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Este artigo é fruto do resultado parcial de uma pesquisa realizada na Escola Municipal Dom 
Pedro II, na zona rural da cidade de Prata, em Minas Gerais, em 2017. Nele encontramos 
dados de um trabalho desenvolvido com os alunos sobre a compostagem. Está incluído num 
projeto maior, que abrange algumas formas de saber popular, especificamente aqueles mais 
voltados às Ciências Naturais. Muitas vezes esses saberes passam de uma geração a outra, e 
seus artífices continuam desapercebidos de sua real importância e significado. 
artefatos e confecção de produtos caseiros, pelos indivíduos ou por suas famílias, que os 
saberes são “guardados” e “transmitidos”, como receitas antigas de sabão de cinzas, tinturas 
naturais, preparo de alguns alimentos, chás e garrafadas.
catalogação dos saberes que essa comunidade escolar traz em seu meio, sobretudo os mais 
ligados às Ciências Naturais. Enquanto ministramos uma oficina sobre compostagem para 
alunos de 8º e 9º ano, junto aos professores, e de 
questionários, apoiados nos quais pudemos fazer um pequeno levantamento com relação à 
aula ministrada e ao desenvolvimento de algumas dessas práticas pelas famílias. 
Compreendemos, a titulo de considerações finais
não o utilizavam em casa, devido ao fato do esterco natural ser abundante em suas 
propriedades rurais. 
 
Palavras-chave: Etnociência; Saber Popular; Ciências da Natureza.
 
 

1. Primeiros Caminhos  

 

Ao varrer a 
Devo ter cuidado com minhas roupas, pois se cair uma amora do pé, 
manchará minha camisa (
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Resumo 

é fruto do resultado parcial de uma pesquisa realizada na Escola Municipal Dom 
Pedro II, na zona rural da cidade de Prata, em Minas Gerais, em 2017. Nele encontramos 
dados de um trabalho desenvolvido com os alunos sobre a compostagem. Está incluído num 

jeto maior, que abrange algumas formas de saber popular, especificamente aqueles mais 
voltados às Ciências Naturais. Muitas vezes esses saberes passam de uma geração a outra, e 
seus artífices continuam desapercebidos de sua real importância e significado. 
artefatos e confecção de produtos caseiros, pelos indivíduos ou por suas famílias, que os 
saberes são “guardados” e “transmitidos”, como receitas antigas de sabão de cinzas, tinturas 
naturais, preparo de alguns alimentos, chás e garrafadas. O objetivo da pesquisa visa à 
catalogação dos saberes que essa comunidade escolar traz em seu meio, sobretudo os mais 

. Enquanto ministramos uma oficina sobre compostagem para 
alunos de 8º e 9º ano, junto aos professores, e de forma interdisciplinar, foram distribuídos 
questionários, apoiados nos quais pudemos fazer um pequeno levantamento com relação à 
aula ministrada e ao desenvolvimento de algumas dessas práticas pelas famílias. 
Compreendemos, a titulo de considerações finais, que os alunos conheciam o processo mas 
não o utilizavam em casa, devido ao fato do esterco natural ser abundante em suas 

chave: Etnociência; Saber Popular; Ciências da Natureza. 

 

Ao varrer a calçada, vejo que está toda suja de roxo, da amoreira carregada. 
Devo ter cuidado com minhas roupas, pois se cair uma amora do pé, 
manchará minha camisa (BERMOND, 2016, p. 04) 
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é fruto do resultado parcial de uma pesquisa realizada na Escola Municipal Dom 
Pedro II, na zona rural da cidade de Prata, em Minas Gerais, em 2017. Nele encontramos 
dados de um trabalho desenvolvido com os alunos sobre a compostagem. Está incluído num 

jeto maior, que abrange algumas formas de saber popular, especificamente aqueles mais 
voltados às Ciências Naturais. Muitas vezes esses saberes passam de uma geração a outra, e 
seus artífices continuam desapercebidos de sua real importância e significado. É na criação de 
artefatos e confecção de produtos caseiros, pelos indivíduos ou por suas famílias, que os 
saberes são “guardados” e “transmitidos”, como receitas antigas de sabão de cinzas, tinturas 

O objetivo da pesquisa visa à 
catalogação dos saberes que essa comunidade escolar traz em seu meio, sobretudo os mais 

. Enquanto ministramos uma oficina sobre compostagem para 
forma interdisciplinar, foram distribuídos 

questionários, apoiados nos quais pudemos fazer um pequeno levantamento com relação à 
aula ministrada e ao desenvolvimento de algumas dessas práticas pelas famílias. 

, que os alunos conheciam o processo mas 
não o utilizavam em casa, devido ao fato do esterco natural ser abundante em suas 

calçada, vejo que está toda suja de roxo, da amoreira carregada. 
Devo ter cuidado com minhas roupas, pois se cair uma amora do pé, 



 

A citação acima, que trago mais como epígrafe, é um trecho de um trabalho 

maravilhoso sobre pinturas com pigmentos naturais. É um trecho curto do texto, cuja 

poética se encontra justamente na simplicidade das figuras e das lembranças remetidas 

deixadas pelas manchas de amora nas nossas roupas da infância, mãos e calçadas

E por nossas brincadeiras e momentos da infância, junto à família, muitos saberes 

populares imprimiram, gradativamente, sua contribuição junto à formação dos indivíduos 

dentro da educação básica, apoiando a concretização de uma aprendizagem mais 

significativa e contextualizada, como nos orientam os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN’s) para o Ensino Fundamental e Médio. Não que esse conhecimento etinocientífico ou 

popular deva substituir o conhecimento científico. É que ele se torna importante ferramenta 

cognitiva e afetiva para que o aluno perceba com mais legitimidade o currículo implantado, 

fora da instrumentalização mecânica e daquilo que até hoje é tido erroneamente como 

transmissão de conhecimento pronto

A formação do professor exige, assim, um contato 
com a prática, com as questões sócio e culturais que envolvem o processo 
educativo. É necessário, dessa forma, além da formação técnica, que o 
futuro professor desenvolva, entre outros aspectos, sua sensibilidade, seu 
senso de solidari
com a qual irá trabalhar. Entretanto, de nada adiantará mudanças na 
formação docente se as mesmas não forem acompanhadas por mudanças 
na estrutura educacional (
 

Dessa forma essas práticas devem ser incorporadas aos currículos da educação 

superior, principalmente nos cursos de licenciatura, pois, concomitantemente, elas 

aproximam os conteúdos ministrados de um conhecimento prévio de mundo, o que muito 

contribui para a aprendizagem.

 O campo de desenvolvimento do projeto foi a Escola Municipal Dom Pedro II, 

localizada na zona rural do município de Prata, Minas Gerais. Desejou

famílias cujos filhos estão matriculados no 8º e 9º ano do Ensino Fundam

que trabalhem com saberes populares, mais especificamente, dentro das ciências naturais, 
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A citação acima, que trago mais como epígrafe, é um trecho de um trabalho 

maravilhoso sobre pinturas com pigmentos naturais. É um trecho curto do texto, cuja 

poética se encontra justamente na simplicidade das figuras e das lembranças remetidas 

deixadas pelas manchas de amora nas nossas roupas da infância, mãos e calçadas

ossas brincadeiras e momentos da infância, junto à família, muitos saberes 

populares imprimiram, gradativamente, sua contribuição junto à formação dos indivíduos 

dentro da educação básica, apoiando a concretização de uma aprendizagem mais 

ontextualizada, como nos orientam os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN’s) para o Ensino Fundamental e Médio. Não que esse conhecimento etinocientífico ou 

popular deva substituir o conhecimento científico. É que ele se torna importante ferramenta 

tiva e afetiva para que o aluno perceba com mais legitimidade o currículo implantado, 

fora da instrumentalização mecânica e daquilo que até hoje é tido erroneamente como 

transmissão de conhecimento pronto.  

A formação do professor exige, assim, um contato mais amplo e efetivo 
com a prática, com as questões sócio e culturais que envolvem o processo 
educativo. É necessário, dessa forma, além da formação técnica, que o 
futuro professor desenvolva, entre outros aspectos, sua sensibilidade, seu 
senso de solidariedade, respeito e compromisso ético com a comunidade 
com a qual irá trabalhar. Entretanto, de nada adiantará mudanças na 
formação docente se as mesmas não forem acompanhadas por mudanças 
na estrutura educacional (MONTEIRO, OREY e DOMITE,

sa forma essas práticas devem ser incorporadas aos currículos da educação 

superior, principalmente nos cursos de licenciatura, pois, concomitantemente, elas 

aproximam os conteúdos ministrados de um conhecimento prévio de mundo, o que muito 

aprendizagem. 

O campo de desenvolvimento do projeto foi a Escola Municipal Dom Pedro II, 

localizada na zona rural do município de Prata, Minas Gerais. Desejou-se encontrar dentre as 

famílias cujos filhos estão matriculados no 8º e 9º ano do Ensino Fundam

que trabalhem com saberes populares, mais especificamente, dentro das ciências naturais, 
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A citação acima, que trago mais como epígrafe, é um trecho de um trabalho 

maravilhoso sobre pinturas com pigmentos naturais. É um trecho curto do texto, cuja 

poética se encontra justamente na simplicidade das figuras e das lembranças remetidas 

deixadas pelas manchas de amora nas nossas roupas da infância, mãos e calçadas 

ossas brincadeiras e momentos da infância, junto à família, muitos saberes 

populares imprimiram, gradativamente, sua contribuição junto à formação dos indivíduos 

dentro da educação básica, apoiando a concretização de uma aprendizagem mais 

ontextualizada, como nos orientam os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN’s) para o Ensino Fundamental e Médio. Não que esse conhecimento etinocientífico ou 

popular deva substituir o conhecimento científico. É que ele se torna importante ferramenta 

tiva e afetiva para que o aluno perceba com mais legitimidade o currículo implantado, 

fora da instrumentalização mecânica e daquilo que até hoje é tido erroneamente como 

mais amplo e efetivo 
com a prática, com as questões sócio e culturais que envolvem o processo 
educativo. É necessário, dessa forma, além da formação técnica, que o 
futuro professor desenvolva, entre outros aspectos, sua sensibilidade, seu 

edade, respeito e compromisso ético com a comunidade 
com a qual irá trabalhar. Entretanto, de nada adiantará mudanças na 
formação docente se as mesmas não forem acompanhadas por mudanças 

MONTEIRO, OREY e DOMITE, 2006, p. 31). 

sa forma essas práticas devem ser incorporadas aos currículos da educação 

superior, principalmente nos cursos de licenciatura, pois, concomitantemente, elas 

aproximam os conteúdos ministrados de um conhecimento prévio de mundo, o que muito 

O campo de desenvolvimento do projeto foi a Escola Municipal Dom Pedro II, 

se encontrar dentre as 

famílias cujos filhos estão matriculados no 8º e 9º ano do Ensino Fundamental, indivíduos 

que trabalhem com saberes populares, mais especificamente, dentro das ciências naturais, 



 

com o trabalho realizado com a compostagem, muitas vezes produzindo para a família ou 

mesmo para o comercio.  

A Sociologia se ocupa, dentre outras at

estabelecimento dessa interação social, encontrando diferenças e similaridades entre os 

diversos grupos sociais aos quais fazemos parte.

 
Todos nós somos membros de grupos, dúzias e dúzias de grupos de toda 
espécie. Talvez nã
pertencer a um grupo em termos evidentes como nossa família, nosso local 
de trabalho, nossa igreja, nosso clube de tênis ou nosso partido político 
(MANN
 

 Essa interação social entre os grupos 

estruturas sociais existentes e suas manifestações. E, esses alunos e suas famílias, residentes 

na zona rural, oportunizaram o intercambio entre academia e comunidade, permitindo 

descobertas, trocas e novas formas d

Assim justificamos a pesquisa, para investigação, coleta e troca de saberes junto a 

comunidade dessa escola, uma vez que o relacional entre academia e sociedade pode dar

por meio da extensão e da pesquisa. O que a academia pode aprender

saber popular? Como os cursos de licenciatura podem contribuir com essas pessoas? Essa 

proposta de troca e construção de novos saberes é a que instiga e permeia essa pesquisa.

 Campos (1995) apresenta o conceito de constituição das 

nos diversos ecossistemas naturais, possuindo uma visão macro do saber. Encontrando ai a 

dinâmica existente entre o homem e a natureza, poderemos considerar as questões pertinentes 

do saber popular entre as populações. Por mei

local que habita, na busca crescente pelo desenvolvimento. O homem afeta construtivamente 

ou destrutivamente a natureza, mesmo aqueles povos que mantêm uma relação mais direta 

com o meio em que se vive.  

Mas, da mesma forma, encontramos povos indígenas tanto nas Américas como em 

outros países, em comunidades tradicionais, ou ainda descendentes de quilombolas, definindo 
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com o trabalho realizado com a compostagem, muitas vezes produzindo para a família ou 

A Sociologia se ocupa, dentre outras atividades, a preocupar

estabelecimento dessa interação social, encontrando diferenças e similaridades entre os 

diversos grupos sociais aos quais fazemos parte. 

Todos nós somos membros de grupos, dúzias e dúzias de grupos de toda 
espécie. Talvez não pensemos assim se limitarmos nosso conceito de 
pertencer a um grupo em termos evidentes como nossa família, nosso local 
de trabalho, nossa igreja, nosso clube de tênis ou nosso partido político 
MANN, 1979, p. 9). 

Essa interação social entre os grupos demonstra as influencias exercidas pelas 

estruturas sociais existentes e suas manifestações. E, esses alunos e suas famílias, residentes 

na zona rural, oportunizaram o intercambio entre academia e comunidade, permitindo 

descobertas, trocas e novas formas de aprendizagem.  

Assim justificamos a pesquisa, para investigação, coleta e troca de saberes junto a 

comunidade dessa escola, uma vez que o relacional entre academia e sociedade pode dar

por meio da extensão e da pesquisa. O que a academia pode aprender com esses artífices do 

saber popular? Como os cursos de licenciatura podem contribuir com essas pessoas? Essa 

proposta de troca e construção de novos saberes é a que instiga e permeia essa pesquisa.

Campos (1995) apresenta o conceito de constituição das culturas humanas constituídas 

nos diversos ecossistemas naturais, possuindo uma visão macro do saber. Encontrando ai a 

dinâmica existente entre o homem e a natureza, poderemos considerar as questões pertinentes 

do saber popular entre as populações. Por meio de sua história o homem vem modificando o 

local que habita, na busca crescente pelo desenvolvimento. O homem afeta construtivamente 

ou destrutivamente a natureza, mesmo aqueles povos que mantêm uma relação mais direta 

mesma forma, encontramos povos indígenas tanto nas Américas como em 

outros países, em comunidades tradicionais, ou ainda descendentes de quilombolas, definindo 
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com o trabalho realizado com a compostagem, muitas vezes produzindo para a família ou 

ividades, a preocupar-se com o 

estabelecimento dessa interação social, encontrando diferenças e similaridades entre os 

Todos nós somos membros de grupos, dúzias e dúzias de grupos de toda 
o pensemos assim se limitarmos nosso conceito de 

pertencer a um grupo em termos evidentes como nossa família, nosso local 
de trabalho, nossa igreja, nosso clube de tênis ou nosso partido político 

demonstra as influencias exercidas pelas 

estruturas sociais existentes e suas manifestações. E, esses alunos e suas famílias, residentes 

na zona rural, oportunizaram o intercambio entre academia e comunidade, permitindo 

Assim justificamos a pesquisa, para investigação, coleta e troca de saberes junto a 

comunidade dessa escola, uma vez que o relacional entre academia e sociedade pode dar-se 

com esses artífices do 

saber popular? Como os cursos de licenciatura podem contribuir com essas pessoas? Essa 

proposta de troca e construção de novos saberes é a que instiga e permeia essa pesquisa. 

culturas humanas constituídas 

nos diversos ecossistemas naturais, possuindo uma visão macro do saber. Encontrando ai a 

dinâmica existente entre o homem e a natureza, poderemos considerar as questões pertinentes 

o de sua história o homem vem modificando o 

local que habita, na busca crescente pelo desenvolvimento. O homem afeta construtivamente 

ou destrutivamente a natureza, mesmo aqueles povos que mantêm uma relação mais direta 

mesma forma, encontramos povos indígenas tanto nas Américas como em 

outros países, em comunidades tradicionais, ou ainda descendentes de quilombolas, definindo 



 

suas características culturais e possibilitando sua sobrevivência por meio de recursos naturais,

utilizando corretamente as formas de manejo.

 
O conhecimento desenvolvido por essas populações a respeito dos recursos 
da biodiversidade é rico e extenso, em geral, pouco valorizado, apesar de ser 
de grande importância para o uso sustentável dos recursos 
(CONSUMO SUSTENTÁVEL, 2005, p. 64).

 

 Essas comunidades vivem em pequenos grupos e estão associadas as populações 

indígenas, tradicionais, grupos que vivem do extrativismo como os seringueiros, associando a 

conservação sustentável da biodiversidad

 Por outro lado vemos o homem tecnológico, principalmente nos grandes centros 

urbanos, onde há concentração de capital, consumo e energia, mesmo com todos esses saberes 

dispostos por meio de pesquisas, não respeitarem sequer as políticas públicas 

proteção dos solos, plantas e animais. É a busca pelo bem estar humano, com sua predação 

ambiental possuindo efeitos devastadores sobre a natureza e a própria cultura das sociedades.

 

 

2. A escola Dom Pedro II

 

 Esta pesquisa é fruto de um 

sendo desenvolvida no ano de 2017. O trabalho com projetos torna

quem o desenvolve no sentido de coordenação e orientação, como para os alunos bolsistas e 

sobretudo, para a comunidade ao qual se relaciona, numa verdadeira troca de saberes e 

fortalecimentos nas relações profissionais e pessoais, dentro do âmbito que a academia 

proporciona o seu desenvolvimento. Dessa forma pesquisa e extensão devem caminhar de 

mãos dadas para que se consiga, cada vez mais resultados e para que se fortaleçam os laços 

estabelecidos. 

 Graças ao projeto intitulado “Étnociência e Saberes Populares: Saberes na 

Comunidade Rural da Escola Municipal Dom Pedro II”, tivemos a oportunidade de conhecer 

um trabalho realizado na educação básica voltado a construção de uma aprendizagem mais 
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suas características culturais e possibilitando sua sobrevivência por meio de recursos naturais,

utilizando corretamente as formas de manejo. 

O conhecimento desenvolvido por essas populações a respeito dos recursos 
da biodiversidade é rico e extenso, em geral, pouco valorizado, apesar de ser 
de grande importância para o uso sustentável dos recursos 
(CONSUMO SUSTENTÁVEL, 2005, p. 64). 

Essas comunidades vivem em pequenos grupos e estão associadas as populações 

indígenas, tradicionais, grupos que vivem do extrativismo como os seringueiros, associando a 

conservação sustentável da biodiversidade. 

Por outro lado vemos o homem tecnológico, principalmente nos grandes centros 

urbanos, onde há concentração de capital, consumo e energia, mesmo com todos esses saberes 

dispostos por meio de pesquisas, não respeitarem sequer as políticas públicas 

proteção dos solos, plantas e animais. É a busca pelo bem estar humano, com sua predação 

ambiental possuindo efeitos devastadores sobre a natureza e a própria cultura das sociedades.

2. A escola Dom Pedro II 

Esta pesquisa é fruto de um projeto de extensão apoiado pela FAPEMIG e que está 

sendo desenvolvida no ano de 2017. O trabalho com projetos torna-se significativo, tanto para 

quem o desenvolve no sentido de coordenação e orientação, como para os alunos bolsistas e 

munidade ao qual se relaciona, numa verdadeira troca de saberes e 

fortalecimentos nas relações profissionais e pessoais, dentro do âmbito que a academia 

proporciona o seu desenvolvimento. Dessa forma pesquisa e extensão devem caminhar de 

e se consiga, cada vez mais resultados e para que se fortaleçam os laços 

Graças ao projeto intitulado “Étnociência e Saberes Populares: Saberes na 

Comunidade Rural da Escola Municipal Dom Pedro II”, tivemos a oportunidade de conhecer 

balho realizado na educação básica voltado a construção de uma aprendizagem mais 
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suas características culturais e possibilitando sua sobrevivência por meio de recursos naturais, 

O conhecimento desenvolvido por essas populações a respeito dos recursos 
da biodiversidade é rico e extenso, em geral, pouco valorizado, apesar de ser 
de grande importância para o uso sustentável dos recursos naturais 

Essas comunidades vivem em pequenos grupos e estão associadas as populações 

indígenas, tradicionais, grupos que vivem do extrativismo como os seringueiros, associando a 

Por outro lado vemos o homem tecnológico, principalmente nos grandes centros 

urbanos, onde há concentração de capital, consumo e energia, mesmo com todos esses saberes 

dispostos por meio de pesquisas, não respeitarem sequer as políticas públicas voltadas à 

proteção dos solos, plantas e animais. É a busca pelo bem estar humano, com sua predação 

ambiental possuindo efeitos devastadores sobre a natureza e a própria cultura das sociedades. 

projeto de extensão apoiado pela FAPEMIG e que está 

se significativo, tanto para 

quem o desenvolve no sentido de coordenação e orientação, como para os alunos bolsistas e 

munidade ao qual se relaciona, numa verdadeira troca de saberes e 

fortalecimentos nas relações profissionais e pessoais, dentro do âmbito que a academia 

proporciona o seu desenvolvimento. Dessa forma pesquisa e extensão devem caminhar de 

e se consiga, cada vez mais resultados e para que se fortaleçam os laços 

Graças ao projeto intitulado “Étnociência e Saberes Populares: Saberes na 

Comunidade Rural da Escola Municipal Dom Pedro II”, tivemos a oportunidade de conhecer 

balho realizado na educação básica voltado a construção de uma aprendizagem mais 



 

significativa. Já no primeiro encontro, com a equipe gestora e professores na escola, firmou

esse quadro diferenciado, pois após percorrermos mais de 50 km (cinqüenta quilô

estrada de terra, chegamos a um verdadeiro núcleo de saberes e conhecimentos. A escola com 

seu prédio simples, muito bem cuidado, estava cercada em seu entorno por experimentos 

realizados por professores e alunos, como hortaliças variadas, plant

estudo, composteira e experimentos outros voltados ao meio ambiente. Dentro dela murais 

educativos diversos e durante o lanche o alimento plantado ali mesmo foi servido aos alunos.

 Para orientação, essa instituição escolar está situa

como mantenedora a Prefeitura Municipal de Prata, Minas Gerais, possuindo Ato de Criação 

011/80 de 25 de outubro de 1980, conseguindo a extensão de série nº 419/93 em 16 de março 

de 1993. Conta atualmente com a Educação I

séries iniciais e finais do Ensino Fundamental, num total aproximado de 112 alunos 

matriculados nos turnos matutino e vespertino.

 No campo nacional, nesse momento da instalação da escola, percebemos que com

abertura política ocorrida em 1984, os movimentos populares já se organizavam visando 

mudanças que se tornariam expressivas após a promulgação da Constituição, em 1988, e da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em 1996. Mudanças expressivas, 

na educação infantil e na educação de jovens e adultos, pois os dados da educação nacional 

ainda não eram consideráveis

população analfabeta, somente 14% da população havia completado o 

ensino médio e apenas 5% o superior

esses dados, cabia com urgência uma nova etapa de projetos educacionais, sobretudo aqueles 

mais voltados para a expansão escolar.

 De acordo com seu Projeto Político Pedagógico 2016, dentro dos caminhos da história 

das instituições escolares, consideramos que esse foi o resultado de uma nucleação, 

envolvendo sete escolas multisseriadas com extensão de séries, existentes no entorno rural da 

cidade de Prata. Com os objetivos de se evitar desvinculações familiares e também o êxodo 

rural, foi medida emergencial nuclear e acolher os alunos da comunidade local que contava 

com cerca de 500 (quinhentos) habitantes. As crianças e os jovens passaram a frequentar es

prédio, então, em seus tempos iniciais, em meados dos anos de 1980.
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significativa. Já no primeiro encontro, com a equipe gestora e professores na escola, firmou

esse quadro diferenciado, pois após percorrermos mais de 50 km (cinqüenta quilô

estrada de terra, chegamos a um verdadeiro núcleo de saberes e conhecimentos. A escola com 

seu prédio simples, muito bem cuidado, estava cercada em seu entorno por experimentos 

realizados por professores e alunos, como hortaliças variadas, plantações de árvores para 

estudo, composteira e experimentos outros voltados ao meio ambiente. Dentro dela murais 

educativos diversos e durante o lanche o alimento plantado ali mesmo foi servido aos alunos.

Para orientação, essa instituição escolar está situada na Fazenda Buriti Alto e possui 

como mantenedora a Prefeitura Municipal de Prata, Minas Gerais, possuindo Ato de Criação 

011/80 de 25 de outubro de 1980, conseguindo a extensão de série nº 419/93 em 16 de março 

de 1993. Conta atualmente com a Educação Infantil de 4 (quatro) e 5 (cinco) anos, e com as 

séries iniciais e finais do Ensino Fundamental, num total aproximado de 112 alunos 

matriculados nos turnos matutino e vespertino. 

No campo nacional, nesse momento da instalação da escola, percebemos que com

abertura política ocorrida em 1984, os movimentos populares já se organizavam visando 

mudanças que se tornariam expressivas após a promulgação da Constituição, em 1988, e da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em 1996. Mudanças expressivas, 

na educação infantil e na educação de jovens e adultos, pois os dados da educação nacional 

ainda não eram consideráveis (...) ao final da década de 1980, o país possuía 33% da sua 

população analfabeta, somente 14% da população havia completado o primeiro grau, 7% o 

ensino médio e apenas 5% o superior (FREITAS E BICCAS, 2009, p. 189). Tendo em vista 

esses dados, cabia com urgência uma nova etapa de projetos educacionais, sobretudo aqueles 

mais voltados para a expansão escolar. 

ojeto Político Pedagógico 2016, dentro dos caminhos da história 

das instituições escolares, consideramos que esse foi o resultado de uma nucleação, 

envolvendo sete escolas multisseriadas com extensão de séries, existentes no entorno rural da 

a. Com os objetivos de se evitar desvinculações familiares e também o êxodo 

rural, foi medida emergencial nuclear e acolher os alunos da comunidade local que contava 

com cerca de 500 (quinhentos) habitantes. As crianças e os jovens passaram a frequentar es

prédio, então, em seus tempos iniciais, em meados dos anos de 1980. 
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significativa. Já no primeiro encontro, com a equipe gestora e professores na escola, firmou-se 

esse quadro diferenciado, pois após percorrermos mais de 50 km (cinqüenta quilômetros) em 

estrada de terra, chegamos a um verdadeiro núcleo de saberes e conhecimentos. A escola com 

seu prédio simples, muito bem cuidado, estava cercada em seu entorno por experimentos 

ações de árvores para 

estudo, composteira e experimentos outros voltados ao meio ambiente. Dentro dela murais 

educativos diversos e durante o lanche o alimento plantado ali mesmo foi servido aos alunos. 

da na Fazenda Buriti Alto e possui 

como mantenedora a Prefeitura Municipal de Prata, Minas Gerais, possuindo Ato de Criação 

011/80 de 25 de outubro de 1980, conseguindo a extensão de série nº 419/93 em 16 de março 

nfantil de 4 (quatro) e 5 (cinco) anos, e com as 

séries iniciais e finais do Ensino Fundamental, num total aproximado de 112 alunos 

No campo nacional, nesse momento da instalação da escola, percebemos que com a 

abertura política ocorrida em 1984, os movimentos populares já se organizavam visando 

mudanças que se tornariam expressivas após a promulgação da Constituição, em 1988, e da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em 1996. Mudanças expressivas, sobretudo 

na educação infantil e na educação de jovens e adultos, pois os dados da educação nacional 

(...) ao final da década de 1980, o país possuía 33% da sua 

primeiro grau, 7% o 

(FREITAS E BICCAS, 2009, p. 189). Tendo em vista 

esses dados, cabia com urgência uma nova etapa de projetos educacionais, sobretudo aqueles 

ojeto Político Pedagógico 2016, dentro dos caminhos da história 

das instituições escolares, consideramos que esse foi o resultado de uma nucleação, 

envolvendo sete escolas multisseriadas com extensão de séries, existentes no entorno rural da 

a. Com os objetivos de se evitar desvinculações familiares e também o êxodo 

rural, foi medida emergencial nuclear e acolher os alunos da comunidade local que contava 

com cerca de 500 (quinhentos) habitantes. As crianças e os jovens passaram a frequentar esse 



 

 A escola foi instituída por meio do pedido da senhora Euripinha Franco Barcelos 

(1956-2004) encaminhado ao Prefeito Marcio Camargos Teodoro e à Secretaria de Educação 

e Cultura Maria das Graças Silva Camargos. Coube a 40ª Superintendência de Ensino de 

Uberlândia, Minas Gerais, na pessoa da Delegada de Ensino Ângela Maria Gonçalves Cunha, 

dar ordens para visita e averiguação das condições da escola para sua instalação, por meio da 

Inspetora de Ensino Nadyr Cabral Miranda (PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO, 2016).

 Personagem central e importante na fundação da Escola Municipal Dom Pedro II, a 

senhora Euripinha Franco Barcelos possuía uma relação de carinho com aquela região rural, 

por pertencer à família de seu esposo. Como era professora desde 1978, sabia das dificuldades 

das crianças e jovens da região quanto à locomoção até uma escola na cidade, pois em sua 

infância vivenciou esse processo. Seu pai ficava na fazenda e sua mãe se mudou para a 

para que os filhos pudessem estudar.

 Dessa forma, a professora Euripinha conseguiu as assinaturas de toda comunidade 

para a abertura da escola e ganhou o terreno de seu sogro, o senhor Otaviano Oliveira 

Mendes, não tendo como ouvir uma negativa do 

a escola foi construída por meio de ‘mutirão” e iniciou seus trabalhos com quatro salas de 

aula. 

 Já em 1993, conseguido a extensão de séries, a comunidade escolar estava composta 

por 270 (duzentos e setenta) a

das famílias que viviam como trabalhadores das fazendas. Nesse período a escola já estava 

bem composta em seu corpo técnico, administrativo e pedagógico, contando com transporte 

escolar. Entre os anos de 1993 e 1996, houve um período de readaptação do corpo docente e 

discente, pois a escola passou a ser seriada. 

 Desde sua criação a comunidade escolar esteve ativa no interior do prédio, 

participando efetivamente das reuniões escolares, festej

 Na atual gestão da diretora Lelia Franco Barcelos, há ênfase no desenvolvimento 

cognitivo, moral e social dos alunos, buscando uma formação mais cidadã e crítica, o que já 

se destaca na relação com o conhecimento, verificado no
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A escola foi instituída por meio do pedido da senhora Euripinha Franco Barcelos 

2004) encaminhado ao Prefeito Marcio Camargos Teodoro e à Secretaria de Educação 

as Graças Silva Camargos. Coube a 40ª Superintendência de Ensino de 

Uberlândia, Minas Gerais, na pessoa da Delegada de Ensino Ângela Maria Gonçalves Cunha, 

dar ordens para visita e averiguação das condições da escola para sua instalação, por meio da 

ora de Ensino Nadyr Cabral Miranda (PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO, 2016).

Personagem central e importante na fundação da Escola Municipal Dom Pedro II, a 

senhora Euripinha Franco Barcelos possuía uma relação de carinho com aquela região rural, 

à família de seu esposo. Como era professora desde 1978, sabia das dificuldades 

das crianças e jovens da região quanto à locomoção até uma escola na cidade, pois em sua 

infância vivenciou esse processo. Seu pai ficava na fazenda e sua mãe se mudou para a 

para que os filhos pudessem estudar. 

Dessa forma, a professora Euripinha conseguiu as assinaturas de toda comunidade 

para a abertura da escola e ganhou o terreno de seu sogro, o senhor Otaviano Oliveira 

Mendes, não tendo como ouvir uma negativa do Prefeito. Pela necessidade e entusiasmo local 

a escola foi construída por meio de ‘mutirão” e iniciou seus trabalhos com quatro salas de 

Já em 1993, conseguido a extensão de séries, a comunidade escolar estava composta 

por 270 (duzentos e setenta) alunos matriculados, filhos de pequenos proprietários da região e 

das famílias que viviam como trabalhadores das fazendas. Nesse período a escola já estava 

bem composta em seu corpo técnico, administrativo e pedagógico, contando com transporte 

e os anos de 1993 e 1996, houve um período de readaptação do corpo docente e 

discente, pois a escola passou a ser seriada.  

Desde sua criação a comunidade escolar esteve ativa no interior do prédio, 

participando efetivamente das reuniões escolares, festejos familiares e religiosos.

Na atual gestão da diretora Lelia Franco Barcelos, há ênfase no desenvolvimento 

cognitivo, moral e social dos alunos, buscando uma formação mais cidadã e crítica, o que já 

se destaca na relação com o conhecimento, verificado no Projeto da Escola:
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A escola foi instituída por meio do pedido da senhora Euripinha Franco Barcelos 

2004) encaminhado ao Prefeito Marcio Camargos Teodoro e à Secretaria de Educação 

as Graças Silva Camargos. Coube a 40ª Superintendência de Ensino de 

Uberlândia, Minas Gerais, na pessoa da Delegada de Ensino Ângela Maria Gonçalves Cunha, 

dar ordens para visita e averiguação das condições da escola para sua instalação, por meio da 

ora de Ensino Nadyr Cabral Miranda (PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO, 2016). 

Personagem central e importante na fundação da Escola Municipal Dom Pedro II, a 

senhora Euripinha Franco Barcelos possuía uma relação de carinho com aquela região rural, 

à família de seu esposo. Como era professora desde 1978, sabia das dificuldades 

das crianças e jovens da região quanto à locomoção até uma escola na cidade, pois em sua 

infância vivenciou esse processo. Seu pai ficava na fazenda e sua mãe se mudou para a cidade 

Dessa forma, a professora Euripinha conseguiu as assinaturas de toda comunidade 

para a abertura da escola e ganhou o terreno de seu sogro, o senhor Otaviano Oliveira 

Prefeito. Pela necessidade e entusiasmo local 

a escola foi construída por meio de ‘mutirão” e iniciou seus trabalhos com quatro salas de 

Já em 1993, conseguido a extensão de séries, a comunidade escolar estava composta 

lunos matriculados, filhos de pequenos proprietários da região e 

das famílias que viviam como trabalhadores das fazendas. Nesse período a escola já estava 

bem composta em seu corpo técnico, administrativo e pedagógico, contando com transporte 

e os anos de 1993 e 1996, houve um período de readaptação do corpo docente e 

Desde sua criação a comunidade escolar esteve ativa no interior do prédio, 

os familiares e religiosos. 

Na atual gestão da diretora Lelia Franco Barcelos, há ênfase no desenvolvimento 

cognitivo, moral e social dos alunos, buscando uma formação mais cidadã e crítica, o que já 

Projeto da Escola: 



 

Os conteúdos escolares deverão integrar os conhecimentos (formais e 
informais) do mundo e as questões que possibilitem a compreensão e a 
crítica da realidade dos alunos, disponíveis no mais variado meio de 
comunicação da sociedade. Est
culturais considerados importantes para a formação integral do 
aluno/cidadão, abrangendo, desta forma, no que o aluno deve saber no que 
diz respeito a fatos e conceitos, e o que deve ser feito, no que diz respeito 
normas e princípios
28) 
 

 Dessa forma é necessário aprofundar

escolar, que não podem restringir

processo de produção do conhecimento escolar ampliará o entendimento sobre as questões 

mais voltadas ao currículo. Faz

neste quesito, sobre a organização curricular, conforme nos é apresentado por 

 I – O currículo escolar revela componentes ideológicos na construção do 

conhecimento escolar, muitas vezes apoiados na manutenção e continuação de privilégios das 

classes dominantes; 

 II – O currículo está intimamente engessado ao contexto social, situado histor

e determinado culturalmente; 

 III – O currículo está ligado a um tipo de organização, geralmente hierárquica e 

fragmentada do conhecimento escolar, uma vez que deveria estabelecer uma relação 

interrelacional em torno de uma ideia integradora;

 IV – O currículo formal implica controle, ou seja, toda a visão de mundo, normas e 

valores dominantes estão impressas no material didático, na relação pedagógica e nas rotinas 

escolares (currículo oculto). 

Tendo em vista todo esse processo de ligação entre o 

escola e sua organização curricular, ocasionadora de influências da ordem apresentada acima 

nesses quatro pontos fundamentais, é que percebemos essa escola como uma zona de 

construção de saberes inter e multidisciplinares, co

desenvolvimento de seu Projeto oportunizadas pelo conhecimento prévio dos alunos.

E foi com base nesse processo de aprendizagem que elegemos a Escola Municipal 

Dom Pedro II, para efetivação de nosso projeto, pois esse tópico
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Os conteúdos escolares deverão integrar os conhecimentos (formais e 
informais) do mundo e as questões que possibilitem a compreensão e a 
crítica da realidade dos alunos, disponíveis no mais variado meio de 
comunicação da sociedade. Estes conteúdos levarão em conta os aspectos 
culturais considerados importantes para a formação integral do 
aluno/cidadão, abrangendo, desta forma, no que o aluno deve saber no que 
diz respeito a fatos e conceitos, e o que deve ser feito, no que diz respeito 
normas e princípios(PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO, 2016, p. 

Dessa forma é necessário aprofundar-se nos processos que envolvem o conhecimento 

escolar, que não podem restringir-se a uma simplificação do conhecimento científico. Esse 

o do conhecimento escolar ampliará o entendimento sobre as questões 

mais voltadas ao currículo. Faz-se necessário compreendermos quatro tópicos fundamentais 

neste quesito, sobre a organização curricular, conforme nos é apresentado por 

currículo escolar revela componentes ideológicos na construção do 

conhecimento escolar, muitas vezes apoiados na manutenção e continuação de privilégios das 

O currículo está intimamente engessado ao contexto social, situado histor

 

O currículo está ligado a um tipo de organização, geralmente hierárquica e 

fragmentada do conhecimento escolar, uma vez que deveria estabelecer uma relação 

interrelacional em torno de uma ideia integradora; 

O currículo formal implica controle, ou seja, toda a visão de mundo, normas e 

valores dominantes estão impressas no material didático, na relação pedagógica e nas rotinas 

Tendo em vista todo esse processo de ligação entre o Projeto Político Pedagógico da 

escola e sua organização curricular, ocasionadora de influências da ordem apresentada acima 

nesses quatro pontos fundamentais, é que percebemos essa escola como uma zona de 

construção de saberes inter e multidisciplinares, com influencias e participação no 

desenvolvimento de seu Projeto oportunizadas pelo conhecimento prévio dos alunos.

E foi com base nesse processo de aprendizagem que elegemos a Escola Municipal 

Dom Pedro II, para efetivação de nosso projeto, pois esse tópico relativo aos conteúdos está 
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Os conteúdos escolares deverão integrar os conhecimentos (formais e 
informais) do mundo e as questões que possibilitem a compreensão e a 
crítica da realidade dos alunos, disponíveis no mais variado meio de 

es conteúdos levarão em conta os aspectos 
culturais considerados importantes para a formação integral do 
aluno/cidadão, abrangendo, desta forma, no que o aluno deve saber no que 
diz respeito a fatos e conceitos, e o que deve ser feito, no que diz respeito a 

(PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO, 2016, p. 

se nos processos que envolvem o conhecimento 

se a uma simplificação do conhecimento científico. Esse 

o do conhecimento escolar ampliará o entendimento sobre as questões 

se necessário compreendermos quatro tópicos fundamentais 

neste quesito, sobre a organização curricular, conforme nos é apresentado por Veiga (2009): 

currículo escolar revela componentes ideológicos na construção do 

conhecimento escolar, muitas vezes apoiados na manutenção e continuação de privilégios das 

O currículo está intimamente engessado ao contexto social, situado historicamente 

O currículo está ligado a um tipo de organização, geralmente hierárquica e 

fragmentada do conhecimento escolar, uma vez que deveria estabelecer uma relação 

O currículo formal implica controle, ou seja, toda a visão de mundo, normas e 

valores dominantes estão impressas no material didático, na relação pedagógica e nas rotinas 

Projeto Político Pedagógico da 

escola e sua organização curricular, ocasionadora de influências da ordem apresentada acima 

nesses quatro pontos fundamentais, é que percebemos essa escola como uma zona de 

m influencias e participação no 

desenvolvimento de seu Projeto oportunizadas pelo conhecimento prévio dos alunos. 

E foi com base nesse processo de aprendizagem que elegemos a Escola Municipal 

relativo aos conteúdos está 



 

ligado à sua prática escolar, ocorrendo a interdisciplinaridade na construção e produção de 

projetos pedagógicos, visando a iniciação científica de seus alunos, como Feiras de Ciências; 

área destinada para plantio de plantas va

fitoterapias e temperos; pomar; composteira; entre outros projetos que são desenvolvidos e 

fazem parte dos conteúdos disciplinares de Geografia, Ciências, Matemática em associação 

com outras disciplinas.  

 

 

3. A Ciência em nossa casa 

 

 Compreendemos a Sociologia como uma das Ciências Sociais que irá justamente 

ocupar-se das relações e comportamentos do ser humano, em sociedade. Diz respeito às 

condições e conseqüências das relações e interrelações 

estrutura da sociedade e, consequentemente, o efeito que certas estruturas ocasionam na vida 

do ser humano. Iniciamos uma abordagem científica, embora compreendendo que o estudo 

das interações sociais possam apresentar um

 Nesse primeiro momento realizamos uma oficina sobre compostagem, para alunos e 

professores, já que esse é um dos projetos desenvolvidos pela escola, com o objetivo de 

percebermos como esse trabalho é construído e de que fo

e fora dela, em suas relações.  

Para compreendermos, em parte, um pouco dessa interação, aplicamos um 

questionário inicial antes de ministrarmos uma aula teórica e a parte prática, e um segundo 

questionário ao término. O questionário tem a peculiaridade de ser preenchido pelo próprio 

indivíduo que irá participar da pesquisa, ao exemplo de inúmeros questionários que 

preenchemos no decorrer da existência, tomando como exemplo os questionários aplicados ao 

fazermos a matrícula escolar, ao preenchermos fichas de emprego, fichas em hospitais e 

hotéis ou outros. Mesmo na internet, utilizados com bastante ênfase para pesquisas 

publicitárias e divulgação de produtos. Os questionários foram compostos por perguntas 
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ligado à sua prática escolar, ocorrendo a interdisciplinaridade na construção e produção de 

projetos pedagógicos, visando a iniciação científica de seus alunos, como Feiras de Ciências; 

área destinada para plantio de plantas variadas para estudo; hortaliças de verduras e legumes, 

fitoterapias e temperos; pomar; composteira; entre outros projetos que são desenvolvidos e 

fazem parte dos conteúdos disciplinares de Geografia, Ciências, Matemática em associação 

3. A Ciência em nossa casa  

Compreendemos a Sociologia como uma das Ciências Sociais que irá justamente 

se das relações e comportamentos do ser humano, em sociedade. Diz respeito às 

condições e conseqüências das relações e interrelações sociais, levando em consideração a 

estrutura da sociedade e, consequentemente, o efeito que certas estruturas ocasionam na vida 

do ser humano. Iniciamos uma abordagem científica, embora compreendendo que o estudo 

das interações sociais possam apresentar um campo de estudo mais complexo. 

Nesse primeiro momento realizamos uma oficina sobre compostagem, para alunos e 

professores, já que esse é um dos projetos desenvolvidos pela escola, com o objetivo de 

percebermos como esse trabalho é construído e de que forma os alunos o apreendem na escola 

 

Para compreendermos, em parte, um pouco dessa interação, aplicamos um 

questionário inicial antes de ministrarmos uma aula teórica e a parte prática, e um segundo 

questionário tem a peculiaridade de ser preenchido pelo próprio 

indivíduo que irá participar da pesquisa, ao exemplo de inúmeros questionários que 

preenchemos no decorrer da existência, tomando como exemplo os questionários aplicados ao 

la escolar, ao preenchermos fichas de emprego, fichas em hospitais e 

hotéis ou outros. Mesmo na internet, utilizados com bastante ênfase para pesquisas 

publicitárias e divulgação de produtos. Os questionários foram compostos por perguntas 
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ligado à sua prática escolar, ocorrendo a interdisciplinaridade na construção e produção de 

projetos pedagógicos, visando a iniciação científica de seus alunos, como Feiras de Ciências; 

riadas para estudo; hortaliças de verduras e legumes, 

fitoterapias e temperos; pomar; composteira; entre outros projetos que são desenvolvidos e 

fazem parte dos conteúdos disciplinares de Geografia, Ciências, Matemática em associação 

Compreendemos a Sociologia como uma das Ciências Sociais que irá justamente 

se das relações e comportamentos do ser humano, em sociedade. Diz respeito às 

sociais, levando em consideração a 

estrutura da sociedade e, consequentemente, o efeito que certas estruturas ocasionam na vida 

do ser humano. Iniciamos uma abordagem científica, embora compreendendo que o estudo 

campo de estudo mais complexo.  

Nesse primeiro momento realizamos uma oficina sobre compostagem, para alunos e 

professores, já que esse é um dos projetos desenvolvidos pela escola, com o objetivo de 

rma os alunos o apreendem na escola 

Para compreendermos, em parte, um pouco dessa interação, aplicamos um 

questionário inicial antes de ministrarmos uma aula teórica e a parte prática, e um segundo 

questionário tem a peculiaridade de ser preenchido pelo próprio 

indivíduo que irá participar da pesquisa, ao exemplo de inúmeros questionários que 

preenchemos no decorrer da existência, tomando como exemplo os questionários aplicados ao 

la escolar, ao preenchermos fichas de emprego, fichas em hospitais e 

hotéis ou outros. Mesmo na internet, utilizados com bastante ênfase para pesquisas 

publicitárias e divulgação de produtos. Os questionários foram compostos por perguntas 



 

simples, para compreendermos a relação dos alunos e suas famílias com o tema proposto na 

oficina, sobre o que eles compreendiam e se utilizavam desses saberes em casa.

Já para o desenvolvimento da pesquisa, em um primeiro momento, a compreensão do 

tema a ser trabalhado torna

entrecruzamento dos dados e da teoria pertinente. Vejamos então sobre nosso tema central, 

trabalhado em uma oficina com os alunos das séries finais do ensino fundamental da Escola 

Municipal Dom Pedro II. 

 

3.1 A Cospostagem 

 

A compostagem é um processo biológico de reutilização de matéria orgânica que seria 

descartada como lixo ou detrito de lares, propriedades rurais e indústrias. A partir da 

compostagem esses detritos passam a ser reutilizados e tr

de se acumular em lixões, sendo transformados em material rico e essencial para o solo e 

plantas. 

A compostagem é um método natural que utiliza água, restos vegetais, oxigênio, 

carbono e nitrogênio. A partir da mistura dest

bactérias que transformam tudo isto em substrato. Pode ser considerada até mesmo orgânica, 

dependendo das matérias utilizadas para compô

simples balde ou até mesmo em grandes

Com relação a educação ambiental e a um desenvolvimento mais sustentável, 

vejamos: 

A verdadeira educação ambiental deve estar inteiramente baseada na total e 
integrada participação popular, sem a qual nenhum processo ter
resultado seu sucesso e conseqüente manutenção ambiental, ou seja, os 
programas ambientais só terão êxito quando a sociedade deixar de ver a 
natureza como algo distante, separado de sua realidade, como um meio de 
obter lucro e não como fonte de vida
 

Faz-se importante ressaltar que um dos princípios da cúpula das Nações Unidas Rio 

92, reafirmou a Agenda 21, tratando da educação ambiental como desenvolvimento 

sustentável. Também, a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
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preendermos a relação dos alunos e suas famílias com o tema proposto na 

oficina, sobre o que eles compreendiam e se utilizavam desses saberes em casa.

Já para o desenvolvimento da pesquisa, em um primeiro momento, a compreensão do 

na-se relevante, pois será a partir dele que buscaremos um 

entrecruzamento dos dados e da teoria pertinente. Vejamos então sobre nosso tema central, 

trabalhado em uma oficina com os alunos das séries finais do ensino fundamental da Escola 

A compostagem é um processo biológico de reutilização de matéria orgânica que seria 

descartada como lixo ou detrito de lares, propriedades rurais e indústrias. A partir da 

compostagem esses detritos passam a ser reutilizados e transformados em esterco, deixando 

de se acumular em lixões, sendo transformados em material rico e essencial para o solo e 

A compostagem é um método natural que utiliza água, restos vegetais, oxigênio, 

carbono e nitrogênio. A partir da mistura destes compostos começam a reagir fungos e 

bactérias que transformam tudo isto em substrato. Pode ser considerada até mesmo orgânica, 

dependendo das matérias utilizadas para compô-la. A compostagem pode ser realizada em um 

simples balde ou até mesmo em grandes áreas, pois o princípio é o mesmo.

Com relação a educação ambiental e a um desenvolvimento mais sustentável, 

A verdadeira educação ambiental deve estar inteiramente baseada na total e 
integrada participação popular, sem a qual nenhum processo ter
resultado seu sucesso e conseqüente manutenção ambiental, ou seja, os 
programas ambientais só terão êxito quando a sociedade deixar de ver a 
natureza como algo distante, separado de sua realidade, como um meio de 
obter lucro e não como fonte de vida (SANTOS, 2007, p. 12)

se importante ressaltar que um dos princípios da cúpula das Nações Unidas Rio 

92, reafirmou a Agenda 21, tratando da educação ambiental como desenvolvimento 

sustentável. Também, a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
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preendermos a relação dos alunos e suas famílias com o tema proposto na 

oficina, sobre o que eles compreendiam e se utilizavam desses saberes em casa. 

Já para o desenvolvimento da pesquisa, em um primeiro momento, a compreensão do 

se relevante, pois será a partir dele que buscaremos um 

entrecruzamento dos dados e da teoria pertinente. Vejamos então sobre nosso tema central, 

trabalhado em uma oficina com os alunos das séries finais do ensino fundamental da Escola 

A compostagem é um processo biológico de reutilização de matéria orgânica que seria 

descartada como lixo ou detrito de lares, propriedades rurais e indústrias. A partir da 

ansformados em esterco, deixando 

de se acumular em lixões, sendo transformados em material rico e essencial para o solo e 

A compostagem é um método natural que utiliza água, restos vegetais, oxigênio, 

es compostos começam a reagir fungos e 

bactérias que transformam tudo isto em substrato. Pode ser considerada até mesmo orgânica, 

la. A compostagem pode ser realizada em um 

áreas, pois o princípio é o mesmo. 

Com relação a educação ambiental e a um desenvolvimento mais sustentável, 

A verdadeira educação ambiental deve estar inteiramente baseada na total e 
integrada participação popular, sem a qual nenhum processo terá como 
resultado seu sucesso e conseqüente manutenção ambiental, ou seja, os 
programas ambientais só terão êxito quando a sociedade deixar de ver a 
natureza como algo distante, separado de sua realidade, como um meio de 

, 2007, p. 12) 

se importante ressaltar que um dos princípios da cúpula das Nações Unidas Rio 

92, reafirmou a Agenda 21, tratando da educação ambiental como desenvolvimento 

sustentável. Também, a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), reguladora da 



 

educação ambiental no Brasil, por meio da Lei 9.795 de 27 de abril de 1999, que influencia 

sobremaneira os princípios básicos que serão incorporados às políticas públicas mais voltadas 

à educação, terminando por impactar as escolas e seus cur

documentos mais recentes, levando

políticas. 

De forma simples, o trabalho com a compostagem deve se utilizar de matérias ricas 

em carbono e nitrogênio, pois para se o

nitrogênio e carbono tem que ser bem controlados, na concentração de 30 medidas de carbono 

para uma medida de nitrogênio. Se a relação carbono nitrogênio (c/n) estiver desequilibrada, 

baixa, pode gerar odores fortes e desagradáveis ou um produto de pouca qualidade. Para 

resolver esse problema deve-se acrescentar materiais castanhos, ou seja, secos; já se a relação 

c/n estiver alta significa que há pouco nitrogênio e excesso de carbono, resultando em uma 

composteira que não eleva sua temperatura e consequentemente não se obterá o resultado 

esperado. 

Existem várias formas de composteira. Pode se fazer compostagem em caixas 

plásticas, utilizar minhocas para acelerar o processo e obter um material com maiores nívei

de fertilidade. Pode ser realizada em forma de trincheiras, mas para se fazer na forma de 

trincheira a quantidade de materiais deve ser grande, as trincheiras devem ter de 1,2 a 1,5 

metros na base, 3,5 metros de comprimento e 1,2 metros de altura. Para f

utilizar camadas de 5 centímetros de material rico em nitrogênio e 30 centímetros de material 

rico em carbono.  

Deve ficar na forma de pirâmide para facilitar o escorrimento do excesso de água, 

lembrando que para se ter um produto de boa qua

água de chuva, caso ela seja montada fora de um local coberto deve cobrir com lona plástica 

caso houver chuva, para facilitar o escorrimento da água aspergida sobre a composteira e para 

agua da chuva não penetrar deve 

Existem outras formas de compostagem, mas estes citados são os mais comuns e 

populares. 
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educação ambiental no Brasil, por meio da Lei 9.795 de 27 de abril de 1999, que influencia 

sobremaneira os princípios básicos que serão incorporados às políticas públicas mais voltadas 

à educação, terminando por impactar as escolas e seus currículos. Isso para citar apenas os 

documentos mais recentes, levando-se em consideração que há um histórico por traz dessas 

De forma simples, o trabalho com a compostagem deve se utilizar de matérias ricas 

em carbono e nitrogênio, pois para se obter um substrato de boa qualidade os níveis de 

nitrogênio e carbono tem que ser bem controlados, na concentração de 30 medidas de carbono 

para uma medida de nitrogênio. Se a relação carbono nitrogênio (c/n) estiver desequilibrada, 

fortes e desagradáveis ou um produto de pouca qualidade. Para 

se acrescentar materiais castanhos, ou seja, secos; já se a relação 

c/n estiver alta significa que há pouco nitrogênio e excesso de carbono, resultando em uma 

teira que não eleva sua temperatura e consequentemente não se obterá o resultado 

Existem várias formas de composteira. Pode se fazer compostagem em caixas 

plásticas, utilizar minhocas para acelerar o processo e obter um material com maiores nívei

de fertilidade. Pode ser realizada em forma de trincheiras, mas para se fazer na forma de 

trincheira a quantidade de materiais deve ser grande, as trincheiras devem ter de 1,2 a 1,5 

metros na base, 3,5 metros de comprimento e 1,2 metros de altura. Para f

utilizar camadas de 5 centímetros de material rico em nitrogênio e 30 centímetros de material 

Deve ficar na forma de pirâmide para facilitar o escorrimento do excesso de água, 

lembrando que para se ter um produto de boa qualidade a compostagem não pode receber 

água de chuva, caso ela seja montada fora de um local coberto deve cobrir com lona plástica 

caso houver chuva, para facilitar o escorrimento da água aspergida sobre a composteira e para 

agua da chuva não penetrar deve fazer um sulco ao redor da composteira. 

Existem outras formas de compostagem, mas estes citados são os mais comuns e 
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educação ambiental no Brasil, por meio da Lei 9.795 de 27 de abril de 1999, que influencia 

sobremaneira os princípios básicos que serão incorporados às políticas públicas mais voltadas 

rículos. Isso para citar apenas os 

se em consideração que há um histórico por traz dessas 

De forma simples, o trabalho com a compostagem deve se utilizar de matérias ricas 

bter um substrato de boa qualidade os níveis de 

nitrogênio e carbono tem que ser bem controlados, na concentração de 30 medidas de carbono 

para uma medida de nitrogênio. Se a relação carbono nitrogênio (c/n) estiver desequilibrada, 

fortes e desagradáveis ou um produto de pouca qualidade. Para 

se acrescentar materiais castanhos, ou seja, secos; já se a relação 

c/n estiver alta significa que há pouco nitrogênio e excesso de carbono, resultando em uma 

teira que não eleva sua temperatura e consequentemente não se obterá o resultado 

Existem várias formas de composteira. Pode se fazer compostagem em caixas 

plásticas, utilizar minhocas para acelerar o processo e obter um material com maiores níveis 

de fertilidade. Pode ser realizada em forma de trincheiras, mas para se fazer na forma de 

trincheira a quantidade de materiais deve ser grande, as trincheiras devem ter de 1,2 a 1,5 

metros na base, 3,5 metros de comprimento e 1,2 metros de altura. Para fazê-la deve se 

utilizar camadas de 5 centímetros de material rico em nitrogênio e 30 centímetros de material 

Deve ficar na forma de pirâmide para facilitar o escorrimento do excesso de água, 

lidade a compostagem não pode receber 

água de chuva, caso ela seja montada fora de um local coberto deve cobrir com lona plástica 

caso houver chuva, para facilitar o escorrimento da água aspergida sobre a composteira e para 

Existem outras formas de compostagem, mas estes citados são os mais comuns e 



 

3.2 Contribuição dos alunos 

 

 Trabalhamos com alunos do 8º e 9º ano do Ensino Fundamental, e, embora professores 

e equipe gestora da Escola Municipal Dom Pedro II também participassem da oficina, 

somente os alunos responderam os questionários. Estavam presentes 13 (alunos) com idade 

variando entre 13 (treze) e 15 (quinze) anos.

Como apresentado anteriormente, antes de ministrarmos a oficina aplicamos um 

questionário para acompanhar o que os alunos compreendiam sobre a compostagem e se 

havia uma relação do tema com a prática em suas casa

composteira que faz parte de um projeto desenvolvido pelas professoras de ciências e 

geografia.   

A primeira relação observada nos questionários foi sobre os tipos de compostos que os 

alunos já conheciam, seja por meio da
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3.2 Contribuição dos alunos  

Trabalhamos com alunos do 8º e 9º ano do Ensino Fundamental, e, embora professores 

e equipe gestora da Escola Municipal Dom Pedro II também participassem da oficina, 

somente os alunos responderam os questionários. Estavam presentes 13 (alunos) com idade 

riando entre 13 (treze) e 15 (quinze) anos. 

Como apresentado anteriormente, antes de ministrarmos a oficina aplicamos um 

questionário para acompanhar o que os alunos compreendiam sobre a compostagem e se 

havia uma relação do tema com a prática em suas casas, já que na própria escola há uma 

composteira que faz parte de um projeto desenvolvido pelas professoras de ciências e 

A primeira relação observada nos questionários foi sobre os tipos de compostos que os 

alunos já conheciam, seja por meio da escola ou fora dela, e qual deles era utilizado em casa.

Gráfico 01: Tipos de Compostos 
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Trabalhamos com alunos do 8º e 9º ano do Ensino Fundamental, e, embora professores 

e equipe gestora da Escola Municipal Dom Pedro II também participassem da oficina, 

somente os alunos responderam os questionários. Estavam presentes 13 (alunos) com idade 

Como apresentado anteriormente, antes de ministrarmos a oficina aplicamos um 

questionário para acompanhar o que os alunos compreendiam sobre a compostagem e se 

s, já que na própria escola há uma 

composteira que faz parte de um projeto desenvolvido pelas professoras de ciências e 

A primeira relação observada nos questionários foi sobre os tipos de compostos que os 

escola ou fora dela, e qual deles era utilizado em casa. 

 

Conhecido

Colunas1



 

Percebemos que 11 (onze) dos 13 (treze)

animal por ser de fácil acesso e encontrado em abundância nas fazendas onde residem. Já o 

húmus e o substrato, apesar de conhecido por mais ou menos metade dos alunos, é pouco 

utilizado em casa, justamente pela faci

trabalho que há de ser realizado (com o húmus e o substrato) exigir tempo de espera e 

cuidados, caso optem pela sua produção.

 Complementando a primeira questão, já em outro tópico, com relação à técnic

manejo, os alunos responderam, a princípio, que utilizam o esterco animal “de forma simples” 

e apenas um aluno detalhou sua aplicação: “primeiro coloco dentro de um saco para curtir, 

depois coloco nas plantas”, como se realmente essa técnica já fizess

vivência em sua casa. 

 Em outro ponto do questionário analisado, destacamos sobre o local onde aplicam o 

esterco, vejamos: 
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Percebemos que 11 (onze) dos 13 (treze) alunos conheciam e utilizavam o esterco 

animal por ser de fácil acesso e encontrado em abundância nas fazendas onde residem. Já o 

húmus e o substrato, apesar de conhecido por mais ou menos metade dos alunos, é pouco 

utilizado em casa, justamente pela facilidade de se encontrar o esterco animal e também pelo 

trabalho que há de ser realizado (com o húmus e o substrato) exigir tempo de espera e 

cuidados, caso optem pela sua produção. 

Complementando a primeira questão, já em outro tópico, com relação à técnic

manejo, os alunos responderam, a princípio, que utilizam o esterco animal “de forma simples” 

e apenas um aluno detalhou sua aplicação: “primeiro coloco dentro de um saco para curtir, 

depois coloco nas plantas”, como se realmente essa técnica já fizesse parte da prática e 

Em outro ponto do questionário analisado, destacamos sobre o local onde aplicam o 

Gráfico 02: Local de Aplicação 

Aplicação

Horta (9)

Plantas (4)

Roça de 
Milho, Rozeiral, Cebolas (3)

Nenhum (2)
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alunos conheciam e utilizavam o esterco 

animal por ser de fácil acesso e encontrado em abundância nas fazendas onde residem. Já o 

húmus e o substrato, apesar de conhecido por mais ou menos metade dos alunos, é pouco 

lidade de se encontrar o esterco animal e também pelo 

trabalho que há de ser realizado (com o húmus e o substrato) exigir tempo de espera e 

Complementando a primeira questão, já em outro tópico, com relação à técnica de 

manejo, os alunos responderam, a princípio, que utilizam o esterco animal “de forma simples” 

e apenas um aluno detalhou sua aplicação: “primeiro coloco dentro de um saco para curtir, 

e parte da prática e 

Em outro ponto do questionário analisado, destacamos sobre o local onde aplicam o 

 

Milho, Rozeiral, Cebolas (3)



 

 Os 13 (treze) alunos participantes marcaram mais de uma resposta para o loca

aplicam o esterco em casa. Em primeiro lugar estão 9 (nove) alunos que colocam o composto 

orgânico produzido em casa nas hortaliças, em segundo lugar (4 alunos) utilizaram a palavra 

plantas para designar todo tipo de planta que não seja parte da hor

especificaram determinadas plantações como roça de milho, roseiral e plantação de cebolas, e 

2 (dois) alunos não aplicam em lugar algum.

 Assim, já fazendo uma relação entre o primeiro e o segundo questionário, levando em 

consideração o projeto desenvolvido na escola e o nível de envolvimento dos alunos, 

perguntamos nesse primeiro momento sobre os materiais que poderiam ser utilizados na 

compostagem, e após a oficina, repetimos a mesma pergunta para ver o que eles 

compreendiam antes e depois. 

Vejamos: 

 

Gráfico 03 (1ª Parte) : Materiais Utilizados na Compostagem
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Os 13 (treze) alunos participantes marcaram mais de uma resposta para o loca

aplicam o esterco em casa. Em primeiro lugar estão 9 (nove) alunos que colocam o composto 

orgânico produzido em casa nas hortaliças, em segundo lugar (4 alunos) utilizaram a palavra 

plantas para designar todo tipo de planta que não seja parte da horta, alguns alunos (3) ainda 

especificaram determinadas plantações como roça de milho, roseiral e plantação de cebolas, e 

2 (dois) alunos não aplicam em lugar algum. 

Assim, já fazendo uma relação entre o primeiro e o segundo questionário, levando em 

eração o projeto desenvolvido na escola e o nível de envolvimento dos alunos, 

perguntamos nesse primeiro momento sobre os materiais que poderiam ser utilizados na 

compostagem, e após a oficina, repetimos a mesma pergunta para ver o que eles 

tes e depois.  

Gráfico 03 (1ª Parte) : Materiais Utilizados na Compostagem
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Os 13 (treze) alunos participantes marcaram mais de uma resposta para o local onde 

aplicam o esterco em casa. Em primeiro lugar estão 9 (nove) alunos que colocam o composto 

orgânico produzido em casa nas hortaliças, em segundo lugar (4 alunos) utilizaram a palavra 

ta, alguns alunos (3) ainda 

especificaram determinadas plantações como roça de milho, roseiral e plantação de cebolas, e 

Assim, já fazendo uma relação entre o primeiro e o segundo questionário, levando em 

eração o projeto desenvolvido na escola e o nível de envolvimento dos alunos, 

perguntamos nesse primeiro momento sobre os materiais que poderiam ser utilizados na 

compostagem, e após a oficina, repetimos a mesma pergunta para ver o que eles 

Gráfico 03 (1ª Parte) : Materiais Utilizados na Compostagem 

 

Antes

Colunas1



 

Gráfico 03 (2ª Parte): Materiais Utilizados na Compostagem

 

 Aqui conseguimos perceber um pouco do que os alunos já traziam em si sobre o 

conhecimento relativo à compostagem. Levantando um tópico chave sobre sua estruturação, 

ou seja, apresentando elementos que poderiam ou não ser utilizados, verificamos que com 

relação aquilo que não deve ser utilizado (madeira com tinta e latas, e plástico) os alunos 

estavam seguros, tanto antes quanto depois da aula. Mas ainda havia dúvidas com relação 

àquilo que poderia ser utilizado, principalmente com relação ao capim e a casca de arroz.

Neste quesito a palestra, tanto a parte teórica quanto a prática, trouxe subsídios para 

compreensão geral do tema, oportunizando a compreensão de tópicos que não haviam sido 

esclarecidos anteriormente, ou estavam esquecidos e fragmentados. 
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Gráfico 03 (2ª Parte): Materiais Utilizados na Compostagem

Aqui conseguimos perceber um pouco do que os alunos já traziam em si sobre o 

à compostagem. Levantando um tópico chave sobre sua estruturação, 

ou seja, apresentando elementos que poderiam ou não ser utilizados, verificamos que com 

relação aquilo que não deve ser utilizado (madeira com tinta e latas, e plástico) os alunos 

guros, tanto antes quanto depois da aula. Mas ainda havia dúvidas com relação 

àquilo que poderia ser utilizado, principalmente com relação ao capim e a casca de arroz.

Neste quesito a palestra, tanto a parte teórica quanto a prática, trouxe subsídios para 

compreensão geral do tema, oportunizando a compreensão de tópicos que não haviam sido 

esclarecidos anteriormente, ou estavam esquecidos e fragmentados.  

Plástico Resto de Madeira
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Gráfico 03 (2ª Parte): Materiais Utilizados na Compostagem 

 

Aqui conseguimos perceber um pouco do que os alunos já traziam em si sobre o 

à compostagem. Levantando um tópico chave sobre sua estruturação, 

ou seja, apresentando elementos que poderiam ou não ser utilizados, verificamos que com 

relação aquilo que não deve ser utilizado (madeira com tinta e latas, e plástico) os alunos 

guros, tanto antes quanto depois da aula. Mas ainda havia dúvidas com relação 

àquilo que poderia ser utilizado, principalmente com relação ao capim e a casca de arroz. 

Neste quesito a palestra, tanto a parte teórica quanto a prática, trouxe subsídios para a 

compreensão geral do tema, oportunizando a compreensão de tópicos que não haviam sido 

Antes

Colunas1



 

4. Contribuições Parciais 

  

 Essas questões desenvolvidas com alunos do Ensino Fundamental, especi

e 9º ano, possuíam o objetivo inicial de compreender um pouco das relações estabelecidas 

socialmente, por meio dos vários saberes construídos em casa, e oportunamente ampliados na 

educação básica, por meio de um senso mais científico. 

 Optamos por trabalhar com a compostagem, por ser de conhecimento mais geral nessa 

comunidade escolar, uma vez que há um projeto desenvolvido anualmente na Escola em 

questão.  

 Dessa forma, nesses primeiros passos apresentados, uma vez que pretendemos 

desenvolver o projeto numa maior amplitude, tendo aqui apenas observações parciais, 

compreendemos que com relação ao tema abordado há interação entre a prática da escola e a 

vivência dos alunos junto às suas famílias. Também houve crescimento naquilo que traziam 

como conhecimento de mundo, pois se antes estavam acostumados apenas ao uso do esterco 

animal, compreenderam que há outros tipos que podem ser fabricados, utilizados em sua 

residência e até comercializados.

 Dessa forma, por meio da efetivação de uma educação 

trabalhar vários aspectos da temática, compreendendo que

 
(...) a compostagem e a reciclagem tornam os aterros obsoletos, um lugar 
onde no futuro poderá ter
sociedade de consumo. Signif
estão fazendo algo de útil com as toneladas de material que costuma ser 
descartado, mas também o solo está sendo melhor cuidado e nutrido, por 
meio do aumento da prática da compostagem de resíduos sólidos orgâni
Cada vez mais as pessoas estão percebendo que a decomposição é tão 
importante para o cultivo como a semeadura é para a colheita (SANTOS, 
2007, p. 110).

 

 E é com essa visão macro da educação ambiental que encerramos, verificando a 

importância da compostagem na atualidade, compreendida e viabilizada como prática 

educativa, inserida nos Projetos Pedagógicos e Curriculares, deixando aos poucos as 

residências para ganhar uma abrangência universal, juntando
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4. Contribuições Parciais  

Essas questões desenvolvidas com alunos do Ensino Fundamental, especi

e 9º ano, possuíam o objetivo inicial de compreender um pouco das relações estabelecidas 

socialmente, por meio dos vários saberes construídos em casa, e oportunamente ampliados na 

educação básica, por meio de um senso mais científico.  

s por trabalhar com a compostagem, por ser de conhecimento mais geral nessa 

comunidade escolar, uma vez que há um projeto desenvolvido anualmente na Escola em 

Dessa forma, nesses primeiros passos apresentados, uma vez que pretendemos 

o projeto numa maior amplitude, tendo aqui apenas observações parciais, 

compreendemos que com relação ao tema abordado há interação entre a prática da escola e a 

vivência dos alunos junto às suas famílias. Também houve crescimento naquilo que traziam 

conhecimento de mundo, pois se antes estavam acostumados apenas ao uso do esterco 

animal, compreenderam que há outros tipos que podem ser fabricados, utilizados em sua 

residência e até comercializados. 

Dessa forma, por meio da efetivação de uma educação ambiental, ainda podemos 

trabalhar vários aspectos da temática, compreendendo que 

(...) a compostagem e a reciclagem tornam os aterros obsoletos, um lugar 
onde no futuro poderá ter-se uma boa ideia do passado de desperdício da 
sociedade de consumo. Significa que as coisas estão mudando, não somente 
estão fazendo algo de útil com as toneladas de material que costuma ser 
descartado, mas também o solo está sendo melhor cuidado e nutrido, por 
meio do aumento da prática da compostagem de resíduos sólidos orgâni
Cada vez mais as pessoas estão percebendo que a decomposição é tão 
importante para o cultivo como a semeadura é para a colheita (SANTOS, 
2007, p. 110). 

E é com essa visão macro da educação ambiental que encerramos, verificando a 

stagem na atualidade, compreendida e viabilizada como prática 

educativa, inserida nos Projetos Pedagógicos e Curriculares, deixando aos poucos as 

residências para ganhar uma abrangência universal, juntando-se conhecimentos específicos e 
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Essas questões desenvolvidas com alunos do Ensino Fundamental, especificamente 8º 

e 9º ano, possuíam o objetivo inicial de compreender um pouco das relações estabelecidas 

socialmente, por meio dos vários saberes construídos em casa, e oportunamente ampliados na 

s por trabalhar com a compostagem, por ser de conhecimento mais geral nessa 

comunidade escolar, uma vez que há um projeto desenvolvido anualmente na Escola em 

Dessa forma, nesses primeiros passos apresentados, uma vez que pretendemos 

o projeto numa maior amplitude, tendo aqui apenas observações parciais, 

compreendemos que com relação ao tema abordado há interação entre a prática da escola e a 

vivência dos alunos junto às suas famílias. Também houve crescimento naquilo que traziam 

conhecimento de mundo, pois se antes estavam acostumados apenas ao uso do esterco 

animal, compreenderam que há outros tipos que podem ser fabricados, utilizados em sua 

ambiental, ainda podemos 

(...) a compostagem e a reciclagem tornam os aterros obsoletos, um lugar 
se uma boa ideia do passado de desperdício da 

ica que as coisas estão mudando, não somente 
estão fazendo algo de útil com as toneladas de material que costuma ser 
descartado, mas também o solo está sendo melhor cuidado e nutrido, por 
meio do aumento da prática da compostagem de resíduos sólidos orgânicos. 
Cada vez mais as pessoas estão percebendo que a decomposição é tão 
importante para o cultivo como a semeadura é para a colheita (SANTOS, 

E é com essa visão macro da educação ambiental que encerramos, verificando a 

stagem na atualidade, compreendida e viabilizada como prática 

educativa, inserida nos Projetos Pedagógicos e Curriculares, deixando aos poucos as 

se conhecimentos específicos e 



 

de âmbito das Ciências Naturais, àqueles saberes provenientes de casa e que são repassados 

de geração em geração.  

 

 

Referências  
 
BERMOND, J . Apostila Intuitiva de Pigmentos Naturais
 
CAMPOS, M. D. Sociedade e Natureza: da etnociência à etnografia de saberes e técnicas. In: 
Discussão Teórico-metodológica: aspectos etnocientíficos
Audebarã: Observatório a Olho Nú, Unicamp, 1995.
 
CONSUMO SUSTENTÁVEL: Manual de Ed
MMA/MEC/IDEC, 2005. 
 
ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II.
Arquivo da Escola Municipal Dom Pedro II.
 
FREITAS, M. C. de; BICCAS, M. de S. 
1996). São Paulo, Cortez (Biblioteca básica da história da educação brasileira, v. 3), 2009.
 
MONTEIRO, A; OREY D. e DOMITE, M. do C. S. Etnomatemática: papel, valor e 
significado. In: RIBEIRO, J. P. M; DOMITE, M. do C. S. e FERREIRA, R. (Orgs.). 
Etnomatemática: papel, valor e significado. 2° Ed. Porto Alegre, ZOUK, 2006. 
 
MANN, P. H. Métodos de Investigação Sociológica
Editores, 1979. 
 
SANTOS, H. M. N. dos. Educação Ambiental Por Meio da Compostagem de Resíduos 
Sólidos Orgãnicos em Escolas Públicas de Araguari
Engenharia Civil. 160 p. Uberlândia, UFU, 2007.
 
VEIGA, I.P.A. Projeto Político
I.P.A (Org.) Projeto Político
Campinas, Papirus, 2009. 
 

 

Ituiutaba – MG, de 22 a 24 de novembro de 2017

ias Naturais, àqueles saberes provenientes de casa e que são repassados 

Apostila Intuitiva de Pigmentos Naturais. Arte da Terra, 2016.

CAMPOS, M. D. Sociedade e Natureza: da etnociência à etnografia de saberes e técnicas. In: 
metodológica: aspectos etnocientíficos, vol. I, 1995, Campinas. 

Audebarã: Observatório a Olho Nú, Unicamp, 1995. 

CONSUMO SUSTENTÁVEL: Manual de Educação. Brasília, Consumers International 

ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II. Projeto Político Pedagógico
Arquivo da Escola Municipal Dom Pedro II. 

FREITAS, M. C. de; BICCAS, M. de S. História Social da Educação no Brasil (19
. São Paulo, Cortez (Biblioteca básica da história da educação brasileira, v. 3), 2009.

MONTEIRO, A; OREY D. e DOMITE, M. do C. S. Etnomatemática: papel, valor e 
significado. In: RIBEIRO, J. P. M; DOMITE, M. do C. S. e FERREIRA, R. (Orgs.). 

: papel, valor e significado. 2° Ed. Porto Alegre, ZOUK, 2006. 

Métodos de Investigação Sociológica. 4ª Ed. Rio de Janeiro, ZAHAR 

Educação Ambiental Por Meio da Compostagem de Resíduos 
ãnicos em Escolas Públicas de Araguari-MG. Dissertação de Mestrado em 

Engenharia Civil. 160 p. Uberlândia, UFU, 2007. 

VEIGA, I.P.A. Projeto Político-Pedagógico da Escola: uma construção coletiva. In: VEIGA, 
Projeto Político-Pedagógico da Escola: uma construção possível. 26ª Ed. 

 

MG, de 22 a 24 de novembro de 2017 
 

ias Naturais, àqueles saberes provenientes de casa e que são repassados 

. Arte da Terra, 2016. 

CAMPOS, M. D. Sociedade e Natureza: da etnociência à etnografia de saberes e técnicas. In: 
, vol. I, 1995, Campinas. 

ucação. Brasília, Consumers International 

Projeto Político Pedagógico. Prata, 2016, 

História Social da Educação no Brasil (1926-
. São Paulo, Cortez (Biblioteca básica da história da educação brasileira, v. 3), 2009. 

MONTEIRO, A; OREY D. e DOMITE, M. do C. S. Etnomatemática: papel, valor e 
significado. In: RIBEIRO, J. P. M; DOMITE, M. do C. S. e FERREIRA, R. (Orgs.). 

: papel, valor e significado. 2° Ed. Porto Alegre, ZOUK, 2006.  

. 4ª Ed. Rio de Janeiro, ZAHAR 

Educação Ambiental Por Meio da Compostagem de Resíduos 
. Dissertação de Mestrado em 

Pedagógico da Escola: uma construção coletiva. In: VEIGA, 
: uma construção possível. 26ª Ed. 


