Escola Municipal Abel José Machado
Massambará – Vassouras / RJ

Projeto Adubo Orgânico e Horta – 2008.
Fase de expansão
Project I Fertilize Organic and Garden – 2008.
Expansion Phase
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Discipline: Sciences

v Pessoas envolvidas:

People involved:

Profª Janice Glória Martins Terra Passos
Profª Cintia Cardoso da S. de Vasconcellos
Direção da escola: Direction of the school:
Ildison Lima Martins
Rita de Cássia de Avellar
Orientação Pedagógica/Educacional

Pedagogical/Educational Orientation

Adriana Cristina Canedo
Alunos das turmas do 6º ao 9º ano
v Objetivo geral

Students of the groups of the 6º to the 9º year

General objective

Transferir os conhecimentos adquiridos na observação de um ambiente modificado para desenvolver as
habilidades agrícolas num contexto escolar ou cotidiano e consequentemente a preservação do meio ambiente.
Transfer the knowledge acquired in the observation of an environment modified to develop the agricultural
abilities in a school context or routine and consequently the preservation of the environment.
v Atividades propostas:

Proposed activities:

Visitas aos ambientes onde estão presentes os conteúdos propostos para os estudos;
Dinâmicas;
Pesquisas;
Painéis;
Murais;
Relatórios;
Ilustrações dos fatos observados;
Preparo do adubo orgânico;
Preparo de inseticidas orgânicos;
Confecção de material informativo;
Visita às casas dos alunos que irão fazer a horta.

Visits to the environments where are presents the contents proposed for the studies;
Dynamic;
Researches;
Panels;
Mural;
Reports;
Illustrations of the facts observed;
Preparation of the organic fertilizer;
Preparation of organic insecticides;
Making of informative stuff;
Visit to the houses of the students that are going to do the garden.
v Atividades já desenvolvidas:

Dinâmica: Teia da Vida

Activities already developed:

Dynamic: Web of the Life:

Objetivos:
Trabalhar o conceito de meio ambiente;
Demonstrar a inter-relação e interdependência existente entre os diversos elementos do sistema ambiental.
Entendendo que o meio ambiente é o lugar onde cada um de nós vive, se movimenta, trabalha, se relaciona,
é a nossa casa.

Objectives:
To work the concept of environment;
To show to inter-relation and existing interdependence among the several elements of the environmental
system. Understanding that the environment is the place where each one of us lives, moves, works, relates, it
is our house.

Ambiente onde aparecem os materiais necessários para a vida: água, oxigênio, carbono, nitrogênio.
Environment where the necessary material appears for the life: water, oxygen, carbon, nitrogen.

Alunos do 9º ano
A teia da vida demonstra exatamente as relações existentes entre todos os elementos dos sistemas, e que
qualquer alteração em qualquer elemento poderá interferir em todas essas relações:
- A natureza funciona através de ciclos, isto é, a matéria parte de um determinado ponto, segue uma trajetória e
retorna ao ponto de partida.
- Nos ecossistemas, os organismos e o ambiente interagem promovendo trocas de materiais e energia através da
cadeia alimentar e ciclos da natureza.
- Qualquer interferência em qualquer um desses elementos, positiva ou negativa, poderá ser sentida por todos os
outros.

Students of the 9º year
The web of life shows exactly the existing relations between all the elements of the systems, and that any
alteration in any element will be able to interfere in all those relations:
- The nature functions through cycles, this is, the matter starts from a determined point, follows a path and
returns to the starting point.
- In the ecosystems, the organisms and the environment interact promoting exchange of material and energy
through the feeding chain and cycles of nature.
- Any interference in any one of those elements, positive or negative, will be able to be felt by all the other
people.

Turma do 9º ano Students of the 9º year

O Brasil possui muitos ecossistemas, todos eles importantes para a manutenção do clima, dos recursos naturais
da vida. Alguns dos mais importantes são a floresta Amazônica, a Mata Atlântica, o Pantanal e a Zona Costeira.
No entanto, é o país que mais desmata no mundo. Cerca de 50 mil quilômetros quadrados por ano. A destruição
dessas matas provocam alterações no clima, empobrecimento do solo, erosão e extinção de espécies de vegetais
e animais. As conseqüências disso a longo e a médio prazo são imprevisíveis.

Brazil possesses many important ecosystems, all of them important for the maintenance of the climate, of the
natural resources, of life. Some of the most important are the Amazonian forest, the Atlantic Forest, the
Marshland (Pantanal) and the Coastal Zone. However, it is the country that more clears forests in the world.
Around 50 thousand square kilometres yearly. The destruction of those forests provoke alterations in the
climate, impoverishment of the soil, erosion and, animal and vegetables species extinction. The consequences
of that in long and medium terms are unforeseeable.

Foto tirada de uma propriedade localizada entre Vassouras / Massambará.
Picture taken on a property located between Vassouras / Massambará

Solo depois de queimada. Observem que a cobertura vege tal não acontece em todo o solo.
The soil after the fire. Observe that the vegetable cover does not happen in all the soil .

Preparo do Adubo Orgânico na escola
Preparation of the Organic Fertilizer in the school

Adubo
Fertilizer
“Ao produzi- lo, você economiza e contribui para a melhoria do meio Ambiente.”
"By producing it, you save and contribute for the improvement of the Environment."
Como Produzir
How to Produce
Como recolher e Separar o Material
How to collect and Separate the Material

1. Quando você limpar seu jardim ou quintal, recolha em um canto todas as folhas aparadas de grama.
(Umedeça o material). Deposite este material em um canto, bem empilhado.
1. When you clear your garden or backyard, collect in a corner all the leaves trimmed of gram. (Moisten the
material). You deposit this material in a corner, well stacked.
2. Utilize duas latas de lixo em sua cozinha. Em um dos recipientes coloque o lixo seco (papel, vidro, metal,
plástico...). No outro recipiente, coloque o lixo orgânico (restos de comida, de frutas, de verduras e de
legumes).
2. Utilize two garbage cans in your kitchen. In one of the containers put the dry trash (paper, glass, metal,
plastic. ..). In the other container, put the organic trash (remainders of food, of fruits, of greens and of
vegetables).
Como Montar a Pilha de Materiais Orgânicos para Compostar
How to Make the Pile of Organic Materials for the Compost

3. Forre o chão com uma camada de 40 cm com podas de arvores, apenas de gramas e outros restos de vegetais
mais grosseiros. Sobre esta camada, deposite outra camada de lixo orgânico e/ou esterco. Você pode depositar o
lixo orgânico todos os dias e, todos os dias, depositar um pouco de palha que você estocou sobre o monte,
intercalando uma camada de lixo orgânico com uma camada de palha. A pilha de material não deve ultrapassar
1m de altura. Caso isso ocorra, “inicie” um novo monte.
3. Fold the ground with a layer of 40 cm with tree pruning, grams and others rougher remainders of vegetables.
Over this layer, deposit another layer of organic trash and/or manure. You can deposit the organic trash every
day and, every day, deposit a little of straw that you stocked about the hill, interpolating a layer of organic trash
with a layer of straw. The pile of material should not surpass 1m of height. In the case that occurs, "initiates" a
new hill.

4. Irrigue o material para que não fique ressecado. Quatro dias após a montagem do composto, a temperatura do
material se elevará a 70ºC. Mantenha este material ligeiramente umedecido e após 80 a 90 dias, o composto
estará pronto para ser utilizado.
4. Irrigate the material so it will not stay parched. Four days after assembly of the compost, the temperature of
the stuff will be elevated to 70ºC. Maintain this material slightly moistened and after 80 to 90 days, the
compost will be ready to be utilized.
Obs.: A pilha do composto deve ser montada, de preferência, em área sombreada, com água de fácil acesso.
Obs.: The pile of the compost should be mounted, by preference, in a shady area, with water of easy access.

Turma do 8º ano

Group of the 8º year

Turma do 6º ano

Group of the 6º year

Campanha na escola em prol da separação do lixo orgânico – aproveitando as cascas das frutas da
merenda escolar
Campaign in the school in behalf of the detachment of the organic trash – taking advantage of the shells of the
fruits of the school afternoon snack

Visita às casas dos alunos que irão fazer a horta
One visit to the houses of the students that are going to do the garden
A família do aluno Sebastião Eveling (8º ano) já cultiva verduras, legumes e frutas. Agora passarão a usar o
adubo orgânico para fertilizar o solo.
The family of the student Sebastião Eveling (8º year) already cultivates greens, vegetables and fruits. Now they
will start to use the organic fertilizer in the soil .

Turma do 8º ano visitando a horta
Group of the 8º year visiting the organic garden

A família do aluno Wanderson Araújo (8º ano) começará a produzir as hortaliças em seu quintal.
The family of the student Wanderson Araújo (8º year) will begin to produce the vegetables in his backyard.

Ele aproveitou a visita das professoras Janice e Cintia com a turma do 8º ano para começar a produção do
adubo orgânico.
He took advantage of the visit of the professors Janice and Cintia with the group of the 8º year to begin to
produce the organic fertilizer.

As famílias dos alunos Luã, Lucas e Cassiane (8º ano) também irão cultivar hortaliças.
Luã vai fazer a horta suspensa com garrafas PET ou em caixotes de madeira.
A Cassiane contará com a ajuda do irmão e do pai para preparar o espaço, pois produzir o adubo ela aprendeu
na escola.

The families of the students Luã, Lucas and Cassiane (8º year) also are going to cultivate vegetables. Luã is
going to do the suspended garden with PET bottles or in crates of wood. To Cassiane will count on the help of
the brother and the father for prepare the space, therefore produce the fertilizer she learned how in the school.

Calda de Fumo Syrup of Smoke (tobacco)
É um fungicida eficaz e controla manchas nas folhagens;
It is an efficient fungicide thatcontrols spots in the leaves;
Ingredientes:
1º. 10 cm de fumo de rolo
2º. 50 g de sabão de coco ou neutro
3º. 1 litro de água
Ingredients:
1º. 10 cm tobacco roll
2º. 50 g of coconut soap or neutral
3º. 1 liter of water

Modo de fazer:
Pique o fumo e o sabão em pedaços. Junte a água e misture bem. Deixe curtir por cerca de 24 horas. Coe
e pulverize as plantas atacadas.
(Fonte: Coordenadoria de Assistência Técnica – CATI)
Way of doing it:
Sting the smoke and the soap in pieces. Join the water and mix well. Let stay for around 24 hours. Strain it and
spray in the sick plants.
(Source: Coordinator of Technical Aid – CATI)
Calda Sulfocálcica Syrup Sulfocálcica
É um bom inseticida e ainda ajuda a combater as lagartas;
t is a good insecticide and still help to fight the caterpillars;
Ingredientes:
1º. 100 ml de solução sulfocálcica
2º. (encontrada em lojas de produtos agropecuários)
3º. 10 litros de água
Ingredients:
1º. 100 ml of sulfocálcica solution
2º. (It found in shops of farm products)
3º. 10 liters of water
Modo de fazer:
Misture bem e pulverize as plantas atacadas uma vez a cada 15 dias. Em época de chuvas deve-se
aplicar uma vez por semana.
(Fonte: Coordenadoria de Assistência Técnica – CATI)
Way of doing it:
Mix well and spray the in plants once every 15 days. In rain time you must apply once a week.
(Source: Coordinator of Technical Aid – CATI)

Emulsão de Óleo Emulsion of Oil
Ingredientes:
1º. 2 litros de água
2º. 1 kg de sabão comum (em pedra ou líquido)
3º. 8 litros de óleo mineral
Ingredients:
1º. 2 liters of water
2º. 1 kg of common soap (in stone or liquid)
3º. 8 liters of mineral oil
Modo de fazer:
Pique o sabão (se for em pedra), misture com o óleo e a água e leve ao fogo, mexendo sempre, até que
levante fervura. A mistura vai adquirir a consistência de uma pasta. Guarde em um pote bem tampado e na hora
da aplicação, dissolva cerca de 50 g da pasta em água morna e dilua tudo em 3 litros de água.
Way of do:
Sting the soap (if it is in stone), mix with the oil and the water and light to the fire, stirring always, until raise
boil. The mixture is going to acquire the consistency of a paste. Keep it in a pot well covered and by the time
of the application, dissolve around 50 g of the paste in lukewarm water and dilute everything in 3 liters of
water.

Macerado de urtiga

Nettle crushed

É usada contra cochonilhas;
It is used against “cochonilhas”;
Ingredientes:
1º. 11 litros de água
2º. 100 g de folhas frescas de urtiga (use luvas para manusear a planta, pois ela causa irritações na pele).
Ingredients:
1º. 11 liters of water
2º. 100 g of fresh sheets of nettle (use gloves for handle the plant, therefore it causes irritations in the skin).
Modo de fazer:
Misture as folhas de urtiga em um litro de água. Deixe a infusão agir por 3 dias, mantendo-a em um
local seco e à meia sombra. Coe e dilua o extrato em 10 litros de água. Este preparado pode ser armazenado por
alguns dias (em local seco e arejado) para pulverizações preventivas nas plantas a cada 15 dias.
Way of doing it:
Mix the sheets of nettle in a liter of water. Leave the infusion act for 3 days, ma intaining it in a dry localitie
and in half shade. Strain and dilute the extract in 10 liters of water. This preparation can be stored by some
days (in dry and aired localities) for preventive sprayings in the plants every 15 days.

Calda Bordalesa Syrup “Bordalesa”
Ingredientes:
1º.
2º.
3º.
4º.

1 saco de pano
200 g de sulfato de cobre
200 g de cal virgem
20 litros de água

Ingredients:
1º.
2º.
3º.
4º.

1 bag of cloth
200 g of sulphate of copper
200 g of virgin lime (whitewash)
20 liters of water

Modo de fazer:
Com o saco de pano prepare um sachê com o sulfato de cobre. Mergulhe o sachê em 18 litros de água
por 3 ou 4 horas até que o sulfato dissolva. A parte, misture o cal em 2 litros de água e despeje na solução
preparada com o sulfato dissolvido, mexa bem.
Antes de usar a calda bordalesa, faça um teste de acidez, mergulhe uma lâmina de ferro no preparo se
ela escurecer não aplique ainda a calda no gramado. Acrescente um pouco mais de cal e faça o teste novamente
caso a lâmina continue saindo manchada, adicione mais cal até que a lâmina não saia sem escurecer.
A calda bordalesa deve ser usada no máximo até o terceiro dia após o preparo. Em plantas pequenas ou
em fase de brotação, não se recomenda aplicar em concentração forte.
Way of doing it:

With the bag of cloth prepare a sachet with the sulphate of copper. Dive the sachet in 18 liters of water for 3 or
4 hours so that the sulphate dissolves. Aside, mix the lime in 2 liters of water and evacuate in the solution
prepared with the sulphate dissolved, stir well.
Before using the syrup bordalesa, do a test of acidity, dive in the preparation a sheet of iron if it darkens do not
apply the syrup in the lawn yet. Increase a little more of lime and do the test once again, in case the sheet
continues leaving tarnished, add more lime until the sheet leave it without darken.
The Syrup “Bordalesa” should be used in the maximum until the third day after the preparation. In small plants
or in phase of springing, it is not recommended to apply in strong concentration.

