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Resumo 

Este artigo apresenta informações a respeito do trabalho realizado com os 
educandos  que frequentam o sétimo ano do Colégio Estadual Olindamir Merlin 
Claudino, localizado no Município de Fazenda Rio Grande, no  Estado do 
Paraná. A temática desenvolvida teve como ênfase a transformação de resíduo 
orgânico produzido na cozinha do colégio em húmus, através do processo de  
vermicompostagem. Um dos maiores problemas ambientais do século XXI é a 
enorme quantidade de lixo que produzimos diariamente.  Sabemos que 65% 
desse lixo são compostos de resíduo orgânico, que normalmente são enviados 
ao aterro sanitário ou jogados na natureza aumentando o volume de lixo 
acumulado no solo e causando danos ao meio ambiente. Neste sentido, a 
compostagem emerge como uma das alternativas para mitigar o acúmulo dos 
resíduos sólidos orgânicos, porém atualmente somente 2% acabam em 
composto. Diante dessa problemática, os educandos foram instigados a 
conhecer a transformação do resíduo orgânico em húmus através do processo 
de vermicompostagem. Para isso, usou-se o método de pesquisa-ação 
participante, onde os educandos puderam acompanhar todo o processo 
visualizando a transformação do resíduo orgânico e aplicar o húmus produzido 
na horta e em um pequeno jardim na escola. O estímulo a uma consciência 
ambiental fez com que os mesmos apresentassem uma oficina sobre 
vermicompostagem, disseminando assim os conhecimentos adquiridos no 
decorrer do semestre a todos os segmentos da comunidade escolar. 

 

Palavras-chave: lixo orgânico, sustentabilidade, húmus, consciência 

ambiental, horta. 

1 INTRODUÇÃO 

O trabalho foi desenvolvido no primeiro semestre do ano de 2014 e 

realizado no Colégio Estadual Olindamir Merlin Claudino-EFM, situado no 

município de Fazenda Rio Grande, área metropolitana de Curitiba. Contou com 
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a participação de educandos dos sétimos anos, matriculados no período da 

manhã que participavam do projeto no contra turno. Este artigo visa relatar e 

refletir sobre o processo de estudo com os educandos para se descobrir, por 

meios de estudos coletivos, o problema ambiental provocado pelo descarte 

inadequado dos resíduos sólidos orgânicos, pois a sociedade do século XXI 

vive diante de um grande dilema, a quantidade de lixo que é depositado nos 

lixões e o problema ambiental causado pelos mesmos. Nas últimas décadas, 

temos presenciado um significativo crescimento dos movimentos 

ambientalistas e do interesse pela preservação ambiental. Esse interesse 

evidencia que a população tem mostrado que está cada vez mais consciente 

de que o modelo atual de desenvolvimento econômico está intimamente 

associado à degradação do meio ambiente, com impactos diretos na qualidade 

de vida e na própria sobrevivência da espécie humana. 

Neste sentido, a compostagem emerge como uma alternativa para 

mitigar o acúmulo dos resíduos sólidos orgânicos. Essencialmente a 

compostagem é um processo que permite, não só reduzir a quantidade de 

resíduos, evitando que sejam depositados em um aterro sanitário. Além disso, 

o composto produzido pode ser aplicado como um fertilizante natural, sendo 

utilizado como adubo, principalmente em hortas e jardins. O acesso a uma 

alimentação mais saudável, com alimentos sem agrotóxicos é uma das 

tendências de uma sociedade consciente de sua responsabilidade para com a 

qualidade de vida e manutenção da saúde.  

Partindo desse principio, pretendeu-se com este projeto de intervenção 

pedagógica despertar os educandos para o problema ambiental provocado 

pelo resíduo orgânico que produzimos diariamente. Uma vez que  nas áreas 

urbanas os resíduos  orgânicos domiciliares (ROD), em grande parte têm como 

destino os aterros sanitários ou descarte em terrenos baldios e áreas públicas, 

constituindo-se em grande preocupação para os administradores públicos 

relacionados com as questões ambientais, além de grande desperdício de 

nutrientes. Diante desta problemática vivida pelos grandes centros urbanos, a 

compostagem pode vir a ser um mecanismo de solução ou minimização dos 

impactos ambientais para as gerações futuras e essa iniciativa colaborou para 

conscientização da comunidade escolar. 

A partir do Manual de Vermicompostagem: raspas e restos fazem a 

diferença, construído pela autora desse artigo, os educandos iniciaram a 
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transformação do resíduo orgânico produzido na cozinha do colégio em adubo 

orgânico, podendo observar o passo a passo do desenvolvimento do processo 

de vermicompostagem, até a aplicação do húmus na horta da escola.  

O trabalho foi construído mantendo uma forma clara e concisa que 

viabilizou o desenvolvimento do projeto em outras escolas, por meio do grupo 

de trabalho em rede (GTR), aprofundando o conhecimento de outros 

educandos da rede pública paranaense. Do ponto de vista do ensino 

aprendizagem, o projeto em prática contribuiu para o enriquecimento pessoal 

dos participantes, seu crescimento cultural e sua nova postura ambiental. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

Essa produção científica fundamentou-se numa sociedade   

descomprometida com as questões ambientais que se encontram  fragilizadas 

a várias décadas, pois a sociedade capitalista em que vivemos é fruto de um 

desenvolvimento e de uma cultura, pautados em um estilo de vida, cujos 

padrões e conforto baseiam-se no consumismo e no desperdício 

inconsequente, que tem provocado um aumento contínuo e exagerado na 

quantidade de lixo produzido, considerado infelizmente como algo sem 

utilidade e desprezado como sujeira, por grande parte da população, 

principalmente após o processo de industrialização. 

Alves Andressa e Bolivian Levon (2010, p.140), afirmam que: 

 

Um dos maiores problemas ambientais característico da sociedade 

de consumo é a falta de destino adequado para o lixo por ela 

produzido. A elevação contínua dos níveis de consumo, as 

constantes inovações tecnológicas aplicadas às mercadorias e aos 

serviços têm gerado uma quantidade cada vez maior de resíduos 

sólidos, que não passam por um processo adequado de reciclagem, 

abarrotando os aterros sanitários, ou sendo despejados em locais 

inapropriados como rios e mares. 

 

Se a cultura do consumo torna inevitável uma maior geração de lixo 

nas cidades, este tem se tornado um dos maiores problemas ambientais da 

atualidade. 
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Lixo é uma palavra de origem latina (lix) que significa cinza, vinculada a 

cinza dos fogões. Segundo Ferreira (1999), lixo é “aquilo que se varre da casa 

do jardim, da rua e se joga fora: entulho. Tudo que não presta e se joga fora. 

Sujidade, sujeira, imundície. Coisa ou coisas inúteis e sem valor”.  

Para Pereira Neto (1996, p.18), essa definição influenciou de forma 

desfavorável quando, pelo crescimento populacional e desenvolvimento das 

cidades precisou se atribuir uma definição a lixo urbano, até mesmo no que se 

refere a gerenciamento desse lixo, que precisa ser considerado pela sociedade 

atual como um lixo rico. Para corrigir esse paradigma, um tanto ultrapassado, 

ele, propõe que lixo urbano seja definido como:  

   

Uma massa heterogênea de resíduos sólidos, resultante das 

atividades humanas, os quais podem ser reciclados e parcialmente 

utilizados, gerando entre outros benefícios proteção à saúde pública e 

economia de energia e de recursos naturais (PEREIRA NETO 1996). 

     

O consumo cotidiano de produtos industrializados é responsável por 

uma contínua produção de lixo. De acordo com a pesquisa de Saneamento 

Básico (PNSB), os brasileiros produzem 259 mil toneladas de resíduos sólidos 

todos os dias, o que resulta na produção de mais de 1 kg por habitante dia 

(IBGE, 2010). 

Segundo dados da ABRELP (Associação Brasileira das Empresas de 

Limpeza Pública), mais da metade dos resíduos sólidos gerados no país são 

de origem orgânica que, por compostagem, poderiam ser transformados em 

adubo. Entretanto, apenas 2% acabam em composto. No Brasil, poucos 

municípios dão a devida atenção à questão da destinação do lixo. A maioria 

simplesmente faz descarga em lixões a céu aberto ou aterros sanitários, 

gerando doenças, poluição, contaminação de rios e lençóis freáticos, entre 

outros problemas (BEZERRA, 1998, p.37). 

Nos países em desenvolvimento, a falta de saneamento do lixo urbano 

é um fator preocupante face aos prejuízos causados ao meio ambiente e à 

saúde da população. Sendo que estes países produzem um lixo rico em 

matéria orgânica que pode ser utilizado através de um processo de reciclagem 

e compostagem de baixo custo para produção de húmus e consequente 

fixação de nutrientes no solo visando à obtenção de uma melhor produtividade 



5 
 

agrícola e geração de alimentos. Existe uma estreita relação entre 

saneamento, saúde e agricultura e a base desta relação esta pautada nos 

princípios da compostagem (PEREIRA NETO, 1989). 

Peixoto (1988, p.14) descreve que: 

 

A compostagem não é uma prática nova, pois vem sendo aplicada há 

séculos no Oriente, principalmente na China. Essa técnica foi 

conhecida pelo Ocidente provavelmente a partir de observações 

feitas pelo professor F. H. King do Departamento de Agricultura dos 

Estados Unidos, em 1909, e pelos experimentos de Sir Albert 

Howard, considerado o pai da Compostagem, inglês que trabalhou 

vários anos na Índia, nas primeiras décadas do século XX. 

   

 

Compostagem é a produção do composto (adubo) formado por matéria 

orgânica humificada em humificação, obtida a partir da transformação de 

matérias tais como: sobras de culturas, frutas, verduras, palhas, pela ação de 

organismos diversos (PARÁ, 2003).  

A decomposição da matéria orgânica pode ocorrer por dois processos: 

na presença de oxigênio (aeróbio) e na sua ausência (anaeróbio); sendo a 

compostagem um processo de decomposição aeróbia onde a ação e a 

interação dos microrganismos depende da ocorrência de condições favoráveis 

tais como: temperatura, umidade, aeração, PH, tipo de composto orgânico 

existente e tipos de nutrientes disponíveis. Esses fatores ocorrem 

simultaneamente (Peixoto, 1988 p.16). 

Para Kiehl (1985, p.22): 

 

Compostagem tem a função de transformar material orgânico em 

substância humificada, estabilizada com propriedades e 

características completamente diferentes do material que lhe deu 

origem. A compostagem, além de produzir o húmus que entre outros 

benefícios, torna o solo poroso e rico em nutrientes para os vegetais, 

diminui os dejetos produzidos pelas atividades humanas. 

                               

             

O material obtido do processo de compostagem possui cor escura, é 

rico em húmus e contém de 50% a 70% de matéria orgânica, sendo 
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classificado como adubo orgânico, pois foi preparado a partir de estercos de 

animais e restos de vegetais (OLIVEIRA, 2004). 

O uso da compostagem como técnica capaz de resolver os problemas 

de tratamento e reciclagem de resíduos orgânicos, é uma opção aos países em 

desenvolvimento, diminuindo assim o uso de fertilizantes químicos, sendo 

substituído pelo uso de fertilizantes orgânicos. Para Holanda Carvalho (2011 

p.14) a grande diferença entre o “adubo químico e o adubo orgânico, é que 

este contém micro-organismos que estão constantemente transformando as 

condições do solo, favorecendo o desenvolvimento da vida”. Afirma também 

que: “A compostagem é uma forma de fabricar húmus para utilizar como 

composto, ou seja, fertilizante orgânico na agricultura”. 

A compostagem tem como principal benefício um maior 

desenvolvimento das raízes melhorando a absorção de água e nutrientes pela 

planta, mantém estável o PH e a temperatura do solo, melhorando o solo à 

medida que aumenta a reprodução dos micro-organismos benéficos a culturas 

agrícolas. O composto atua no solo como uma esponja, ajudando a reter 

umidade e nutrientes, melhorando as características do solo e enriquecendo 

sua estrutura, sendo pouco afetados por erosão. (PEIXOTO, 1988 p.14-17).  

Para Campbell (1995, p.128), ao adicionar o composto na horta, esta 

estará literalmente recebendo vida, pela adição de uma multidão de 

microrganismos benéficos. Alguns são bactérias fixadoras, que incorporam 

nitrogênio ao solo, enquanto outros produzem antibiótico que protegem as 

plantas contra várias doenças. 

“A compostagem do lixo urbano é uma solução nobre, com visão de 

futuro, e deflagra uma bandeira onde o lixo constitui-se solução e não 

problema” (PEREIRA NETO, 1989 p.12). 

O lixo é um dos grandes desafios da sociedade capitalista, e que 

precisamos possibilitar aos nossos educandos a geração de consciência de 

que o lixo que produzimos diariamente é de nossa responsabilidade, e que 

transformar os resíduos sólidos orgânicos, que produzimos em casa, em adubo 

é compreender que precisamos contribuir para um planeta melhor e dessa 

forma vivenciar o que chamamos de desenvolvimento sustentável, e essa 

prática depende de mudanças de hábitos que pode sim começar no ambiente 

escolar. 
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Os espaços escolares são excelentes espaços de interação, criam 

oportunidades para se adquirir e treinar competências, além de auxiliar e 

conscientizar na importância das escolhas alimentares para promover hábitos 

saudáveis (PEREIRA; CARVALHO, 2006, p 12). 

 

3 METODOLOGIA 

 

O trabalho constitui-se em uma pesquisa-ação-participante, seguindo 

os  pressupostos de Thiollent que considera: 

 

 

Pesquisa-ação um tipo de pesquisa social com base empírica que é 

concebida e realizada em estreita associação com a ação ou com a 

resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os 

participantes representativos da situação ou do problema estão 

envolvidos de modo cooperativo ou participativo. (THIOLLENT, 1985, 

P.14) 

 

Para Brandão (1984 p.12), a pesquisa participante apresenta um 

enfoque de observação do meio social no qual se procura uma plena 

participação da comunidade na análise de sua própria realidade, com objetivo 

de promover a participação social para a melhoria da realidade dos 

participantes da observação. 

A produção do conhecimento  ocorreu com a aplicação prática e contou 

com a participação dos educandos dos 7ºs anos do Colégio Estadual Olindamir 

Merlin Claudino, que montaram 8 caixas de vermicompostagem, onde 

transformaram o  resíduo orgânico produzido na cozinha do colégio  em húmus 

através do processo de  vermicompostagem. Após terem acompanhado  todo o 

processo, aplicaram o composto produzido na horta da escola  e também em 

espaços  coletivos, sendo estes pequenos jardins. Concomitantemente 

apresentaram  uma oficina à comunidade escolar , com o objetivo de transmitir 

o conhecimento que haviam adquirido sobre como transformar resíduo 

orgânico em composto através do processo de vermicompostagem. 

Esse trabalho foi o início de uma caminhada para tentar resolver o 

problema de descarte dos resíduos orgânicos domiciliares  e  contribuir com a 
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diminuição do lixo nos aterros sanitários, despertando a consciência ambiental 

da comunidade escolar. 

 

4 RELATO DE EXPERIÊNCIA E DISCUSSÕES 

 

O projeto foi desenvolvido no decorrer do primeiro semestre do ano de 

2014. Participaram, no contra turno, 60 educandos  dos sétimos anos do 

período da manhã do Colégio Estadual Olindamir Merlin Claudino –EFM. 

O estudo contou com a  elaboração do manual de vermicompostagem 

“Raspas e restos fazem a diferença”  que foi necessário para subsidiar  o 

desenvolvimento do projeto de intervenção pedagógica, onde os educandos  

transformaram o resíduo orgânico  gerado na cozinha do colégio  em húmus 

através de  vermicompostagem,  pois o manual apresenta o assunto de forma 

didática, facilitando a compreensão do educando e favorecendo a melhoria do 

processo de ensino aprendizagem. 

O projeto iniciou-se por meio  de uma conversa de sensibilização com 

as turmas envolvidas para motivar a participação dos educandos, para isso 

contou-se com a colaboração de uma  ambientalista  da empresa Estre 

Ambiental (responsável pelo CGR - Iguaçu que recolhe o lixo da Grande 

Curitiba) que fez uma palestra, como mostra a figura  01, sobre   a quantidade 

de lixo produzimos por dia e as características de  um aterro sanitário, levando 

em conta  principalmente o impacto ambiental que o nosso lixo provoca, 

destacando a responsabilidade que precisamos ter em cuidar do lixo  que 

produzimos diariamente. 
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Foto 1 

 

 

 

Foto 2 

 

Figura 01- PALESTRA  SOBRE O LIXO QUE PRODUZIMOS 

Fotos: Bento (2014). 

 

Logo após foi  proporcionado aos educandos uma visita  ao aterro 

sanitário (CGR - Iguaçu), como mostra a figura 02. Os educandos se 

mostraram assustados quando visualizaram a  quantidade  de lixo que o aterro 

recebe diariamente,  bem como do impacto ambiental que o nosso lixo pode 

provocar ao planeta.  
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Foto 3 

 

Foto 4 

 

Foto 5 

 

Foto 6 

Figura 2- VISITA AO ATERRO SANITÁRIO 

Fotos:  Bento (2014) 

 

Após a visita ao Aterro Sanitário de Fazenda Rio Grande a aluna 

Isabella coloca –“nossa‼! Não imaginava  que  era produzido tanto lixo assim, e 

pior, que eles não somem depois que  que o lixeiro passa em nossas casas” e 

a aluna Emily acrescenta: “precisamos reduzir o lixo que produzimos, para 

cuidar melhor no nosso planeta.”  

Para Tereza Moreira (2011, p.8), é muito importante que os educandos 

utilizem o espaço escolar como fonte de aprendizagem, contribuindo  para que  

o conhecimento alcance  toda comunidade,  levando essas aprendizagens para 

seus familiares e comunidade. Espaço escolar esse, no qual os educandos  

vivenciem o seu conhecimento e os professores sejam mediadores dessa 

renovação, com base  no ideal de sociedade sustentável.    

Para demonstrar o  processo foi apresentado aos educandos  10 

caixas de vermicompostagem em estágios diferentes sendo elas montadas de  

julho a dezembro de 2013, como mostra a figura 03. Neste momento, 

mostraram-se espantados, curiosos e muitos até duvidavam que o resíduo 
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orgânico que até então era descartado por eles como lixo, poderia se 

transformar na “terrinha” como se referiam  ao composto pronto. Houve grande 

interesse  dos educandos para montar as caixas de vermicompostagem com o 

resíduo orgânico produzido na cozinha do colégio. O entusiasmo dos 

educandos acabou  por chamar a atenção  de outras turmas, o projeto que 

havia iniciado com a participação de 2 turmas se expandiu para 5 turmas.  

 

 

Foto 7 

 

 

Foto 8 

 

Foto 9 

 

Foto 10 

Figura 03 - APRESENTAÇÃO DAS CAIXAS DE VERMICOMPOSTAGEM 

Fotos: Bento ( 2014) 

                                                    

As funcionárias e professores da escola também se envolveram, 

assumindo diversas funções tais como: separação do lixo, organização do 

espaço da horta, plantio de mudas, elaboração de jardins em vários espaços 

da escola bem como a manutenção dos mesmos, como mostra a figura 04.  
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Foto 11 

 

Foto 12 

                                                                          

                                        

 

Foto 13 

 

Foto 14 

Figura 04- COLABORAÇÃO  DA EQUIPE ESCOLAR 

Foto : Bento ( 2014) 

 

Houve grande interesse dos educandos em transformar o resíduo 

orgânico gerado na cozinha do colégio em húmus. Como mostra a figura   05, 

eles  participaram organizando todo material: picando o resíduo orgânico que 

era chamado de resíduo úmido e  providenciando os resíduos secos como: 

terra, serragem folhas secas, jornal picado entre outros que foram utilizados 

para montar as caixas. Tinham o suporte do manual de vermicompostagem 

raspas e restos fazem a diferença. O processo era acompanhado 

semanalmente pelos educandos que revolviam as caixas, e também 

observavam o desenvolvimento das minhocas. Ficaram eufóricos  em descobrir 

que as mesmas  se multiplicavam a cada semana ajudando na  transformação 

dos resíduos em composto .



1Luz solar: Expõe-se a caixa ao sol, retira-se o húmus que está sobre a caixa. Repita o processo  retirando 
as minhocas que sobraram. 
Iscas: Com um saco de malha grande coloque  esterco animal de preferência  a noite e retire na manhã 
seguinte. Repita o processo até que 90% das minhocas sejam retiradas da composteira. 

 

 

 

Foto 15 

 

Foto 16 

 

Foto 17 

 

Foto 18 

Figura 0 5- MONTANDO CAIXA DE VERMICOMPOSTAGEM COM O LIXO ORGÂNICO PRODUZIDO NA COZINHA 

DO COLÉGIO 

Foto : Bento ( 2014) 

 

 

Durante o desenvolvimento do projeto os educandos mostraram-se 

interessados e  cuidadosos,  acompanharam as várias fases  de transformação 

do resíduo em composto. No término do mesmo, separaram o composto  

pronto das minhocas através do método:  luz solar (foto19 e foto 20) e iscas, 

 (foto 21 e foto 22) da  figura 061. 
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Foto 19 

 

Foto 20 

 

Foto 21 

 

Foto 22 

Figura 0 6- SEPARAÇÃO DO HUMUS DA MINHOCA: LUZ SOLAR E ISCAS 

Fotos : Bento ( 2014) 

 

  Os demais funcionários da escola, como mostra as fotos 23 e 24  

também colaboraram com o desenvolvimento do projeto,  plantando hortaliças 

e organizando pequenos jardins, para que os educandos colocassem o húmus 

produzido. Além disso, acompanharam a evolução das plantas após a 

aplicação do  húmus produzido na escola.                        

Como afirma Costa, (2011, p.01) a horta inserida no ambiente escolar 

pode ser um laboratório vivo que possibilita o desenvolvimento de diversas 

atividades pedagógicas em educação ambiental e alimentar, unindo teoria e 

prática de forma contextualizada, auxiliando no processo de ensino 

aprendizagem e estreitando relações através da promoção do trabalho coletivo 

e cooperado entre os agentes sociais envolvidos.  
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Foto 23 

 

Foto 24 

 

Foto 25 

 

Foto 26 

Figura 07- UTILIZANDO O HÚMUS PRODUZIDO 

Fotos : Bento ( 2014) 

 

   Marcando sua participação no projeto os educandos idealizaram um 

local  chamado “Cantinho dos temperos” como mostra a Figura 08.  Neste 

espaço, pneus foram reutilizados e neles houve o plantio de ervas medicinais e 

temperos. Um espaço agradável que poderá ser utilizado  por outros 

professores em um trabalho interdisciplinar.  
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Foto 27 

 

Foto 28 

 

Foto 29 

 

Foto 30 

Figura 08 : CANTINHO DOS TEMPEROS 
 

 

 

 

 

 

 

Fotos  Bento ( 2014) 

 

 
 

Segundo os Cadernos Temáticos da Diversidade - Educação Ambiental 

(2008, p.24), a educação ambiental na escola, busca por meio da 

interdisciplinaridade e complexidade contribuir para formação de sujeitos 

políticos, capazes de pensar e agir criticamente na sociedade baseado nas vias 

emancipação e transformação social. 

O capitulo 36 da agenda 21, enfatiza que a educação é um fator crítico 

para promover o desenvolvimento sustentável e para desenvolver a 

capacidade das pessoas no que se refere às questões do meio ambiente e do 

desenvolvimento de hábitos saudáveis de vida. 

Para tanto é preciso que a escola seja um ambiente em que teoria e 

prática sejam vivenciadas pelo educando, mostrando em suas atividades 

diárias que para se ter uma sociedade sustentável, os recursos necessários 

para o futuro não deve ser esgotado para satisfazer o consumo de hoje.  Assim 

foi organizada uma oficina,  onde os educandos demostraram o passo a passo 

da vermicompostagem, tendo como matéria-prima o lixo orgânico que 

produzimos diariamente. Esta oficina  foi apresentada a comunidade escolar,  
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representantes  do núcleo de Educação, e alguns professores da rede Estadual 

de Fazenda Rio Grande, como destaca a Figura 09.  

 

Foto 31 

 

Foto 32 

 

 

 

Foto 33 

 

Foto 34 

Figura 09- APRESENTAÇÃO A COMUNIDADE ESCOLAR 

Fotos : Bento ( 2014) 

 

Ao final da oficina foi distribuído aos presentes um exemplar do  

Manual de vermicompostagem,  a mãe  de uma   aluna que participou do 

projeto afirmou: “percebo minha filha muito mais responsável com o lixo 

orgânico que produzimos em casa, e agora trouxe  tia para aprender sobre 

como  montar uma caixa de vermicompostagem em sua casa também, e assim  

a oficina esta contribuindo  para a conscientização de toda família.”  Foi muito 

gratificante ver pai e mãe emocionados com apresentação da filha  e colocam: 

“ fico muito feliz em ver minha filha participando de um projeto que contribui 

para despertar a consciência de que o lixo que produzimos é de nossa  

reponsabilidade com certeza isso fará a diferença para um planeta melhor”. 

Para Carla Borges (2010, p.6), a escola deve ser o local por excelência 

destinado à aprendizagem. Trata-se de um espaço em que as bases da cultura 
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da sustentabilidade podem ser delineadas, ampliando seus espaços de ação 

para além das salas de aula. 

O projeto conseguiu adeptos de todos os setores do colégio, são 

funcionários, professores, pais e educandos. Nas diversidades de clientela de  

educandos tivemos: participativos, sonhadores, bagunceiros, altas habilidades, 

dificuldade de aprendizagem e os  encantadoramente especiais que se   

envolveram no processo participando de todas as etapas, na sua grande 

maioria  com um grande sorriso no rosto. Risos por mexer na terra, revirar as 

minhocas, picar os restos de alimentos, montar as caixas, criar a horta, florear 

o jardim, aproveitar os pneus e pintá-los. Temos aqui uma certeza, trabalhar 

com o meio ambiente, nos deixa mais próximos de outras pessoas  e a 

inclusão escolar começa a se intensificar, há muito a percorrer, mas estamos 

no caminho certo, pois devemos estar em constante movimento dentro do 

colégio, proporcionando uma inclusão qualitativa. Em nosso contexto escolar 

temos um educando autista, que controlava algumas de suas crises de choro, 

irritação, reações provocadas pela ação de remédios, abalos emocionais, 

agressividade em alguns momentos, rompantes disciplinares que não permite  

a sua permanência  o tempo todo  em sala de aula , remexendo as caixas de 

vermicompostagem, plantando, regando ou simplesmente passeando dentro 

dos espaços  da oficina aonde  perguntar “ o que é isso?” já fazia parte do seu 

repertório e foram tantas as vezes  que ele queria estar lá, que quando alguém 

perguntava ele já sabia responder quase tudo sobre o processo. 

Para atender a estas mudanças no sistema de ensino podemos 

considerar que: 

“Vale sempre enfatizar que a inclusão de indivíduos com  

necessidades especiais  educacionais na rede regular de ensino não 

consiste apenas na permanência junto aos demais alunos, nem na 

negação dos serviços  especializados  àqueles  que deles necessitam. 

Ao contrário, implica uma reorganização do sistema  educacional, que 

acarreta a revisão de antigas concepções e paradigmas educacionais 

na busca de possibilitar o desenvolvimento cognitivo, cultural e social  

desses alunos, respeitando suas diferenças e atendendo às suas 

necessidades.”(Glat e Nogueira, 2002, p.26). 

Temos diante desse atendimento o compromisso de procurarmos 

alternativas para que este educando tenha evolução em sua aprendizagem, 
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uma vez que estamos frente a uma diversidade de comportamento que nos 

desafia dia a dia. A todos os envolvidos na comunidade escolar  cabe  a 

aceitação e o compromisso de participação na evolução da aprendizagem  de 

todos, afinal somos todos um enigma constante para o mundo, autista ou não. 

 

5 PERCEPÇOES A PARTIR DO GRUPO DE TRABALHO EM REDE ( GTR). 

 

Concomitante ao período de desenvolvimento do Projeto de  

Intervenção Pedagógica também  aconteceu o Grupo de Trabalho  em rede 

(GTR), que compõem uma das atividades do Programa  de Desenvolvimento  

Educacional (PDE) e se constitui pela interação  virtual  entre  os professores 

PDE e os demais professores  da Rede Pública Estadual. O  GTR teve como 

finalidade: proporcionar  aos professores  da Rede Pública Estadual uma 

alternativa de formação continuada; possibilitar um ambiente  de estudo e 

discussão sobre as especificidades do cotidiano escolar; estimular o 

aprofundamento  teórico-metodológico por meio  da troca de  ideias  e 

experiências  sobre diversas áreas  do currículo escolar; socializar  o Projeto de 

Intervenção Pedagógica na Escola, bem como suas etapas de 

desenvolvimento, com os demais professores da rede. 

As atividades desenvolvidas no GTR permitiu a interação dos 

participantes, bem como o intercâmbio  de conhecimento entre os mesmos. Na 

temática I os professores destacaram a importância em desenvolver  projetos 

dando ênfase  a educação ambiental  nas escolas. 

 A professora M. B. N, destaca:  “A escola precisa desenvolver   

essas atividades  porque os educandos  aprendem  mais , pois 

vivenciam  a prática pedagógica, sem contar que  estimula, 

motiva e torna a escola  em um espaço mais atraentes. 

 O professor J. S, acrescenta: “Considero muito importante  o 

desenvolvimento  de projeto de compostagem de resíduo 

orgânico pelas escolas  para o aprendizado não somente dos 

educandos, mas  para união  de educadores  e comunidade 

escolar em prol do meio ambiente.” 

 O professor A. B. F, afirma: “É fundamental que as escolas  

desenvolvam projetos que despertem  a consciência  dos 
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educandos em relação aos problemas ambientais, pois a melhor 

consciência é aquela desenvolvida na prática.” 

Na temática II, os professores  destacaram a importância  do “Manual 

de  vermicompostagem: Raspas e restos fazem a diferença” para o trabalho 

com os educandos no ambiente escolar. 

 A professora M. B.N colocou: “O manual foi produzido de forma 

bem didática. As informações  apresentadas  se encontram bem 

claras  e de fácil execução. Ao trabalhar  com os educandos  

sobre essa proposta  de reciclagem, estamos colaborando para 

amenizar os problemas relacionados ao lixo. Hoje em dia  fala-

se muito sobre  a separação do lixo, mas  com uma ênfase  

maior  em relação aos resíduos  inorgânicos , desta forma  esse 

manual vem complementar a lacuna, com informação muito 

importante  a respeito dos orgânicos”. 

                       

     A professora K. J. B destaca: “O manual de vermicompostagem  

é um trabalho  muito bem organizado e de extrema importância 

principalmente para ser transmitido em sala de aula, utilizando a 

tv pen drive  ou projetores. O manual é simples  e funcional, pois  

os educandos conseguem  entender  a proposta da reciclagem 

orgânica e levam o conhecimento para a comunidade, o manual 

poderá ser utilizado em um trabalho multidisciplinar .” 

Na temática III, foi socializado  os avanços e desafios  enfrentados  

durante a Implementação  Pedagógica, onde   os professores  relataram o 

interesse  em desenvolver o projeto  em suas escolas, utilizando o manual de 

vermicompostagem. 

 A professora K. J. B, destaca: “o projeto me contagiou, estou   

planejando  minhas aulas  para encaixar  o trabalho  de reciclagem 

orgânica, com as turmas do 7ºS anos, no colégio em que trabalho, 

pois agora com o manual me sinto confiante para  trabalhar com os 

educandos.” 

 A professora R. T. O, coloca: “estamos retomando o projeto 

sobre reciclagem orgânica em minha escola. Este será desenvolvido   
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com os educandos do 8º ano da tarde, pois a turma  manifestou 

interesse, começamos com a visita ao aterro sanitário, realmente é 

um choque de realidade.” 

Neste momento a professora M. B. N que participou do GTR e  trabalha 

na mesma escola em que o projeto foi desenvolvido  apresenta  feedback: 

“muito interessante  a forma que o projeto foi desenvolvido, conseguiu  atingir  

um bom número de pessoas  da comunidade escolar  isso comprova o sucesso 

do mesmo. A montagem do jardim (que não existia) a horta (que era só mato) 

modificou o ambiente escolar. Quanto as composteiras, a participação dos 

educandos  despertou a curiosidade  e como consequência  a aprendizagem 

de forma efetiva, pois o conteúdo se tornou significativo para  suas vidas.” 

As atividades  práticas desenvolvidas no decorrer do projeto, tornou as 

aulas de geografia  mais dinâmicas e atraentes, proporcionou um aprendizado 

efetivo sobre a importância da destinação correta do lixo que produzimos. 

Percebeu-se que o conhecimento adquirido ultrapassou os muros da escola, 

pois os educandos puderam aplicar em casa o que aprenderam na escola.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A materialização do projeto “Compostagem: reutilização  dos resíduos 

sólidos orgânicos  produzidos na cozinha do Colégio Estadual  Olindamir Merlin 

Claudino”, foi um verdadeiro desafio pessoal e profissional que  contribuiu para 

enriquecer  meu conhecimento sobre compostagem de resíduo orgânico. As 

leituras  que abordaram  o referido assunto  foram de grande valia  para que eu 

pudesse  desenvolver  o projeto e consequentemente  o manual  de 

vermicompostagem  como produção didática pedagógica. O trabalho foi 

desenvolvido com o objetivo de resgatar  nos educandos  a consciência de que 

o lixo que produzimos  é de nossa reponsabilidade  e que precisamos dar um 

destino  correto para o mesmo, colocando em prática o conhecimento 

adquirido. 

Durante o desenvolvimento do projeto  pude  perceber  a participação,  

o envolvimento  tanto dos educandos como de toda equipe escolar, 

confirmando que os projetos precisam ser desenvolvidos  em atividades 

multidisciplinares. Um momento de grande  contribuição foi o GTR (Grupo de 
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Trabalho em Rede), pois o uso da tecnologia  através deste curso online, 

possibilitou  que os professores  da rede pública  estadual pudessem  contribuir 

com o projeto .  

Os objetivos do projeto foram alcançados durante a implementação do 

mesmo na escola. Percebeu-se  um despertar de consciência nos educando  à 

respeito da quantidade e destinação correta do lixo. Houve muito interesse em 

montar as caixas de vermicompostagem com o resíduo orgânico do colégio 

assim como o acompanhamento de todas as etapas do processo de 

vermicompostagem. Os educandos mostraram–se muito satisfeitos com os 

resultados obtidos no cantinho dos temperos. 

Um momento muito especial foi a apresentação que os educandos 

fizeram a comunidade escolar demonstrando o passo a passo para montar 

uma caixa de vermicompostagem  e destacando  também o  a importância de 

sermos responsáveis pelo lixo que produzimos diariamente, uma verdadeira 

lição de cidadania.  

Como educadora esse projeto  fez a diferença  em minha vida 

profissional, sinto-me grata, entusiasmada e realizada com os comentários  

recebido dos educandos, dos colegas participantes do GTR, e também  dos 

pais de educandos  durante a oficina de vermicompostagem . 

Finalmente, posso dizer que foi uma das grandes realizações ao longo 

de minha trajetória como educadora. 
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