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Encontro 1 – Boas vindas e Reflexão 

Local: Sala Ecociente 

Data: 19/02/2020 – Quinta-feira 

Coordenação: Lu e Veri 

Descrição da atividade: 

 Recebemos os alunos que optaram por continuar mais um ano no nosso projeto.  

 Falamos sobre como o “grupo mais velho” funciona e em cima disso fizemos algumas reflexões com base nas 

potencialidades de cada aluno. 

 Cada um pôde falar sobre o que gostava de fazer, e como isso poderia somar nas nossas atividades.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ecoação – Carnaval Solidário 

Local: Asilo 

Data: 22/02/2020 – Sábado 

Coordenação: Lu e Veri 

Descrição da atividade: 

 Como de costume, fomos até o asilo para mais uma matinê de carnaval. 

 Convidamos algumas pessoas da comunidade, além das nossa companheiras que sempre topam animar as 

nossas festas com músicas ao vivo.  

 Com muita diversão, alegria e comes e bebes, passamos uma deliciosa tarde com os velhinhos que moram ali. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Encontro 3 – Organização da sala 

Local: Sala Ecociente 

Data: 27/02/2020 – Quinta-feira 

Coordenação: Lu e Veri 

Descrição da atividade: 

 Após nosso espaço ser pintado, decidimos repaginar a nossa sala e reorganizamos os móveis. 

 Com a ajuda de alguns alunos, mudamos móveis de lugar, tiramos alguns objetos que já não tinham mais 

utilidade e levamos para reciclagem.  

 No final, a sala ficou com uma cara nova e super aconchegante. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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