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Aula 1 – Boas-vindas e apresentação do curso (1ª parte)
Ambiente virtual
Data: 09/06/2020 – terça-feira
Coordenação: Veri e João Pedro
Descrição da atividade:
 Para dar início às atividades nesse novo formato, foi feita uma “conversa” através de dois pequenos vídeos
explicativos de como seriam as aulas, as devolutivas, as postagens, enfim, as atividades de modo geral , a
partir desse mês de junho e enquanto durar o distanciamento social. Também foram passadas as regras, dias
e horários do novo formato.
*Aula 1 – Comprometimento e relações (2ª parte)
Ambiente virtual
Data: 09/06/2020 – terça-feira
Coordenação: Lu
Descrição da atividade:
 Com o objetivo de reforçar a questão da importância do comprometimento por parte de todos, foi feita essa
vídeo-aula abordando definições, exemplos e posturas comprometidas, para que o aluno realmente se
comprometa com o projeto e com a vida.

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

Devolutiva – Perfil dos alunos
Ambiente virtual
Data: 11/06/2020 – quinta-feira
Coordenação: Veri
Descrição da atividade:
 Esta devolutiva foi feita através de um ”card” que o aluno deveria preencher com algumas informações
sobre ele, criando, assim, um perfil que foi postado nas mídias do projeto.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Devolutiva de rendimento
Ambiente virtual
Data: 15/06/2020 – 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 2 – Cooperação em tempos de distanciamento social
Ambiente virtual
Data: 16/06/2020 – terça-feira
Convidado: Thiago Lélis
Descrição da atividade:
 Com o objetivo de estimular a cooperação nesse período de distanciamento social, o educador, anteriormente
indicou um filme Coach Carter, o qual aborda a questão da responsabilidade, do comprometimento e da
cooperação, para que os alunos pudessem interagir com ele em sua aula, que aconteceu através de uma live
em um perfil de instgran fechado (@aulasge) criado apenas para esses “encontros” virtuais com os
ecocientes. Através deste bate-papo, explanou tema, podendo trocar com os alunos através dos comentários.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Devolutiva – Decoração junina com material caseiro
Ambiente virtual
Data: 18/06/2020 – quinta-feira
Coordenação: Veri
Descrição da atividade:
 Esta devolutiva foi feita através de fotos ou pequenos vídeos em que os alunos após seguirem as dicas da
coordenadora Veri, deveriam enfeitar a frente de suas casas com material caseiro e reutilizado demaneira a
fazer alusão às festividades juninas, visando o desafio Viva São João, no qual a comunidade foi convidada a
fazer o mesmo em suas casas.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Devolutiva de rendimento
Ambiente virtual
Data: 22/06/2020 – 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 3 – Aqui é onde eu moro, aqui nós vivemos, aqui nós cuidamos
Ambiente virtual
Data: 23/06/2020 – terça-feira
Coordenação: Lu
Descrição da atividade:
 Através de uma vídeo-aula, levou-se os jovens a refletirem sobre o lugar onde vivemos e assim perceberem
que fazemos parte do Planeta Terra. A Terra é a casa de todas e de todos nós, ela é o nosso lar. Com o intuito

de fortalecer no jovem o sentimento de pertencimento ao lugar em que mora que também é onde ele vive,
abordou-se a questão do olhar em torno e da necessidade de cuidar desse entorno.

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

Aula 4 – Apresentação do projeto Recicla São João (RSJ)
Ambiente virtual
Data: 24/06/2020 – quarta-feira
Convidado: Eduarda, Maria Eduarda e Lavínia (ecocientes de anos anteriores
Descrição da atividade:
 Através de vídeos, cada uma das ex-alunas do Ecociente, todas protagonistas no projeto RSJ, apresentaram
este projeto aos mais novos com depoimentos, sentimentos e descritivos do que foram as edições anteriores.
Essa data foi escolhida justamente por ser o dia de São João Batista.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Devolutiva – Minha rua, praça, área verde
Ambiente virtual
Data: 15/06/2020 – quinta-feira
Coordenação: Lu
Descrição da atividade:
 Esta devolutiva foi feita através de fotos de ambientes próximos de cada um cujas legendas explicavam os
motivos pelos quais o aluno escolheu aquele lugar para amar e cuidar.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Devolutiva de rendimento
Ambiente virtual
Data: 29/06/2020 – 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 5 – Eu, o Meio Ambiente e nossos resíduos
Ambiente virtual
Data: 30/06/2020 – terça-feira
Coordenação: Veri
Descrição da atividade:
 Através de uma live, a educadora trabalhou com os alunos os seguintes tópicos:
- Eu: respiração, concentração e propósito;
- Meio Ambiente: descrição da constituição federal e questionamentos sobre estarmos cuidando, preservando,
defendendo o MA;
- nossos resíduos: classificação, tipos de resíduos recicláveis e destinações, tempo de decomposição
- Dados da reciclagem;
- quantidade de resíduos em Dourado;
- Nosso aterro sanitário;
- Vamos olhar nossos resíduos? Pedido da devolutiva: separar nossos resíduos colocando as facilidades e
dificuldades;
- Vamos todos ser ecocidadãos.

