
 
 
1º ano 
SEGUNDA-FEIRA (14:55 - 16:35)  

18/02 Apresentação do projeto - divisão das turmas 
 

25/02 Troca de ideias e dinâmica do círculo da        
insustentabilidade  

11/03  Introdução a Permacultura; 
Contexto histórico, princípios éticos e técnicos; 
Apresentação da flor da permacultura. 

18/03 Mutirão no SAF 

25/03 Documentário sobre Permacultura + dinâmica 
da flor 

01/04 - Semana de projetos ----------------------------------------- 

08/04-  Simulado    --------------------------------------- 

06/05  -  Aula de resgate da Permacultura e      
apresentação do cronograma 

13/05-  Lixo - problemas e soluções; contextualização 
+ Atividade com Abricó 

20/05-  Compostagem: teoria e prática do minhocário 

27/05-  Compostagem: construção coletiva de uma     
composteira 

03/06 -  Introdução a Agroecologia + introdução a      
SAFs - SAF - conceitos e técnicas + solos 
 

10/06 -  Desenho e Planejamento do SAF; 
Noções de manejo do SAF. 

17/06 
 

 não tem aula  



24/06 - Todos Implementação do SAF - plantio e manejo 

01/07 -  Celebração e avaliação das atividades- Horário      
Reduzido- 50 min. para cada turma 

FÉRIAS  

05/08 -  Início do semestre- Mística de abertura, plantio       
de hortaliças e dinâmica da biodiversidade  

12/08 -  Manejo do SAF 

 
19/08 -  

Saneamento Ecológico  

26/08-Juliana resp Articulação e políticas públicas  

02/09-  Oficina de trama de bambu - Abricó 

09/09-  Manejo e ornamentação do espaço 

16/09 -   YOGA e meditação  

23/09 -  Yoga e meditação  
Como inserir no nosso dia a dia? 

30/09-  Oficina de banco de hiperadobbe  

07/10 -  Alimentação saudável e Plantas alimentícias     
não convencionais 

14/10 -  Coletivo manas - Exibição de filme e roda de         
conversa 

21/10 -  Captação de água da chuva  

28/10  - Manejo do SAF - solos 

04/11 -  Energia Solar - Litro de Luz  

11/11-  Yoga e meditação 
 

18/11 - Aula de alimentação viva - Saída para o        
Terrapia FIOCRUZ - 1º e 2º ano 



25/11 Fechamento do semestre - segunda avaliação      
das atividades - 

09/12 Feira de trocas- sementes e mudas, livros,       
objetos + Festa da Primavera (final de       
semana) 
 
 

 


