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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

Curso online Semeando Inéditos Viáveis: Agroecologia e 
Permacultura para educadores

Livro Convergências Socioambientais: Pesquisas em 
Permacultura, Agroecologia e Educação Ambiental

Artigo Educação Ambiental Escolar: Caminhos e cruzamentos 
rumo à educação ambiental crítica

Artigo Coletivos Estudantis como Vanguarda Ambientalista: 
uma análise sobre o Recanto na Univerdade Federal Fluminense
 
Websérie Formigueiro
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Público direto

160 estudantes
e 10 professores

Local

CIEP 312 Raul Ryff 
e Colégio Estadual 
Miécimo da Silva

Data

Fevereiro a março
(atividades interrompidas por 
causa da pandemia Covid-19)

Apoio

Instituto 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

+ de 300 
educadores

Local

Online
Data

Agosto a outubro
Parceria

GEASur
Apoio

Instituto Phi

Curso online - Semeando 
Inéditos Viáveis: Agroecologia e 
permacultura para educadores

Curso de formação voltado para educadores em que foram 
apresentadas reflexões e metodologias sobre agroecologia e 
permacultura em diálogo com a educação ambiental crítica.
Compartilhamos um pouco do nosso processo pedagógico 
comprometido com a transformação social e a busca de caminhos 
para a superação da crise socioambiental. O curso tem como objetivo 
complementar a formação em educação ambiental de professores, 
educadores em contextos não formais e estudantes de licenciatura.





Tiragem

300
Editora

Nupem
Data

Agosto
Parceria

GEASur
Apoio

Instituto Phi

Livro Convergências Socioambientais: 
Pesquisas em Permacultura, 
Agroecologia e Educação Ambiental

O livro foi impresso em 300 cópias e também disponibilizado no 
formato digital. O mesmo traz as reflexões, por meio da ótica da 
permacultura e da agroecologia, nutridas pelas bases da educação 
ambiental, artigos e relatos de experiência que apontam para uma 
mesma direção, no sentido da valorização da ampla diversidade de 
conhecimentos existentes no mundo e do desenvolvimento de outros 
modelos de sociedade. Ao longo da leitura, os textos se entrelaçam, 
trazendo à tona emergências comuns, que permeiam diferentes 
dimensões da sociedade, no sentido da busca de caminhos que 
transpassam a crise socioambiental vigente.





Revista

Educazione Aperta

Artigo Educação Ambiental Escolar: 
Caminhos e cruzamentos rumo à 
educação ambiental crítica

Link para acessar o artigo
http://educazioneaperta.it/archives/2810

http://educazioneaperta.it/archives/2810




Revista

Ensino, Saúde e 
Ambiente

Artigo Coletivos Estudantis como 
Vanguarda Ambientalista: uma análise 
sobre o Recanto na UFF/RJ

Link para acessar o artigo
https://periodicos.uff.br/ensinosaudeambiente/article/view/40237/24452

https://periodicos.uff.br/ensinosaudeambiente/article/view/40237/24452




Alcance

+ 1700 
visualizações

Local

Youtube
Data

Novembro
Apoio

Instituto Phi e 
Suma Filmes

Websérie Formigueiro

Uma websérie sobre caminhos possíveis para a construção de uma 
educação transformadora. A cada episódio, uma narrativa de vivências 
que transbordam em práticas. Entrevistamos Rodrigo Torquato, Tainá 
Antonio e Claudia Miranda. 





Agricultura
Urbana



Distribuição de cestas básicas no Rio Contra o Corona
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Local

Guaratiba/RJ
Data

Abril a maio

Distribuição de cestas básicas 
no Rio Contra o Corona

Através do movimento Rio Contra Corona, recebemos cerca de 1000 
cestas básicas que foram distribuídas para famílias em situação de 
vulnerabilidade, na comunidade do Jardim Maravilha. 

Além da distribuição de alimentos e ítens de higiene, produzimos 
materiais de comunicação e orientação sobre a pandemia. Entre 
esses materiais estão cartilhas, áudios que foram transmitidos em 
carros de som em comunidades da Zona Oeste e podcasts.

Realização

Rio Contra 
o Corona

Parceria

Tudo Numa Coisa Só, 
GEASur e Seja Vivo





Encontros
e Diálogos



Workshop Troca de Saberes sobre Educação Ambiental

Permacultura em Debate

Esperançar 1ª Edição

Esperançar 2ª EdiçãoRe
su

m
o 

da
s a

çõ
es



Público direto

+ de 50 
educadores

Local

Nova friburgo/RJ
Data

Março

Workshop Troca de Saberes sobre 
Educação Ambiental

Atividade formativa oferecida para professoras da rede municipal 
de educação da cidade de Nova Friburgo como parte do programa 
Amigos da Água realizado pela Concessionária Águas de Nova 
Friburgo. Debatemos sobre como abordar o tema das mudanças 
climáticas globais de maneira contextualizada com as escolas do 
município e com as crianças e jovens de diferentes idades.

Apoio

Sustentarte





Local

Instagram
Data

Abril a junho

Permacultura em Debate

Foram realizas lives que abordavam temas como Saude e Bem 
Estar, Permacultura Urbana e Experiências em Educação na 
Cidade. A cada live, um convidado conversava com um integrante 
do Instituto Perma Lab





Público direto

+ de 70 
educadores e 
estudantes

Local

Youtube
Data

Abril a junho

Esperançar 1ª edição

Ciclo de debates que surgiu da parceria entre o PermaLab e a 
Sustentarte e tem o objetivo promover debates acessíveis que unam 
representantes de referenciais teóricos com representantes de 
práticas que dialoguem com essas teorias. O esperançar carrega no 
nome utopias que unem teorias e práticas que construam, através 
do coletivo, caminhos para a transformação positiva da sociedade. O 
movimento é itinerante e caminha por diversos espaços da cidade, 
inclusive os virtuais.

Apoio

Sustentarte, 
GEASur, Mercado 
Fundição e Fiocruz





Público direto

+ de 160 
educadores e 
estudantes

Local

Youtube
Data

Novembro

Esperançar 2ª edição

A 2ª Edição do Esperançar teve como objetivo promover o debate 
acerca dos desafios e possibilidades para o desenvolvimento da 
agroecologia, permacultura e educação ambiental nas escolas.
Para tal, convidamos profissionais da educação, que desenvolvem 
ações e projetos nessas temáticas no contexto escolar, para compor a 
nossa mesa de debate.

Apoio

Instituto Phi e 
GEASur





Em 2020, apesar do contexto desafiador 
e bastante triste, a equipe do Permalab 
voltou suas energias para fortalecer re-
des, partilhar saberes e apostar em um 
auto desenvolvimento. 

Envolvemos mais de 2800 pessoas
em atividades que geraram reflexões
e projetos para a transformação da
realidade socioambiental de nosso
país. Tecemos redes de educadores
ambientais entre 16 estados brasileiro
e 3 países. Nos construímos e reconstruí-
mos aprendendo a lidar com a imperma-
nência de uma realidade pandêmica.



Siga-nos e fique por dentro das ações do Instituto

www.permaculturalab.org

@permalab

permaculturalab@gmail.com




