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MINI COMPOSTEIRA DOMÉSTICA 

Ajuda na preservação do meio ambiente e do planeta, colocando em prática a sustentabilidade, 
sem sair de casa! 

Para a montagem irá precisar de: 

● Dois potes de sorvete;  

● Um pouco de terra seca; 

● Restos orgânicos triturados;  

● Folhas secas;  

● Húmus de minhocas e/ou borra de café. 

Segue o link de demonstração para a realização da montagem da mini composteira doméstica.  

https://www.youtube.com/watch?v=oFxlkwVs_18 

O que podemos e o que não podemos armazenar na mini composteira: 

sim não 
Restos de legumes, verduras e frutas (se 
forem cítricas em pequenas quantidades) 

Carnes cruas ou não, moluscos e peixes de 
qualquer tipo. 

Saquinhos de chá, erva do chimarrão, borra 
de café e cevada junto com o filtro de papel. 

Cascas de limão, excesso de frutas cítricas: 
laranja, abacaxi etc. 

Palha, folhas secas, gravetos, cascas de ovos. 
sobras de comida em quantidades bem 
pequenas. 

Laticínios, óleos, banha, gorduras de qualquer 
tipo. 

Serragem, palitos de fósforos, palitos de 
dentes, podas de vasos, restos de xaxim. 

Fezes de animais domésticos, fraldas 
descartáveis, papel higiênico usado. 

Papel toalha, guardanapos de papel, papel de 
pão e jornal (sempre em quantidades bem 
pequenas. 

Restos de madeira tratada, pintada ou 
envernizada, produtos químicos. 

Papelão, caixa de pizza (sempre em 
quantidades bem pequenas). 

Excesso de sobras de comida (sal, açúcar), 
alho e cebola. 

 

 



 
 

 

   

- Não se esqueça de registrar com fotos e compartilhar com as professoras! 
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Atividades 

                                                  Qual é a fruta? 

Estratégia: 

A família irá apresentar algumas frutas através de um vídeo, falar da importância de comer frutas e 
que faz bem para nosso organismo e que nos previne de várias doenças. 

 

Vídeo: https://youtu.be/gSiO0TX3HhA 

 

 

 

 


