
Educação  para  a  rE dE  dE  sustEntação da  v ida



o século XXi lança desafios à humanidade que não podem ser ignorados. o maior deles é o de 

buscar novos valores que tornem compatíveis as exigências da dignidade humana sem comprometer 

a existência das gerações futuras. É essencial preservar todos os elementos que cooperam com a 

capacidade inerente da natureza de manter a vida.

o primeiro passo para esta revolução, necessária e urgente, é compreender que todas as formas 

de vida são interligadas e interdependentes – desde as células mais simples até os sistemas mais 

evoluídos. todos conectados por uma vasta teia que integra cada ser a outras centenas de milhares 

de seres. como em um complexo e pulsante tecido, cada trama depende da outra para existir. 

vivemos com outros seres vivos e compartilhamos com eles toda essa rede da vida com conexões 

visíveis e invisíveis, internas e externas. construímos o mundo em que vivemos durante nossas vidas 

e o mundo também nos constrói ao longo dessa viagem comum.

Uma pedagogia elaborada a partir dos princípios e padrões da natureza, como ela trabalha e 

se organiza, que gera respeito dos indivíduos por si mesmos e também por tudo o que os cerca. 

Trata-se de um convite à participação ativa na construção de nossas responsabilidades diante do 

planeta, e de um futuro sustentável. Esta é a proposta educacional da Estação Escola Asa Branca.

ondE Estamos

"Os princípios sobre os quais se erguerão as nossas futuras instituições 
sociais terão de ser coerentes com os princípios de organização que a 

natureza fez evoluir para sustentar a teia da vida."

Fritjof Capra, Conexões ocultas



stamos

"Os princípios sobre os quais se erguerão as nossas futuras instituições 
sociais terão de ser coerentes com os princípios de organização que a 

natureza fez evoluir para sustentar a teia da vida."

Fritjof Capra, Conexões ocultas

r u m o s

três preceitos éticos orientam as ações do centro de permacultura asa Branca bem como as atividades de 

turismo ecopedagógico e aulas ao ar livre a crianças e jovens:

 1. cuidado com o planeta terra;

 2. cuidado com as pessoas;

 3. cuidado na repartição dos exedentes.

por meio de uma abordagem transdisciplinar, baseada na experiência e na participação, os fenômenos 

básicos da natureza – organização em rede, o ciclo da matéria e o f uxo constante de energia proveniente 

do sol – são apresentados aos alunos. o objetivo é facilitar o entendimento dessas questões e, a partir 

disso, gerar um profundo respeito pela vida. Que, por sua vez, nutra a construção de um novo ser humano 

capaz de harmonizar o atendimento de suas necessidades com o respeito à vida como um todo e que 

assuma o papel de, como preconiza a permacultura, “ser responsável pela sua própria existência”.



Existem muitas maneiras de conhecer a natureza e aprender com sua sabedoria.  
a educação voltada para uma vida sustentável possui atividades que englobam  
o contato com a flora e a fauna do cerrado, conhecimentos sobre como se aproveitar  
a água da chuva, técnicas de bioconstruções e sanitário seco. 

como fazer uma horta orgânica e ter uma alimentação saudável estão incluídos 
na proposta pedagógica da chácara asa Branca. com as mãos na terra, os alunos 
aprendem sobre como funciona todo o ciclo alimentar, do preparo da terra ao 
plantio, cultivo, colheita, compostagem e reciclagem. a vivência acontece em 
oficinas práticas, orientadas por mediadores qualificados.

a asa Branca oferece também oficinas de expressão artística relacionadas com a 
experiência da visita, fundamentais para desenvolver e aperfeiçoar a capacidade natural 
de crianças e jovens de reconhecer e expressar a biodiversidade e seus padrões. 

para um melhor aproveitamento dos interesses despertados na visita,  
é disponibilizado o material educativo com sugestões de atividades que 
enriquecerão o trabalho dos temas em sala de aula.



Fruto do pioneirismo da asa Branca é o ipoEma – instituto de permacultura: organização, 
Ecovilas e meio ambiente, uma associação sem fins lucrativos que ensina, difunde e executa a 
permacultura em projetos próprios ou em parcerias. contribui na formação e fortalecimento das 
redes de colaboração, de economia solidária e ecológica. o centro de permacultura asa Branca 
é hoje o principal centro de referência do ipoEma.

desde de 2009 o ipoEma realiza o projeto de educação para sustentabilidade, financiado pela 
caEsB, no âmbito do edital de responsabilidade social desta. o projeto, que neste ano recebe 
o título Inclusão social em processos de educação para a sustentabilidade por meio da 
permacultura: Educando para o Futuro, promove algumas intervenções em escolas públicas do dF 
e a realização das aulas na Estação Escola asa Branca com alunos da rede pública

todas as atividades do centro de permacultura se tornam os atrativos para 
o turismo ecopedagógico da asa Branca, estas estão integradas e formam 
conexões que se traduzem num profundo respeito pela vida e pela grande 

teia que a compõem. 

Baseados nos princípios da permacultura, com planejamento e execução 
de ocupações humanas sustentáveis, os projetos aqui implementados 

unem práticas ancestrais aos modernos conhecimentos, principalmente de 
ciências agrárias, engenharias, arquitetura e ciências sociais, todas abordadas 

sob a ótica da ecologia. a elaboração, a implantação e a manutenção de 
ecossistemas produtivos da asa Branca promovem a diversidade, a resiliência 
e a estabilidade dos ecossistemas naturais. Esse processo alinha os sistemas 
humanos – energia, moradia, água, alimentação e cultura – à maneira pela 

qual a vida funciona de forma harmoniosa e permanente.



Fones: 61 9975 0658
 61 8168 9898
 E-mail: visitas@asabranca.org.br

c o n t a t o s

para a realização das aulas ao ar livre propomos alguns programas, as aulas tem duração de até quatro horas. 
cada programa tem seus objetivos e dinâmica de funcionamento específicos, como serão detalhados na 
página seguinte.

recebemos um público de diferentes faixas etárias a partir de 3 anos incluindo até ensino universitário de 
modo que o planejamento das atividades realizadas com cada grupo considera a faixa etária, o perfil e o 
objetivo do grupo.

os programas são: Água é vida; terra  nossa casa; vivências com o cerrado; 
Ecocaminhada conhecendo a permacultura e Livre aprendizado.

além das aulas de um turno realizamos o acampamento Ecopedagógico, para 
crianças e jovens.



Com uma área conservada de  

4 hectares de um belo e denso  

cerrado, a Chácara Asa Branca  

está localizada no Setor Tororó,  

a apenas 25km do centro  

de Brasília, com fácil acesso  

pela rodovia DF 140.

OnDe nOS enCOnTrAmOS
DF-140 – km 03 

Chácara 08

Projeto ``Inclusão socIal em Processos de educação Para a sustentabIllIdade Por meIo da Permacultura: educando Para o Futuro´´ 

convênIo caesb/IPoema nº 8151/2011

realIzação ParcerIa FInancIadora aPoIo





“A água é a origem de todas as coisas”

Tales de Mileto, 600 a.C.

GRUPOS DE 20 A 80 PARTICIPANTES

Realizamos atividades como: plantio, 
práticas no viveiro de mudas, observação 
dos sistemas de irrigação, dinâmicas e jogos 
relacionados ao ciclo da água, música, 
atividades com reciclagem, entre outras.

EXEMPLOS DE PRÁTICAS
COMO fUNCIONA

O programa é dirigido a turmas dos Ensinos Fundamental e Médio. 
É realizado durante o turno de aula dos alunos.

Iremos conhecer as tecnologias sustentáveis relacionadas ao 
tema água, por meio de um passeio didático, com exposição 
dos mediadores, debates, dinâmicas, jogos e atividades práticas 
lúdico-pedagógicas, que propiciarão a introjeção do conteúdo, 
bem como a reflexão a cerca do tema estudado, de forma in-
tegrada e complementar ao que é trabalhado em sala de aula.

ObjETIvOS ESPECífICOS

• Compreender que a água é necessidade básica para toda 
a vida.

• Reconhecer o ciclo das águas e as águas que nos abastecem. 
• Conhecer sistemas de aproveitamento de água de chuva.
• Conhecer sistemas de tratamento de água servidas 

(Ecossaneamento).
• Entender como as atividades humanas ameaçam a 

qualidade desse recurso.
• Estimular a prática da utilização racional da água em todos 

os seus usos (saúde, produção, alimentação e lazer).
• Estimular os sentidos (tato, paladar, audição, visão e olfato).

ATIvIDADES

• Acolhida e introdução ao tema
• Alongamento.
• Passeio didático com tour pelas tecnologias associadas à 

água (ecossaneamento e captação e armazenamento de 
água da chuva).

• Dinâmicas sobre a água.
• Jogos e/ou vivencias de grupo.
• Prática de técnicas sustentáveis sobre a água.
• Lanche.
• Fechamento com avaliação.



ObjetivOs específicOs

• Compreender a importância do solo como a base de toda 
existência vegetal, animal e humana. 

• Aprender que o solo é um recurso natural, frágil e limitado 
que deve ser cuidado.

• Entender o papel da matéria orgânica no solo e a 
importância de se manter o solo coberto.

• Conhecer sistemas de cultivo alternativos (hortas circulares 
e sistema agroflorestal).

• Conhecer outros usos para o solo: bioconstruções.
• Reconhecer algumas características do solo como sua 

composição e os organismos que nele habitam.
• Entender como as atividades humanas ameaçam a 

qualidade desse recurso.
• Estimular os sentidos (tato, paladar, audição, visão e olfato).

“Qualquer lugar pode ser o centro do universo”

Ana Mae Barbosa GRUpOs De 20 A 80 pARticipANtes

Realizamos atividades como: plantio, práticas 
no viveiro de mudas e hortas, técnicas de 
bioconstrução, pinturas com corantes naturais, 
mosaico, compostagem (separação e reciclagem 
de “lixo”), produção de húmus de minhoca, 
análise do solo com lupa, dinâmicas e jogos 
relacionados ao tema solo, música, entre outras.

eXeMpLOs De pRáticAs

cOMO fUNciONA

O programa é dirigido a turmas dos Ensinos Fundamental e 
Médio. É realizado durante o turno de aula dos alunos.

Iremos conhecer as tecnologias sustentáveis relacionadas ao 
tema solo, por meio de um passeio didático, com exposição 
dos mediadores, debates, dinâmicas, jogos e atividades práticas 
lúdico-pedagógicas, que propiciarão a introjeção do conteúdo, 
bem como a reflexão a cerca do tema estudado, de forma in-
tegrada e complementar ao que é trabalhado em sala de aula.

AtiviDADes

• Acolhida e introdução ao tema.
• Alongamento.
• Passeio didático com tour pelas tecnologias associadas 

ao solo e aos sistemas de cultivo de alimento. 
(bioconstruções, composteira, minhocário, banheiro seco, 
hortas circulares e sistema agroflorestal).

• Dinâmicas sobre o solo.
• Jogos e/ou vivencias de grupo.
• Prática de técnicas sustentáveis sobre o solo.
• Lanche.
• Fechamento com avaliação.



ObjetivOs específicOs

•	 Vivenciar	a	vida	em	meio	ao	Cerrado,	numa	estação	
permacultural.

•	 Conhecer	o	bioma	Cerrado	e	sua	importância	ecológica.
•	 Incentivar,	por	meio	de	atividades	lúdicas,	a	compreensão	

da	natureza	enquanto	fonte	de	inspiração.
•	 Reconhecer	alguns	dos	princípios	dos	sistemas	ecológicos,	

bem	como	alguns	dos	seus	ciclos	e	processos	naturais.
•	 Favorecer	a	aprendizagem	por	meio	de	experiências	diretas.
•	 Trabalhar	a	percepção	da	natureza	por	meio	dos	diversos	

sentidos	(tato,	paladar,	audição,	visão	e	olfato).
•	 Exercitar	o	respeito	ao	meio	ambiente,	aos	relacionamentos	

e	ao	saber	de	cada	um.

“Nem	tudo	que	é	torto	é	errado.	Veja	as	pernas		
do	Garrincha	e	as	árvores	do	Cerrado”

Nicolas	BehrGRUpOs De 20 A 80 pARticipANtes

Neste	programa	desenvolvemos	atividades	
voltadas	para	o	“brincar”	e	para	o	“despertar”	
das	percepções:	caminhadas	de	olhos	
vendados,	jogos	cooperativos,	jogos	de	
adivinhações	de	animais	e	plantas	do	cerrado,	
trilhas	surpresas,	entre	outras.

eXeMpLOs De pRáticAs
cOMO fUNciONA

O	programa	é	dirigido	a	turmas	dos	Ensinos	
Fundamental	e	Médio.	É	realizado	durante	o	turno	de	
aula	dos	alunos.

Vivências	com	o	Cerrado	são	atividades	embasadas	
no	método	da	Aprendizagem	Seqüencial,	de	Joseph	
Cornell.	Desta	maneira,	trabalharemos	o	entusiasmo,	
a	concentração,	a	vivência	direta	com	o	ecossistema	
Cerrado	e	o	compartilhar	de	saberes	com	os	demais.

AtiviDADes

•	Acolhida	e	introdução	ao	tema
•	Alongamento.
•	Trilha		interpretativa	no	cerrado.
•	Jogos	e	dinâmicas.
•	Atividades	artísticas.
•	Lanche.
•	Meditação.
•	Fechamento	com	avaliação.



ObjetivOs específicOs

•	 Apreciar	um	sítio	em	meio	ao	cerrado,	cuja	ocupação		
é	sustentável.

•	 Entender	o	que	é	permacultura	e	perceber	como	é	possível	
uma	vida		integrada	e	harmoniosa	com	a	natureza.

•	 Conhecer	as	soluções	ecológicas	aplicadas	na	Chácara.

	AtividAdes

•	Acolhida	e	introdução	ao	tema.
•	Alongamento.
•	Tour	completo	-	Passeio	didático	por	todas	as	tecnologias	

permaculturais	e	instalações	da	chácara
•	Lanche.
•	Fechamento	com	avaliação.

“Seja	responsável	pela	
sua	própria	existência”

GRUpOs de 20 A 80 pARticipANtes

cOmO fUNciONA

O	programa	é	dirigido	a	 turmas	 	dos	Ensinos	Fundamental	e	
Médio.	É	realizado	durante	o	turno	de	aula	dos	alunos.

Faremos	uma	excursão	detalhada,	mediada	por	nossos	educa-
dores,	na	qual	serão	apresentados	os	elementos	da	ocupação	
permacultural:	 casas	 ecológicas,	 ecossaneamento,	 tratamento	
de	 resíduos	orgânicos	 (compostagem	e	minhocário),	 sistemas	
de	captação	e	aproveitamento	de	água	da	chuva,	plantações	
orgânicas	em		meio	ao	cerrado,	viveiro	de	mudas	e	mais.		De	
forma	a	compreender	como	esses	elementos	funcionam	e	estão	
conectados,	bem	como	quais	são	suas	vantagens	ecológicas.



“Se não for divertido 

não é sustentável!”GRUPOS DE 20 A 40 PARTICIPANTES

Realizamos atividades como: plantio, práticas 
no viveiro de mudas e hortas, observação 
dos sistemas de irrigação, técnicas de 
bioconstrução, pinturas com corantes 
naturais, mosaico, compostagem (separação 
e reciclagem de “lixo”), produção de húmus 
de minhoca, análise do solo com lupa, 
dinâmicas e jogos relacionados ao tema 
solo, água, cerrado e sustentabilidade. Além 
de música e atividades lúdicas e mais uma 
super trilha à cachoeira!

EXEMPLOS DE PRÁTICAS

COMO fUNCIONA

O programa é dirigido a turmas dos Ensinos Fundamental e 
Médio. Podem ter duração de dois, três ou quatro dias, de 
acordo com a conveniência para a escola solicitante.

Faremos uma imersão de pelo menos dois dias, mediada por 
nossos educadores, na qual serão apresentados e vivenciados 
os elementos da ocupação permacultural – casas ecológicas, 
ecossaneamento, tratamento de resíduos orgânicos (com-
postagem e minhocário), sistemas de captação e aproveita-
mento de água da chuva, plantações orgânicas em meio ao 
cerrado, viveiro de mudas e mais. De forma a compreender 
como esses elementos funcionam e estão conectados, bem 
como quais são suas vantagens ecológicas.

O programa oferece todas as refeições no período do acam-
pamento. A barraca é de responsabilidade pessoal de cada 
participante ou da Escola solicitante.

ObjETIvOS ESPECífICOS

•	 Vivenciar	a	imersão	em	um	sítio	em	meio	ao	cerrado,	cuja	
ocupação é sustentável.

•	 Entender	o	que	é	permacultura	e	perceber	como	é	possível	
uma vida integrada e harmoniosa com a natureza.

•	 Conhecer	as	soluções	ecológicas	aplicadas	na	Chácara.
•	 Trabalhar	um	mix	dos	programas	pontuais	oferecidos	pela	

Estação Escola Asa Branca.
•	 Socialização	e	exercício	da	prática	de	convivência	em	grupo.

ATIvIDADES

•	 Acolhida	e	montagem	das	barracas.
•	 Passeio	didático	com	tour	pelas	tecnologias	associadas	à	Água.
•	 Passeio	didático	com	tour	pelas	tecnologias	associadas	

ao solo e aos sistemas de cultivo de alimento.
•	 Trilha	interpretativa	no	cerrado.
•	 Atividades	práticas	referentes	aos	temas	específicos.
•	 Dinâmicas,	jogos	e	vivências	de	grupo.
•	 Trilha	noturna.
•	 Ida	à	cachoeira	(opcional).
•	 Refeições	(café	da	manhã,	lanches,	almoço	e	jantar)
•	 Fechamento	com	avaliação.

AC A M PA M E N TO   E C O P E DAG ó G I C O



ObjetivOs específicOs

•	 Oferecer	às	escolas	um	espaço	aberto	à	
educação	ambiental	aplicada	–	educação	
para	a	sustentabilidade.	Ser	a	extensão	
ecológica	das	escolas.

•	 Assessorar	os	professores	na	condução	de	
suas	atividades	extra-classe.

•	 Propiciar	uma	ambiente	ecopedagógico	
para	realização	de	aulas	ao	ar	livre.

•	 Garantir	a	continuidade	de	experiências	
práticas	iniciadas	pelos	estudantes.

“Ser	livre	é	ser	capaz	de	transformar	a	
sua	própria	realidade”

GRUpOs De 20 A 80 pARticipANtes

cOmO fUNciONA

O	espaço	educativo	da	Chácara,	pode	ser	fornecido	por	meio	período,	dia	inteiro,		fim	de	semana	ou	períodos	
maiores,		com	opcional	de	alimentação.

As	atividades	e	os	conteúdos	são	de	responsabilidade	do	professor	ou	coordenador	da	escola.	Ficando	esta	
responsável	pelos	materiais	necessários.



Educando as pessoas cuidamos do futuro
GRUPOS DE 20 A 80 PARTICIPANTES

COmO fUNCIONA

Após o Tour informativo no qual o projeto será apre-
sentado às escolas, a equipe do Ipoema irá selecionar 
duas escolas para serem atendidas pelo projeto.
Cada escola selecionada poderá levar seis turmas que 
serão definidas pela própria escola.
A escola poderá escolher dentre os programas pedagó-
gicos específicos da Estação Escola Asa Branca, aquele 
que deverá ser aplicado com cada uma das turmas.

O Projeto Inclusão social em processos de educação 
para a sustentabilidade por meio da permacultu-
ra: Educando para o futuro é realizado pelo Ipoema, 
financiado pela Caesb, por meio do edital de responsabili-
dade social da mesma. O objetivo geral do projeto é Pro-
mover a Inclusão Social em processos de Educação para 
Sustentabilidade de forma continuada com os alunos da 
ECJB por meio de Aulas ao Ar Livre na principal escola 
de permacultura do DF, a Estação Escola do Ipoema – 
Chácara Asa Branca, promovendo uma transformação 
mais profunda e contínua no conteúdo, no processo e no 
alcance da educação em todos os níveis. E ainda, expan-
dir o projeto para mais duas escolas da rede pública da 
Região Administrativa de São Sebastião.

ObjETIvOS ESPECífICOS

•	 Iniciar	o	processo	da	alfabetização	ecológica	por	meio	da	Educação	para	Sustentabilidade	a	partir	da	participação	
de 12 (doze) turmas de duas escolas públicas de São Sebastião nas Aulas Ao Ar Livre na Estação Escola Asa Branca.

•	 Dar	início	a	rede	de	Educação	para	Sustentabilidade.
•	 Beneficiar	no	mínimo	300	estudantes	de	São	Sebastião	com	Aulas	Ao	Ar	Livre	na	Estação	Escola	Asa	Branca.

realização Financiadoraparceria

O agendamento será realizado junto à coordenação 
do projeto, que também disponibilizará o transporte.
O lanche dos estudante durante as atividades na Asa 
Branca, ficam a cargo da escola como contrapartida 
no projeto.
A logística de funcionamento bem como as atividades 
realizadas seguem o padrão dos programas seleciona-
dos, com aulas de quatro horas de duração.

projeto ``inclusão social em processos de educação para a sustentabillidade por meio da permacultura: educando para o Futuro´´ 
convênio caesb/ipoema nº 8151/2011



O mediador responsável acompanhará e conduzirá a turma 
desde a escola de origem até a Estação Escola Asa Branca
A visitação tem duração equivalente ao turno de aula dos 
estudantes, no qual são realizadas as atividades propostas 
dentro de cada tema específico.

Mínimo 20 estudantes,  
máximo 80 por período. 

Sendo um mediador para cada 20.

dIaS de funcIonaMento

De segunda à sábado.

HorárIoS daS aulaS

Matutino – 8:00 às 12:00*
Vespertino – 14:00 às 18:00*

* O horário de encerramento é ajustado conforme  
 o horário escolar

* Para a modalidade Livre aprendizado e Acampamento os valores e  
a duração variam. Sob consulta.




