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: NOVEMBRO/DEZEMBRO 2020 – MODALIDADE AULAS/ATIVIDADES REMOTAS

DEZEMBRO

NOVEMBRO

dia/mês dia/sem.

Educador

Atividade

Atividades do Curso de Formação

1

dom.

2

2ªf.

João

Feedback

Devolutiva participação semanal alunos

3

3ªf.

Veri

20ª Aula

Floresta e Clima: conteúdo, roteiro Expedição Jacaré e
divisão de tarefas Ecoação Formatura

5

5ªf.

Veri

Devolutiva

Material Dia da Floresta e do Clima / Jacaré 5 grupos

9

2ªf.

João

Feedback

Devolutiva participação semanal alunos

10

3ªf.

Nilvia

21ª Aula

Geografia Jacaré e impacto ambiental para produção
de material - dividir temas

12

5ªf.

Jhony

22ª Aula

Fauna e flora Jacaré e impacto ambiental para
produção de material - horários p sala

16

2ªf.

João

Feedback

Devolutiva participação semanal alunos

17

3ªf.

Veri, Lu e JP

23ª Aula

Preparativos Ecocação Formatura - sala 0,5h por grupo

20

6ªf.

Veri, Lu e JP

24ª Aula

Preparativos Ecocação Formatura

22

dom.

Veri, Lu e JP

Ecoação

23

2ªf.

João

Feedback

Devolutiva participação semanal alunos

24

3ªf.

Lu

25ª aula

Atualizações das ações - Meninos abertura Avaliação
Formatura

30

2ªf.

João

Feedback

Devolutiva participação semanal alunos

Educador

Atividade

Lu, Veri e JP

Conclusão

Avaliação

dia/mês dia/sem.

Semana do Rio - Homenagem ao rio Jacaré c alunos

Atividades do Curso de Formação

1

3ªf.

2

4ªf.

3

5ªf.

Lu, Veri e JP

Delivery

Formatura

3

5ªf.

Lu, Veri e JP

Conclusão

Formatura

NOVEMBRO
Devolutiva de rendimento
Ambiente virtual
Data: 02/11/2020 – 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 20 – Floresta e Clima
Ambiente virtual
Data: 03/11/2020 – terça-feira
Coordenação: Veri
Descrição da atividade:
- Retomada da aula de arborização urbana e vídeo sobre a rede que as árvores formam entre elas
- Consequências de florestas degradadas pelo fogo
- As florestas acontecem de forma espontânea, através da disseminação natural de sementes pelas aos variadas
formas
- A riqueza da biodiversidade das florestas do Brasil
- A ligação das florestas com o clima
- A quantidade de florestas e a influência da temperatura do planeta Terra
- Aquecimento Global
- Diminuição das florestas e a consequência do aumento das temperaturas
- Exemplo de florestas queimadas e preservada as margens do Rio Jacaré
- Como é a recuperação de uma floresta
- Ciclo da Floresta e o Ciclo da água
- Nossa responsabilidade para preservação das florestas
- Apresentação do Rio Jacaré Pepira para os alunos do Grupo Ecociente

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

Devolutiva – Dia da Floresta e do Clima
Ambiente virtual
Data: 05/11/2020 – quinta-feira
Coordenação: Veri e João Pedro
Descrição da atividade:
 Cada grupo, a partir da informações recebidas na aula anterior, preparou e enviou material audiovisual sobre
o tema para ser postado nas mídias do projeto no dia 07 de novembro- Dia da Floresta e do Clima.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Devolutiva de rendimento
Ambiente virtual
Data: 09/11/2020 – 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 21 – Geografia do rio Jacaré e impactos ambientais
Ambiente virtual
Data: 10/10/2020 – terça-feira
Coordenação: Lu
Convidado: Nilvia Braga
Descrição da atividade:
 Devido à demanda para a Semana do Rio (Ecoção de formatura), buscou-se parcerias para levar informações
técnicas sobre o rio Jacaré até os alunos, os quais com elas produziriam a sua parte audiovisual sobre tema.
 Assim, a geógrafa e professora Nilvia Braga ministrou uma aula virtual sobre a geografia do rio Jacaré,
explicando-o geograficamente da nascente até sua foz.
 Além das explicações, também apontou todos os impactos ambientais que o rio vem sofrendo nesse sentido.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aula 22 – Fauna e Flora do rio Jacaré e impactos ambientais
Ambiente virtual
Data: 10/10/2020 – terça-feira
Coordenação: Lu
Convidado: Jhony

Descrição da atividade:
 Devido à demanda para a Semana do Rio (Ecoção de formatura), buscou-se parcerias para levar informações
técnicas sobre o rio Jacaré até os alunos, os quais com elas produziriam a sua parte audiovisual sobre tema.
 Assim, o mateiro e parceiro da Expedição Jacaré Jhony ministrou uma aula virtual sobre a fauna e a flora do
rio Jacaré, explicando-as detalhadamente, especialmente através de muitas imagens (fotos tiradas por ele ou
por seu filho) das plantas e animais locais. Também usou imagens de suas armadilhas fotográficas dispostas
estrategicamente nos pontos de ceva da Expedição Jacaré, podendo mostrar aos alunos s animais
sobreviventes às últimas queimadas.
 Além das explicações, também apontou todos os impactos ambientais que o rio vem sofrendo nesse sentido.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Devolutiva de rendimento
Ambiente virtual
Data: 16/11/2020 – 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 23 – Preparativos Ecoação Formatura 1
Local: Espaço Ecociente
Data: 17/11/2020 – terça-feira
Coordenação: Lu, Veri e João Pedro
Descrição da atividade:
 Os alunos foram divididos em pequenos grupos para que cada grupo desenvolvesse uma parte da atividade
pensada como Ecoação de Formatura: Semana do Rio.
 Divididos por grupo e por horário, respeitando o distanciamento e protocolos da saúde, foram até o espaço do
projeto a fim de trocar mais informações e tirar dúvidas sobre forma e conteúdo das respectivas partes de
cada um, montando, assim, o roteiro.
 Devidamente orientados pelos coordenadores, cada grupo trabalhou a sua maneira o audiovisual que seria o
produto final.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aula 24 – Preparativos Ecoação Formatura 2
Ambiente virtual
Data: 20/11/2020 – sexta-feira
Coordenação: Lu, Veri e João Pedro
Descrição da atividade:
 Cada grupo enviou o roteiro já gravado, tirou ainda mais alguma dúvida e recebeu a devolutiva dos
coordenadores para finalizar o trabalho e enviá-lo no dia seguinte.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ecoação – Semana do Rio
Local: mídias Ecociente
Data: 22 a 27/11/2020 – de domingo à sexta-feira
Coordenação: Lu, Veri, João Pedro e alunos GE/CF
Descrição da atividade:
 Disponibilização diária dos conteúdos referentes ao rio Jacaré trabalhado com os alunos, através de material
audiovisual nas mídias do projeto. Além de depoimentos de pessoas da comunidade ligadas sentimentalmente
ao rio.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ecoação – Semana do Rio 2
Local: rio Jacaré
Data: 22/11/2020 – domingo
Coordenação: Lu, Veri, João Pedro e Jhony
Descrição da atividade:

 Três alunos, cujo grupo teve um trabalho sobre floresta e clima eleito como melhor, tiveram como gratificação
uma ida ao rio junto à Expedição Jacaré, respeitando todos os protocolos Covid19 e junto com seus
responsáveis, a fim de acompanhar os trabalhos da Expedição e gravar a abertura da Semana do Rio, parte de
responsabilidade deles, in loco.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Devolutiva de rendimento
Ambiente virtual
Data: 23/11/2020 – 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 25 – Instruções Avaliação final e formatura/Atualizações Semana do Rio
Ambiente virtual
Data: 24/11/2020 – terça-feira
Coordenação: Lu
Descrição da atividade:
 Foram passadas aos alunos orientações sobre a avaliação final, sobre a formatura, ambas no novo formato, e
também atualizações das ações da Semana do Rio.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Devolutiva de rendimento
Ambiente virtual
Data: 30/11/2020 – 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.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEZEMBRO
AVALIAÇÃO FINAL
Ambiente virtual
Data: 01/12/2020 – terça-feira
Coordenação: Lu, Veri e João Pedro
Descrição da atividade:
 Em um primeiro momento foi aberta uma sala virtual, via Meet, para serem passadas todas as instruções
para a execução da avaliação.
 Em seguida, foi enviado um link via whatsApp de um formulário do Google com a avaliação que, assim que
feita, voltava para os coordenadores para observações.
------------------------------------------------------------------------------------Delivery: Certificados e lembrancinhas
Local: residências dos alunos
Data: 03/12/2020 – quinta-feira
Coordenação: Lu
Descrição da atividade:
 Cada aluno do projeto recebeu em casa o seu certificado de conclusão contabilizando 114h/2020, um adesivo
da Expedição Jacaré e um texto sobre as propriedades e lendas do alecrim, que foi a plantinha escolhida como
lembrancinha para eles, tudo isso em um envelope lacrado (exceto a mudinha de alecrim) que só foi aberto na
hora da cerimônia virtual à noite.
------------------------------------------------------------------------------------FORMATURA
Ambiente virtual

Data: 01/12/2020 – terça-feira
Coordenação: Lu, Veri e João Pedro
Descrição da atividade:
 A cerimônia de formatura aconteceu no formato virtual via Meet. Cada aluno juntamente com sua família foi
recebido com muito carinho pelos coordenadores, os quais discorreram sobre tudo o que aconteceu no
projeto e na vida durante o ano, além de falar sobre a importância do certificado que recebido e do desejo
de continuidade.
 Na sequência, foram passadas as mensagens em vídeo ou escritas de cada aluno em relação à sua experiência
no Ecociente.
 Por fim, cada coordenador pronunciou o nome de um(a) aluno(a) e este, então, abria o envelope recebido e
mostrava o seu certificado.

