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março

dia/mês dia/semana

Local

Coordenação

Etapa

Atividades do Curso de Educomunicação

2

3ªf.

remoto

Lu e JP

Encontro 1

Quem fica

4

5ªf.

remoto

Lu e JP

Encontro 2

Ser Eco: reafirmando o projeto e potencialidades individuais

10

4ªf.

remoto

Lu e JP

Encontro 3

Postura e empatia pelas receitas da vida

17

4ªf.

remoto

Lu e JP

Encontro 4

Mídias e Divulgação CF 2021

24

4ªf.

remoto

Lu e JP

Encontro 5

Cronograma participativo Seleção

31

4ªf.

remoto

Lu e JP

Encontro 6

Conteúdo Planeta Terra em números infos

Encontro 1 – Quem fica
Remoto
Data: 02/03/2021 – terça-feira
Coordenação: Lu e JP
Descrição da atividade:
➔ Recebemos os alunos que haviam se formado no ano anterior e que talvez quisessem continuar para
conversarmos sobre como seria em 2021.
➔ Falamos e refletimos sobre comprometimento, parceria e responsabilidades.
➔ Cada um pôde pensar e comunicar sua escolha.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Encontro 2: Ser ECO
Remoto
Data: 04/03/2021 – quinta-feira
Coordenação: Lu e JP
Descrição da atividade:
➔ Recebemos as alunas 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.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Encontro 3: Postura e empatia pelas receitas da vida
Remoto
Data: 10/03/2021 – quarta-feira
Coordenação: Lu e JP
Descrição da atividade:
➔ Neste encontro foram trabalhados dois temas muito pertinentes dentro do Eco: empatia e postura, a partir
do feitio de um bolo, cujos ingredientes elas receberam em casa via delivery. E também de uma aula sobre
isso.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Encontro 4: Mídias e divulgação CF 2021
Remoto
Data: 17/03/2021 – quarta-feira
Coordenação: Lu e JP
Descrição da atividade:
➔ O primeiro momento do encontro foi uma aula sobre como funcionam as mídias do Eco e coo cada uma poderia
e iria somar a esse processo.
➔ O segundo momento foi para trabalhar as estratégias de divulgação da Seleção 2021.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Encontro 5: Cronograma participativo e Seleção 2021
Remoto
Data: 24/03/2021 – quarta-feira
Coordenação: Lu e JP
Descrição da atividade:
➔ Neste encontro, foi elaborado juntamente com as alunas um cronograma de conteúdos e ações para esse
começo.
➔ Também ajudaram a finalizar o processo de Seleção 2021.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Encontro 6: Informações Planeta Terra em números para vídeo
Remoto
Data: 31/03/2021 – quarta-feira
Coordenação: Lu e JP
Descrição da atividade:
➔ Foi preparado um encontro com muitas informações sobre o planeta Terra. Todas em números. A partir disso,
foi proposta a construção de uma ação para ser veiculada no Dia da Terra.
➔ A partir disso, aas alunas tinham a missão de pensarem juntas sobre o conteúdo e formato dessa ação.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

