
Compostagem Escolar no Colégio Estadual Antônio Quirino 

 

1. Local 

É indispensável criar uma área cercada exclusiva 

para a operação de compostagem.  

Há cerca de cinco anos, com ajuda do prof. Daniel 

Cabral Teixeira, iniciamos a instalação de uma 

minicentral de compostagem na área posterior do 

Colégio, junto ao espaço da horta.  

À época foram cravados seis “moirões” de metal, nos 

quais foi montada uma tela fina de arame para cercar 

a área medindo 5 x 5m. Porém a instalação nunca 

chegou a ser usada sistematicamente para 

compostar os resíduos da cozinha do CEAQ. 

Atualmente (13/09/2013) essa área está semiocupada por um monte de terra misturada com mato, que começou a 

ser retirado hoje mesmo para liberar o espaço para a compostagem. A tela de arame (muito fino) original foi retirada 

por se encontrar rompida em vários pontos, e muito amassada. 

De qualquer modo, foi no espaço livre dessa área que iniciamos agora o primeiro monte de composto nessa nova 

fase da horta. Para que a área se torne adequada para a atividade, será preciso instalar uma nova cerca de proteção, 

desta vez usando uma tela de arame soldado, muito mais eficiente, durável e estética. 

2. Rotina 

O primeiro cuidado é garantir que as cozinheiras e copeiras estejam bem informadas sobre a separação 

principalmente dos resíduos vegetais crus (cascas, talos e folhas) e mais alguns produtos de origem orgânica (pão, pó 

de café, casca de ovo etc.) É fundamental facilitar sua tarefa disponibilizando-lhes um baldão, colocado na cozinha ou 

junto a ela, para receber exclusivamente os resíduos que irão para a compostagem. Convém pôr um aviso na parede 

atrás/sobre o baldão informando quais resíduos podem (e não podem) ser colocados nele. 

A seguir vem o transporte diário do baldão da cozinha para a minicentral, usando um carrinho de mão. O número de 

viagens dependerá do volume de resíduos gerados na cozinha e do tamanho do baldão. Convém lembrar que se o 

baldão for muito grande (e pesado quando cheio), só poderá ser manejado com maior dificuldade. É preciso 

determinar quem fará esse transporte, se um funcionário do Colégio, se uma cozinheira ou copeira (ou duas, para 

facilitar o manejo do baldão etc.). 

Uma vez depositados os resíduos sobre o monte de composto em fase de confecção (um por mês), eles devem ser 

imediatamente cobertos com materiais palhosos (para evitar mau cheiro e a presença de moscas etc.). Para a 

compostagem, a disponibilidade desses materiais é tão importante quanto a introdução do lixo orgânico.  

Para contar sempre com uma reserva desses materiais, à mão de quem depositou os resíduos sobre o monte, é 

preciso solicitar ao administrador regional (da prefeitura de Resende) em Visconde de Mauá que encaminhe para o 

Colégio as aparas de grama cortada no campo de futebol em frente ao Colégio e na ampla área atrás dele. Essa 

reserva de materiais palhosos (aparas de grama, mato capinado, folhas varridas, restos de poda verde etc.) deve ficar 

empilhada em um canto dentro da área da minicentral de compostagem. 



3. Envolvimento dos estudantes 

Integrada às operações da horta escolar, a compostagem oferece diversas oportunidades de aprendizagem para 

todos os envolvidos. As atividades que nela ocorrem estão totalmente relacionadas com o mundo físico-químico-

biológico-ecológico-socioeconômico, e oferecem oportunidades para melhor compreensão dos conteúdos curriculares 

e para o desenvolvimento da sensibilidade, dos valores éticos e do trabalho em conjunto para aumentar a 

sustentabilidade local.  Na compostagem os jovens trabalham em cooperação total com microorganismos, minhocas e 

a mesofauna, desenvolvendo assim um sentido de respeito à vida, aos pequenos e fracos, aos diferentes, ao que é 

excluído e desprezado. A palavra húmus tem a mesma origem que humildade e humanidade; por isso sua produção 

cuidadosa e sistemática no ambiente escolar e urbano é tão importante. 

A maneira mais viável e estruturada de envolver os alunos é criar um “clube” ligado à horta e à compostagem, 

permanentemente aberto sempre a todos os estudantes, para reunir os jovens interessados em trabalhar nela (em 

horários planejados), e participar de todo o potencial pedagógico que as atividades lá realizadas oferecem. 

Pois a horta escolar deve produzir - além de alimentos saudáveis - oportunidades para os alunos adquirirem uma 

série de talentos e capacidades, desde que seja explorada em todas as suas dimensões, inclusive a geração de 

renda, como fator motivacional irresistível. 

Os estudantes que se envolverem em sua operação 

aprenderão, então, a (1) planejar e trabalhar em grupo; (2) 

usar a matemática e a informática para controlar a 

produção, as vendas e a distribuição da renda conforme as 

horas trabalhadas; (3) usar/construir aparatos eletrônicos 

para monitorar as condições ambientais e proceder a rega 

somente quando necessária; (4) promover o marketing de 

seus produtos; (4) produzir em cooperação com o mundo 

natural; compreendendo na prática conteúdos de biologia, 

química, física; ecologia, economia; (5) adquirir 

experiência e responsabilidade profissionais etc. 

Obs.: O manejo dos resíduos cozidos, temperados, cárneos etc. 

Para facilitar o manejo, apenas os resíduos vegetais crus (além de cascas de ovos, pó de café etc.) serão levados 

para a minicentral de compostagem. 

Os restos cozidos, sobrados nas panelas e/ou nos pratos dos alunos, professores e funcionários, inclusive carnes, 

deverão ser reduzidos ao mínimo possível, por meio de medidas que possivelmente já estão em curso no Colégio: 

1. Compatibilidade da quantidade de alimentos preparados na cozinha com o número previsível de consumidores. 

Para avaliar, deverá ser instalada uma balança (ao menos por um período) na cozinha para pesar as sobras diárias. 

2. Estímulo permanente aos estudantes para não se servirem de mais alimentos do que vão consumir, evitando 

sobras nos pratos. Para avaliar, deverá ser instalada uma balança (ao menos por um tempo) na bancada onde os 

estudantes devolvem os pratos usados. Para estimular, pode ser instalado uma tela informando a sobra do dia e os 

recordes mínimos de sobras verificados. 

3. As inevitáveis ou eventuais sobras deverão ser destinadas à alimentação animal (cães e gatos domésticos, 

galinhas, porcos etc.), porém sem perder de vista o cuidado em reduzi-las o máximo possível. 

Sugestões de Joaquim Moura e integrantes do projeto Interactivos?’13 em 13/09/2013 

http://agriculturaurbana.org.br/curriculo_ilustrado_Joaquim_Moura.pdf
http://agriculturaurbana.org.br/nuvem/

