
PROCESSO CONTINUADO EM EDUCOMUNICAÇÃO AMBIENTAL 

E CURSO DE FORMAÇÃO 

Informações e fotos:  https://www.facebook.com/grupoecociente  www.grupoecociente.blogspot.com.br 

Coordenadoras / Educadoras: Luciana Munhoz Desajacomo e Veridiana Guimarães 

 

PERÍODO: SETEMBRO 2020 – MODALIDADE AULAS/ATIVIDADES REMOTAS 

 
 

 

 

1 3ªf. Veri e João 12ª aula Cronogama mensal / Atitude e bem-estar 

2 4ªf. Lu, Veri, JP Encontro GE Preparativos Ecoação EMEI Dia da Árvore 

3 5ªf. Veri Devolutiva Atitude pessoal com foto 

4 6ªf. Lu e Veri Delivery EcoHorta  

7 2ªf. João Feedback Devolutiva participação semanal alunos 

8 3ªf. Lu, Veri e JP Oficina 6 A natureza a serviço da sua beleza 

9 4ªf. Lu, JP Encontro GE Preparativos Ecoação EMEI Dia da Árvore 

14 2ªf. João Feedback Devolutiva participação semanal alunos 

15 3ªf. Lu e Veri  13ª aula Primavera Técnica/Poética 

16 4ªf. GE  Ecocação Vídeos EMEI Dia da árvore 

17 5ªf.  João Pedro Devolutiva Flores seremos 

17 5ªf. Lu e Veri Delivery Flores sorteio 

18 6ªf. Veri Desafio Limpeza quintais para sábado 

19 sáb. Veri Devolutiva Desafio limpeza 

21 2ªf. João Feedback Devolutiva participação semanal alunos 

21 2ªf. Lu e Veri Ecoação Entrega mudas árvores EMEI 

22 3ªf. Veri e Lu 14ª aula Arborização Urbana / Delivery árvores 

24 5ªf. Veri, Lu e JP Devolutiva Foto plantio árvore/Customização Eco sacolas 

28 2ªf. João Feedback Devolutiva participação semanal alunos 

29 3ªf. Veri e João 15ª Aula  Verdades do consumo 

 
 

 

Aula 12 – Cronograma mensal e Atitude e bem-estar 

Ambiente virtual 

Data: 01/09/2020 – terça-feira 

Coordenação: Veri e João Pedro 

Descrição da atividade: 

 Passamos as atividades do mês e conversamos sobre as atividades que já aconteceram, bem como sobre      

comprometimento e participações. 

 

 Atitude e Bem-Estar: 

12 coisas para fazer antes dos 20 anos: 

- Começar a se cuidar 

- Cuidar da Alimentação 

- Reduzir o consumo de açúcar 

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


- Ter um Hobbie que você ama 

- Praticar esporte 

- Aprender outro idioma 

- Valorizar sua família 

- Curtir muito os amigos 

- Apaixonar-se 

- Aproveitar 

- Entender os verdadeiros valores da vida 

- Amar-se 

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

Encontro GE– Preparativos Ecoação Dia da árvore para EMEI – parte1 

Ambiente virtual 

Data: 02/09/2020 – quarta-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 sobre a importância das árvores para a vida, características das 4 espécies 

que seriam doadas e como plantar em quintal, vaso ou calçada. Esse material foi distribuído pelas 

professoras aos alunos em ambiente virtual. Isso tudo parte dos preparativos para a Ecoação de doação 

de mudinhas para os alunos e funcionários da Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Maria do Carmo 

Balestero Gutierre. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Devolutiva – Atitude e bem-estar 

Ambiente virtual 

Data: 03/09/2020 – quinta-feira 

Coordenação: Veri 

Descrição da atividade: 

 Cada aluno enviou um registro de algo que se sente muito bem em fazer. 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Delivery: EcoHorta 

Local: comunidade  

Data: 04/09/2020 – sexta-feira 

Coordenação: Veri eLu 

Descrição da atividade: 

 A partir de mais 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: 07/09/2020 – 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. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Oficina 6 – A natureza a serviço da sua beleza 

Ambiente virtual 

Data: 08/09/2020 – terça-feira 

Coordenação: Lu e Veri 

Descrição da atividade: 

 Batemos um papo sobre a importância de pesquisar e saber mais sobre os produtos da linha cosmética que 

usamos. 



 Mas falamos muito sobre auto cuidado e autoestima. 

 Falamos sobre opções caseiras e receitas que encontramos na internet. 

 Usamos o material da Cristal Muniz que tem o Instagram "Uma vida sem lixo", ela tem muitas receitas e dicas 

de uma forma geral pra gente viver sem o uso de substâncias sintéticas e tóxicas para nosso corpo e também 

para o planeta. 

 Fizemos esfoliação com mel e açúcar cristal, hidratação com mel. Fizemos um tônico com vinagre. E falamos 

sobre as tantas opções naturais para se cuidar e então se amar. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Encontro GE– Preparativos Ecoação Dia da árvore para EMEI – parte2 

Ambiente virtual 

Data: 09/09/2020 – quarta-feira 

Coordenação: Lu, Veri e João Pedro 

Descrição da atividade: 

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

vídeos com orientações sobre a importância das árvores para a vida, características das 4 espécies que seriam 

doadas e como plantar em quintal, vaso ou calçada. Esse material foi distribuído pelas professoras aos alunos 

em ambiente virtual. Isso tudo parte dos preparativos para a Ecoação de doação de mudinhas para os alunos e 

funcionários da Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Maria do Carmo Balestero Gutierre. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Devolutiva de rendimento  

Ambiente virtual 

Data: 14/09/2020 – 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 13 – Primavera 

Ambiente virtual 

Data: 15/09/2020 – terça-feira  

Coordenação: Lu e Veri 

Descrição da atividade: 

 Parte técnica:  

Estações do ano em cada hemisfério; 

Características da primavera na nossa região e algumas curiosidades; 

Solstícios e equinócios; 

Simbolismos da estações e rituais antigos; 

Significados da primavera para a vida. 

 Parte poética:  

Análise da Primavera a partir da ótica de vários poetas que escreveram sobre a estação das flores e do 

renascimento, permitindo aos alunos uma reflexão sobre a força de recomeço e beleza de viver desta 

estação do ano.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ecoação GE– Vídeos importância das árvores, plantio e cuidados 

Ambiente virtual 

Data: 16/09/2020 – quarta-feira  

Coordenação: Lu, Veri, João Pedro e alunos GE 

Descrição da atividade: 

 Disponibilização dos vídeos, feitos pelos alunos mais velhos - GE, com orientações sobre a importância das 

árvores, plantio e cuidados pelas professoras da EMEI aos seus alunos de pré-escola. Parte que antecedeu a 

doação de mudas no Dia da Árvore.   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Devolutiva – Flores Seremos 

Ambiente virtual 



Data: 17/09/2020 – quinta-feira 

Coordenação: João Pedro 

Descrição da atividade: 

 Os alunos se reuniram virtualmente em 2 grupos e fizeram uma montagem coletiva do poema Flores Seremos, 

com fotos da cada um formando um todo, em homenagem à chegada da Primavera. 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Delivery: Jardins do sorteio da Primavera 

Local: comunidade e alunos  

Data: 17/09/2020 – quinta-feira (2) 

Coordenação: Veri e Lu 

Descrição da atividade: 

 Foi feita a entrega de kits jardins para os ganhadores do sorteio da Primavera (mídias). 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Desafio: Limpeza de quintais 

Ambiente virtual 

Data: 18 e 19/09/2020 – sexta-feira e sábado 

Coordenação: Veri 

Descrição da atividade: 

 Neste ano o dia Mundial de limpeza de rios e praias que acontece em mais de 150 países simultaneamente no 

terceiro sábado de setembro apresentou a proposta de limparmos nosso quarto, nossa casa, nosso quintal, mas 

também nossas redes sociais e outros recursos tecnológicos e, por fim, a nossa mente. 

 Nossos alunos entraram no desafio e fizeram ações variadas sozinhos ou com suas famílias. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Devolutiva de rendimento  

Ambiente virtual 

Data: 21/09/2020 – 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. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ecoação GE– Doação de mudas de árvores 

Local: EMEI Maria do Carmo G. Balestero 

Data: 21/09/2020 – segunda-feira (2) 

Coordenação: Lu, Veri, João Pedro e alunos GE 

Descrição da atividade: 

 Doação de mudas de árvores frutíferas (pitanga, goiaba, uvaia e araçá roxo) para cada aluno e funcionário da 

escola. Os pais ou responsáveis foram buscar as mudas para seus filhos, os quais já haviam recebido as 

orientações de importância, plantio e cuidados por vídeos na semana anterior. Foram doadas 157 mudas aos 

alunos, mais 19 aos funcionários e professores. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aula 14 – Arborização Urbana 

Ambiente virtual 

Data: 22/09/2020 – terça-feira  

Coordenação: Veri 

Descrição da atividade: 

 A árvore: Tipos de copas e projeções das raízes. 

 Como plantar sua árvore. 

 Benefícios da arborização urbana. 

 A prática japonesa do banho de floresta. 

 Folhas e flores não são sujeira. 

 O que não devemos fazer com nossas árvores. 

 Influência das fases da lua para manutenção das árvores. 

 Relação entre vegetação e clima. 



 Disponibilização de um vídeo explicativo de como as árvores se comunicam. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Delivery: Camisetas Eco  

Local: residências dos alunos  

Data: 22/09/2020 – terça-feira (2) 

Coordenação: Lu 

Descrição da atividade: 

 Cada aluno do projeto, após a aula de arborização urbana, recebeu em casa uma mudinha de araçá roxo para 

plantar, conforme orientações da aula, em seu quintal ou calçada. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Devolutiva – Plantio árvores 

Ambiente virtual 

Data: 24/09/2020 – quinta-feira 

Coordenação: Veri 

Descrição da atividade: 

 Cada aluno enviou um registro do plantio da mudinha de árvore recebida. 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Devolutiva de rendimento  

Ambiente virtual 

Data: 28/09/2020 – 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, na última do mês, 

as coordenadoras também participaram enviando vídeos com mensagens para os alunos. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aula 15 – Verdades de consumo 

Ambiente virtual 

Data: 29/09/2020 – terça-feira  

Coordenação: Veri e João Pedro 

Descrição da atividade: 

 Verdades do consumo - Indústria da moda 

Nosso guarda-roupa e o meio ambiente. 

Fast Fashion e seus números. 

O impacto ambiental de peças de roupa. 

Indústria da moda no mundo e o trabalho escravo. 

A indústria da moda no Brasil. 

Fica de documentário: The True Cost. 

 Verdades do Consumo - Indústria da Carne 

Demos início ao nosso encontro apresentando o que seria falado, e logo no começo já deixamos claro que a nossa 

intenção era despertar a reflexão sobre os impactos ambientais causados pela indústria da carne. 

No decorrer do encontro falamos sobre o desmatamento, mudanças climáticas, pegada hídrica e fechamos o 

encontro falando sobre a segunda sem carne. 

 


