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março

PERÍODO: MARÇO 2020 até a decretação de distanciamento social
dia/mês

dia/semana

Local

Coordenação

Etapa

Atividades do Curso de
Educomunicação

4

4ªf

Sala Ecociente

Lu e Veri

Encontro 4

Preparo divulgação e
acolhimento CF 2020/dia da
água JP

9

2ªf.

Salles/Senador

Lu e Veri

Divulgação

Divulgação CF 2020

10

3ªf.

Sala Ecociente

Lu e Veri

Encontro 5

Finalização divulgação e
acolhimento CF 2020/Preparo
local

11

4ªf.

Sala Ecociente

Lu e Veri

Ecoação

Recepção e acolhimento
Candidatos CF 2020

16

2ªf.

Centro do Idoso

Lu e Veri

Colaboração

Matrícula CF 2020

18

4ªf

Dourado

João Pedro

Encontro 6

Produção de vídeo/self sobre
córregos urbanos em Dourado mídias Dia Mundial da Água

Encontro 4 – Preparo divulgação e acolhimento CF 2020/Dia Mundial da Água
Local: Sala Ecociente
Data: 04/03/2020 – Quarta-feira
Coordenação: Lu e Veri
Descrição da atividade:
 Para darmos início aos nossos trabalhos, conversamos sobre como foi o acolhimento dos então alunos mais
velhos no ano em que foram recebidos por outros alunos.
 Eles contaram um pouco de como foi, e em seguida falaram como gostariam de receber os candidatos ao
Curso de Formação 2020.
 Logo após essa conversa, os alunos já se dividiram, e especificaram quem faria o que.
 Fizeram um breve desenvolvimento do que seria feito, escolheram a dinâmica e as falas de cada um.
 No final do encontro, o João conversou com eles sobre um projeto para o Dia Mundial da Água, em que
precisaria da ajuda dos alunos para a gravação de um vídeo.

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

Divulgação – CF 2020
Local: Salles/Senador
Data: 09/03/2020 – Terça-feira
Coordenação: Lu e Veri
Descrição da atividade:
 Como de costume, fomos até as escolas para divulgar o Curso de Formação 2020.
 A Veri junto de alguns alunos passou pelas salas do Salles, enquanto a Lu deu o recado nas salas do Senador.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Encontro 5 – Finalização divulgação e acolhimento CF 2020/Preparo local
Local: Sala Ecociente
Data: 10/03/2020 – Terça-feira
Coordenação: Lu e Veri
Descrição da atividade:

 Nos reunimos na nossa sala para finalizarmos o acolhimento dos alunos.
 Repassamos o que cada aluno iria fazer, e em seguida fizemos um ensaio final com todos.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ecoação – Recepção e acolhimento candidatos CF 2020
Local: Sala Ecociente
Data: 11/03/2020 – Quarta-feira
Coordenação: Lu e Veri
Descrição da atividade:
 Após tudo pronto, recebemos os candidatos no nosso espaço e logo de início eles foram divididos em dois
grupos para facilitar a apresentação do nosso espaço.
 Após essa breve apresentação do nosso espaço, os alunos do GE e os candidatos desceram até a nossa sala
para nos apresentarmos.
 Em seguida fizemos uma dinâmica para que eles se conhecessem melhor, e para que nós também pudéssemos
conhece-los.
 Logo após o João fez uma breve apresentação do que é o Grupo Ecociente, e mostrou alguns depoimentos que
auxiliaram na dinâmica seguinte.
 A dinâmica escolhida foi a da teia, onde cada candidato tinha que dizer o que era o Ecociente para ele em
uma palavra.
 No final do dia, nos despedimos dos candidatos, passamos os recados e doamos livros de arte da nossa
parceria com o Instituto Tomie Ohtake.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Colaboração – Matrícula CF 2020
Local: Sala Ecociente
Data: 16/03/2020 – Segunda-feira
Coordenação: Lu e Veri
Descrição da atividade:
 Após o seletivo, os alunos selecionados acompanhados de seus responsáveis, tiveram que participar da
matrícula.
 Na matrícula, as coordenadoras, Lu e Veri, contaram aos responsáveis, e também aos alunos, como o Grupo
Ecociente funciona, qual o nosso foco, além de algumas curiosidades.
 No final, todos assinaram a matrícula e um termo de autorização do uso de imagem.
 E para finalizar demos o recado referente a paralização das nossas atividades tendo em vista a situação do
Covid-19.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Encontro 6 – Produção vídeo – Dia Mundial da Água
Local: Dourado
Data: 18/03/2020 – Quarta-feira
Coordenação: João Pedro
Descrição da atividade:
 O João junto de alguns alunos se reuniu para a produção do vídeo do Dia Mundial da Água.
 E para o vídeo ficar mais dinâmico, fomos até alguns pontos da cidade para mostrar o fenômeno do qual
iríamos falar, por exemplo, quando falamos de retificação fomos até uma parte do córrego Bento Correa que
havia passado por essa intervenção humana.
 Esse vídeo foi postado no dia 22/03.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

