha Permanente contra os agrotóxicos.



Total de beneficiários: 782



Depois de um intenso ano de atividades, ações e reflexões, nasce um 

Permacultura Lab mais maduro, organizado, coeso e com visões mais 

nítidas do caminho que estamos trilhando.

 

Encerramos 2018 com as redes mais fortalecidas, metodologias 

mais consolidadas e firmes no caminho para   a construção de uma 

sociedade mais justa e sustentável para todos.



- Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural

- Produção Audiovisual (clique para assistir)

Outras atuações do instituto

https://www.youtube.com/watch?v=juS5WXpixqw


#permalab     #ipl     #permaculturalab

Siga-nos e fique por dentro das ações do instituto

SITE: www.permaculturalab.org 

INSTAGRAM: @permaculturalab

http://www.permaculturalab.org 
https://www.instagram.com/permaculturalab


Parceiros



Obrigado!
Contato

21 9 8291.9900 (Paolo Martins)

21 9 86633243 (Diogo Maneschy)

permaculturalab@gmail.com


