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COMPOSTAGEM DOMÉSTICA 

 

 

Área (s) de conhecimento em que o Itinerário Formativo ao qual a Unidade 
Curricular Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposto 
Ciências da Natureza e suas Tecnologias. 

 
Componentes curriculares relacionados 

Biologia, Física, Química. 

 
Código (s) dos objetivos de aprendizagem que norteiam a Unidade Curricular  
[CN02IF]  Discutir e testar conhecimentos e modelos científicos em busca de evidências para 
validação de hipóteses, respeitando diretrizes de segurança, bioética e respeito aos direitos 
humanos.  
[CN03IF] Elaborar hipóteses, procedimentos de coleta de dados, modelos explicativos 
e conclusões para processos investigativos, construindo textos, gráficos, tabelas e outras 
formas de representação para comunicar informações de interesse científico e tecnológico. 
 [CN04IF] Reconhecer a Ciência como um processo criativo, dinâmico e transformador, 
presente no cotidiano das pessoas, que é capaz de promover a cultura da paz, com tolerância, 
integração e harmonia. 

 
Estratégia de aprendizagem 

Aula de campo sobre conteúdos interdisciplinares, aula expositiva e/ou dialogada, diário 
de campo 

 
Recursos materiais necessários 

9 baldes de manteiga 10Kg (vazios), 5 kg de serra de madeira, 6 metros de tela, 
três torneiras de filtro. 

 
Eixo (s) estruturante (s) envolvido (s) na Unidade Curricular 

Investigação científica, empreendedorismo. 

 
Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

1) A unidade curricular consiste na confecção de três composteiras domésticas que 
serão abastecidas com matérias orgânicas em proporções diferentes, a fim de promover 
diferenças que serão analisadas pelos alunos em um estudo comparativo. 

2) As atividade começarão no início do semestre comas confecções dos composteiras 
e posteriormente a sua utilização com resíduos orgânicos em diferentes proporções, os alunos 
devem analisar as características dos resíduos orgânicos, quais possuem mais fibras, acidez, 
proporções de carbono presentes em suas cascas ou não, dessa forma cada balde 
apresentará uma característica diferente que será analisada durante o processo.  

3) Durante o primeiro mês as atividades serão relacionadas ao preenchimento do baldes 
com materiais em proporções diferentes, após o primeiro mês é esperado que as 
composteiras comecem a produzir adubo líquido, que serão analisados por fitas de ph e 
utilizados para regar sementes de hortaliças. Durante as semanas que a atividade prática se 
tornar mais simples o professor deve guiar debates acerca da importância do projeto e 
discussões sobre projetos semelhantes que já ocorrem e que se tornaram parte do 
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empreendedorismo verde.  

4) Os alunos devem  participar de todos os processos do projeto, na 
confecção das composteiras, na   análise   dos   adubos   líquidos,   e   nos   debates   
relacionados ao empreendedorismo verde. 

 
Estratégias de avaliação do estudante 

Os alunos devem apresentar assiduidade, comprometimento com o projeto e habilidades 
para trabalhar em grupo, os alunos terão responsabilidades com cada etapa do projeto e 
dessa forma o professor receberá relatórios semanais sobre suas atividades. 

 
Referências 

Artigos Lima, Roberto Guião de Souza et al. Avaliação de novas práticas de compostagem 
em pequena escala com aproveitamento energético. Engenharia Sanitária e Ambiental 2017, 
v. 22, n. 02 

vídeos 
https://www.youtube.com/watch?v=o0EYneEPUmQ, 

https://www.youtube.com/watch?v=FGN ssBi4FIo 
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