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: OUTUBRO 2020 – MODALIDADE AULAS/ATIVIDADES REMOTAS

OUTUBRO

dia/mês dia/sem.

Educador

Atividade

Atividades do Curso de Formação

1

5ªf.

Lu

Delivery

Ingredientes X Vegeta na Sacola Eco

2

6ªf.

Lu, Veri, JP

Oficina 7

X Vegeta / lembrar material oficina robôs

5

2ªf.

João

Feedback

Devolutiva participação semanal alunos

6

3ªf.

Mônica Turato

Oficina 8

Robôs Adoráveis

7

4ªf.

Lu, Veri e JP

16ª Aula

Montagem Ecoação Dia das Crianças

9

6ªf.

Lu, Veri e JP

Devolutiva

12

2ªf.

GE- CF

Ecoação

Dia das crianças - oficina de robôs

13

3ªf.

Lu e JP

17ª aula

Instruções aula invertida: Consumo consciente

15

5ªf.

Lu, Veri e JP

Devolutiva

Consumo consciente

19

2ªf.

João

Feedback

Devolutiva participação semanal alunos

21

4ªf.

Ricardo

18ª Aula

A VERDADE FILOSÓFICA SOBRE O CONSUMISMO
INCONSCIENTE

22

5ªf.

Lu, Veri e JP

Oficina 9

Distribuição das comidinhas do piquenique

22

5ªf.

Lu, Veri e JP

Piquenique

Piquenique produtos locais

26

2ªf.

João

Feedback

Devolutiva participação semanal alunos

27

3ªf.

Veri e Lu

19ª Aula

Apresentação cronograma de novembro: Expedição
Jacaré e Ecoação de Formatura

29

5ªf.

Bruno Lázzari

Oficina 10

Ecoação Dia das Crianças

Tutorial: Como fazer vídeos

Delivery: Camisetas Eco
Local: residências dos alunos
Data: 01/10/2020 – quinta-feira
Coordenação: Lu
Descrição da atividade:
 Cada aluno do projeto recebeu em sua casa uma sacola de tecido (ecobag) customizada com o logo do
Eco, justamente para ser usada depois no dia a dia, com os ingredientes do lanche vegetariano que foi
preparado junto com eles, virtualmente, no dia seguinte.
---------------------------------------------------------------------------------Oficina 7 – X-Vegeta
Ambiente virtual
Data: 02/10/2020 – sexta-feira
Coordenação: Veri e João Pedro
Descrição da atividade:
 A partir do recebimento dos ingredientes para o preparo de um lanche vegetariano de hambúrguer de grãode-bico, os alunos foram orientados pela coordenadora Veri no feitio do X-Vegeta, que ia sendo montado de
acordo com as instruções via plataforma digital até o momento da degustação.

 A escolha de apresentar opções vegetarianas e/ou vegana aos alunos faz parte das aulas de conscientização
de pode haver também uma boa e gostosa opção de alimentação sem derivados animais, preocupada com o meio
ambiente.
---------------------------------------------------------------------------------Devolutiva de rendimento
Ambiente virtual
Data: 05/10/2020 – 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 8 – Robôs adoráveis
Ambiente virtual
Data: 06/10/2020 – terça-feira
Coordenação: Veri
Convidada: Mônica Turato
Descrição da atividade:
-Apresentação da educadora
- Breve história de vida e como chegou a este projeto através de experiências e preocupação com o meio ambiente
- Material usado para criação dos robôs
- Oficinas que aplica e possíveis desdobramentos para a atividade do Ecociente
- Apresentação de vídeo aula de como fazer um robô com papelão e outros matérias simples
- Troca de ideias, dúvidas
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aula 16 – Montagem Ecoação Dia das Crianças
Ambiente virtual
Data: 07/10/2020 – quarta-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 Dia das Crianças.
 A inspiração para a Ecoação foi a oficina Robôs Adoráveis que os alunos tiveram no início da semana e a missão
era uma atividade bem parecida reforçando o uso de materiais reciclados para chegar, através das nossas
mídias, às crianças no dia 12 de outubro.
 Cada grupo se responsabilizou por: convite nas mídias e grupos de whatsApp das escolas, divulgação nas mídias
do projeto, divulgação da lista de materiais que seriam necessários à atividade, audiovisual sobre reciclar e
reutilizar materiais em forma de brinquedos e audiovisual com o passo a passo de como construir os robôs
adoráveis.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Devolutiva – Ecoação Dia das Crianças
Ambiente virtual
Data: 09/10/2020 – sexta-feira
Coordenação: Lu, Veri e João Pedro
Descrição da atividade:
 Cada grupo enviou e repassou conosco a parte que lhe cabia, acima descrita, da atividade para que pudesse
estar tudo conferido e em ordem para chegar à mídias nos dias estabelecidos.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ecoação GE/CF- Dia das Crianças
Local: mídias Ecociente
Data: 12/10/2020 – segunda-feira
Coordenação: Lu, Veri, João Pedro e alunos GE/CF
Descrição da atividade:

 Entrega nas mídias do Ecociente da oficina de montagem de robôs a partir de materiais recicláveis preparada
pelos alunos, conforme explicado anteriormente.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aula 17 – Instruções aula invertida: consumo consciente
Ambiente virtual
Data: 13/10/2020 – terça-feira
Coordenação: Lu e João Pedro
Descrição da atividade:
 Nesta aula, foram passadas aos alunos instruções sobre como montarem uma apresentação sobre o tema
Consumo consciente, tema muito abordado nas aulas com eles, sobre o qual teriam que trabalhar em forma de
apresentação para os coordenadores do projeto, estimulando, assim, o protagonismos destes jovens.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Devolutiva – Consumo consciente
Ambiente virtual
Data: 15/10/2020 – quinta-feira
Coordenação: Lu, Veri e João Pedro
Descrição da atividade:
 Cada grupo apresentou via plataforma

digital

sua

parte

sobre

o

tema

Consumo

consciente

(Consumo/Consumismo/Como usar a consciência na hora de consumir/Consequências do consumismo/Dicas de
consumo consciente) de acordo com as orientações da aula anterior.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Devolutiva de rendimento
Ambiente virtual
Data: 19/10/2020 – 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 18 – A Verdade Filosófica Sobre o Consumismo Inconsciente
Ambiente virtual
Data: 21/10/2020 – quarta-feira
Coordenação: Lu
Convidado: Ricardo Fattore
Descrição da atividade:
 Através de uma plataforma digital, foi trabalhado junto ao grupo os aspectos históricos da cidade de Dourado
- SP, dando ênfase a formação populacional e o desmembramento relacionado com diferentes tipos consumo.
Em seguida, foi trabalhado nossas contradições internas sobre saúde, a preservação de recursos e o próprio
consumo consciente. O trabalho apresentado pelo Professor foi feito de forma discursiva e com uma
intervenção através de reflexões entre os pares.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oficina 9 – Piquenique saudável
Sala Ecociente/Ambiente virtual
Data: 22/10/2020 – quinta-feira
Coordenação: Lu, Veri e João Pedro
Descrição da atividade:
 1ª parte: os alunos compareceram à sala do Ecociente de acordo com agendamento prévio feito na aula
anterior e respeitando todas as orientações de segurança com relação à Covid19, levando a ecobag que ganhou
do projeto para receber os itens do piquenique que aconteceria na sequência: lanche natural e vegetariano,
chá gelado de cidreira com limão e bolo integral de cacau com castanhas.
 2ª parte: na sequência, os alunos voltaram a suas casas e aguardaram nossa sala digital através da qual
compartilhamos o lanche em forma de piquenique virtual.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Devolutiva de rendimento

Ambiente virtual
Data: 26/10/2020 – 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 19 – Apresentação cronograma de novembro, Expedição Jacaré e ecoação de formatura
Ambiente virtual
Data: 27/10/2020 – terça-feira
Coordenação: Lu e Veri
Descrição da atividade:
 Neste encontro foi passado aos alunos o cronograma de novembro, último mês de aulas com eles. Na sequência,
contamos detalhadamente sobre a Expedição Jacaré e sobre a ecoação final, de formatura deles que será uma
semana de homenagem ao rio Jacaré.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oficina 10 – Tutorial audiovisual
Ambiente virtual
Data: 29/10/2020 – terça-feira
Coordenação: Veri e João Pedro
Convidado: Bruno Lázzari
Descrição da atividade:
 Bruno começou o encontro falando um pouco da sua formação e experiências em campo no ramo do audiovisual.
Logo em seguida, apresentou um arquivo em Powerpoint para direcionar os alunos para a produção de conteúdo
para as mídias sociais, dando dicas de fotografia, filmagem e captação de áudio, tudo com foco no uso do
próprio celular. No fim do encontro ele tirou algumas dúvidas dos alunos em relação aos aplicativos de celular
que ele utilizava para fazer edição.

