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Devolutiva – Separação lixo pessoal 

Ambiente virtual 

Data: 02/07/2020 – quinta-feira 

Coordenação: Veri 

Descrição da atividade: 

 Esta devolutiva foi feita através de um relato pessoal de cada aluno sobre coo e feita a separação dos resíduos 

domésticos, bem como uma conversa familiar para ver o que seria possível melhorar. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Delivery: EcoHorta  

Ambiente virtual 

Data: 03/07/2020 – sexta-feira 

Coordenação: Veri e João Pedro 

Descrição da atividade: 

 A partir de uma divulgação feita pelas mídias do grupo, as pessoas da comunidade demonstravam o interesse 

em receber um kit horta com vários tipos de mudas de temperos e verduras mais um saquinho com esterco a 

fim de plantarem e produzirem em suas casas. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Devolutiva de rendimento  

Ambiente virtual 

Data: 06/07/2020 – segunda-feira 

dia/mês dia/sem. Educador Atividade Atividades do Curso de Formação 

2 5ªf. Veri Devolutiva Registro da separação do lixo pessoal 

3 6ªf. Veri/João Delivery Eco Horta 

6 2ªf. João Feedback Devolutiva participação semanal alunos/Delivery canecas

7 3ªf. Fubá 6ª aula Consumo e Consumismo

9 5ªf. Devolutiva Esboço de um projeto sobre diminuição de resíduos

13 2ªf. João Feedback Devolutiva participação semanal alunos

14 3ªf.
Adriana/Lu/

João
7ª Aula Leitura Ecociente/ Campanha Leitura Ecociente alunos.

16 5ªf.
Lu/Veri/Joã

o

Devolutiva/Encont

ro
Depoimentos aprendizados livros/persongens/Istruções aulas on-line

17 6ªf.
Lu e 

Motoboy
Delivery Entrega livros alunos

20 2ªf. João Feedback Devolutiva participação semanal alunos

21 3ªf. Nilvia ok 8ª aula Conhecendo Dourado: formação, história e cultura

23 5ªf. Nilvia ok Devolutiva Histórias e infos sobre Dourado

23 5ªf. Lu, Veri, JP Encontro GE Preaparativos vídeos Projeto hortinha nas escolas

24 6ªf.
Lu e 

Motoboy
Delivery Entrega livros comunidade

27 2ªf.
João, Lu e 

Veri
Feedback Devolutiva participação semanal alunos

28 3ªf. Ricardo ok 9ª aula Ética e cidadania: diante do novíssimo normal

30 5ªf. Ricardo ok Devolutiva O que é verddade pra você?

J
U

L
H

O

https://www.facebook.com/grupoecociente
http://www.grupoecociente.blogspot.com.br/


Coordenação: João Pedro 

Descrição da atividade: 

 Todas as segundas-feiras, início da semana, é feita uma devolutiva aos alunos a respeito da participação deles 

nas atividades da semana anterior, para que possam acompanhar o próprio empenho e também o empenho de 

cada colega nas atividades propostas, já que estão em ambientes físicos diferentes. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Delivery: Canecas Ecociente 

Ambiente virtual 

Data: 06/07/2020 – segunda-feira 

Coordenação: Lu 

Descrição da atividade: 

 Devido a esse novo formato, as canecas, que são um marco do Grupo Ecociente, foram entregues na casa de 

cada aluno, os quais, por sua vez, fizeram um depoimento sobre a importância desta para cada um. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aula 6 – Consumo e consumismo 

Ambiente virtual 

Data: 07/07/2020 – terça-feira 

Convidada: Bióloga Flávia Thiemann - Fubá - Educação Ambiental 

Descrição da atividade: 

 Tópicos abordados:  

- Recomendamos assistir ao vídeo "A história das coisas";  

- os problemas de consumo e os resíduos gerados; 

- a coleta seletiva e a reciclagem de matérias; 

- exemplos de cooperativas e movimentos ambientais; 

- Movimento Nacional de Catadores de Recicláveis; 

- logística reversa; 

- Os R's; 

- Minimalismo 

- Trocas, usos coletivos e  brechós; 

- Compostagem; 

- Importância de questionar o que vamos consumir e fazer escolhas conscientes 

- Acompanhar e ser parte de movimentos ambientais, sociais e culturais para enriquecer a vida de uma forma geral. 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Devolutiva – Esboço de projeto sobre diminuição de resíduos 

Ambiente virtual 

Data: 09/07/2020 – quinta-feira 

Coordenação: Veri 

Descrição da atividade: 

 Considerando o que foi apresentado, elaborar uma proposta (apenas uma proposta) para reduzir a geração de 

resíduos. Esta proposta poderia abordar qualquer resíduo, em qualquer etapa de sua geração, desde a produção 

do objeto/produto/alimento original até o descarte final. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Devolutiva de rendimento  

Ambiente virtual 

Data: 13/07/2020 – segunda-feira 

Coordenação: João Pedro 

Descrição da atividade: 

 Todas as segundas-feiras, início da semana, é feita uma devolutiva aos alunos a respeito da participação deles 

nas atividades da semana anterior, para que possam acompanhar o próprio empenho e também o empenho de 

cada colega nas atividades propostas, já que estão em ambientes físicos diferentes. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aula 7 – A importância da leitura 

Ambiente virtual 



 

Data: 14/07/2020 – terça-feira 

Coordenação: Lu 

Convidada: Adriana – contadora de histórias 

Descrição da atividade: 

  Tópicos abordados:  

• a prática da leitura como desafio em meio a tecnologia  

• a importância de ler, usando também os meios e “instrumentos” virtuais  

• a leitura como desligamento do mundo real para descobrir novos mundo e universos  

• oportunidade de crescimento e desenvolvimento pessoal e profissional através da leitura  

• a leitura e o isolamento social  

• os “ganhos” da leitura: vocabulário, melhora da escrita, menos erros gramaticais, entre outros.  

• aprimoramento do senso crítico, ou seja, analisar de forma diferente os fatos que acontecem ao redor, com 

novos conceitos, novas opiniões, abrindo o ponto de vista  

• expansão da bagagem cultural  

• autodesenvolvimento  

• dicas que podem ajudar nesse processo: encontrar um tema que o aluno se identifique ou tenha curiosidade;     • 

criar um momento do dia para leitura; usar da tecnologia com ferramentas, como aplicativos, que possam ajudá-

los a se aproximar da leitura  

• ler livros, notícias, artigos de fontes confiáveis e de bons conteúdos. 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aula 7(parte 2) – Leitura Ecociente 

Ambiente virtual 

Data: 14/07/2020 – terça-feira 

Coordenação: Lu e João Pedro 

Descrição da atividade: 

 Apresentação do Projeto Leitura Ecociente para os alunos mais novos, explicando seu funcionamento original 

e como seria neste ano de 2020 com os deliveries de livros.    
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Devolutiva – Depoimentos: com esse livro aprendi... 

Ambiente virtual 

Data: 16/07/2020 – quinta-feira 

Coordenação: João Pedro 

Descrição da atividade: 

 Cada aluno enviou um depoimento com algum aprendizado junto a um livro e/ou personagem que tenha lido.  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Delivery: Livros alunos  

Ambiente virtual 

Data: 17/07/2020 – sexta-feira 

Coordenação: Lu 

Descrição da atividade: 

 A partir de uma divulgação feita no perfil fechado do grupo @aulasge, os alunos marcaram um ou mais livros 

dos títulos oferecidos pelo projeto Leitura Ecociente e estes foram entregues em suas casa. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Devolutiva de rendimento  

Ambiente virtual 

Data: 20/07/2020 – segunda-feira 

Coordenação: João Pedro 

Descrição da atividade: 

 Todas as segundas-feiras, início da semana, é feita uma devolutiva aos alunos a respeito da participação deles 

nas atividades da semana anterior, para que possam acompanhar o próprio empenho e também o empenho de 

cada colega nas atividades propostas, já que estão em ambientes físicos diferentes. 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aula 8 – Conhecendo Dourado: formação, história e cultura 

Ambiente virtual 

Data: 21/07/2020 – terça-feira 

Coordenação: Lu 

Convidada: Nilvia Penteado Braga - geógrafa 

 

Descrição da atividade: 

 Tópicos abordados:  

- Começamos a gravação da nossa vídeo-aula na Serra de Dourado, no local conhecido como Serra do Tais. 

- Relatamos a formação das cuestas basálticas em nossa região. Uma história geológica de mais de 200 milhões de 

anos. 

- A formação dos morros testemunhos, a terra roxa e sua beleza ímpar. 

- Nesse contexto mostramos a vegetação nativa, o desmatamento e clima da nossa região. 

- Em um segundo momento fomos até a Rua Bernardino de Campos (na área urbana de Dourado) para contar a 

história do pequeno burgo que começou no Bairro Bebedouro (área da zona rural de Dourado). 

-Os ciclos econômicos e a formação do nosso município. A importância do café tanto para emancipação política 

quanto para seu desenvolvimento econômico, social e cultural. 

- Mostramos algumas imagens de prédios centenários de Dourado, sua transformação e preservação de acordo 

com a necessidade da população. 

- Finalizamos na Praça dos Ferroviários para mostrar a importância desse meio de transporte na garra, ousadia e 

perseverança do povo que aqui se formou. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Devolutiva – Um pouco mais sobre Dourado 

Ambiente virtual 

Data: 23/07/2020 – quinta-feira 

Coordenação: João Pedro 

Descrição da atividade: 

 Com base no conhecimento transmitido na aula anterior, cada aluno enviou uma informação, causo, lenda, 

história sobre Dourado que deveria ter pesquisado junto à família ou alguma outra fonte.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Encontro GE– Preparativos vídeos – EcoHorta nas escolas 

Ambiente virtual 

Data: 23/07/2020 – quinta-feira 

Coordenação: Lu, Veri e João Pedro 

Descrição da atividade: 

 Neste encontro com somente os alunos mais velhos (GE), foi trabalhado o conteúdo para a confecção de 

alguns vídeos com orientações para o plantio em locais diversos que fizeram parte de uma parceria com as 

professoras dos 2ºs anos do EF das escolas municipais de Dourado. Por estarem trabalhando o conteúdo 

hortinhas, fizemos uma parceria para que os alunos do Eco, através de vídeos, levassem as informações 

plantio e cuidados para os referidos alunos, além do fornecimento de um kit EcoHorta para cada aluno e 

professor poderem plantar em suas casas.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Delivery: Livros comunidade  

Ambiente virtual 

Data: 24/07/2020 – sexta-feira 

Coordenação: Lu 

Descrição da atividade: 

 A partir de uma divulgação feita nas mídias do Grupo Ecociente, a comunidade pôde marcar um ou mais livros 

dos títulos oferecidos pelo projeto Leitura Ecociente e estes foram entregues em suas casas. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Devolutiva de rendimento  

Ambiente virtual 



Data: 27/07/2020 – segunda-feira 

Coordenação: João Pedro, Lu e Veri 

Descrição da atividade: 

 Todas as segundas-feiras, início da semana, é feita uma devolutiva aos alunos a respeito da participação deles 

nas atividades da semana anterior, para que possam acompanhar o próprio empenho e também o empenho de 

cada colega nas atividades propostas, já que estão em ambientes físicos diferentes. Porém, nesta última do 

mês de julho, as coordenadoras também participaram enviando vídeos com mensagens para os alunos. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aula 9 – Ética e cidadania mediante o novíssimo normal 

Ambiente virtual 

Data: 28/07/2020 – terça-feira 

Coordenação: Lu 

Convidada: Professor Ricardo Fattore (História e Filosofia) 

Descrição da atividade: 

 Através de uma plataforma digital, foi trabalhado junto ao grupo a importância do enfrentamento moral e 

Ético diante da realidade que nos cerca nestes “novíssimos tempos”, correspondendo aos valores, à forma de 

pensar e agir de uma pessoa em relação ao trabalho, à vida, ao mundo e as pessoas à sua volta. Estes preceitos 

são à base das novas ações que nos guiarão diante as circunstâncias. O trabalho apresentado pelo Professor 

foi feito de forma discursiva e com uma intervenção através de uma reflexão: “Qual a sua verdade em tempos 

de pandemia? ” 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Devolutiva – “Qual a sua verdade em tempos de pandemia? ” 

Ambiente virtual 

Data: 30/07/2020 – quinta-feira 

Coordenação: João Pedro 

Descrição da atividade: 

 Com base no conhecimento transmitido na aula anterior, cada aluno respondeu à provocação deixada pelo 

professor: “Qual a sua verdade em tempos de pandemia? ” 
 

 

 

 


