ANEXO I
PROCESSO CONTINUADO EM EDUCOMUNICAÇÃO AMBIENTAL

ABRIL

Informações e fotos: https://www.facebook.com/grupoecociente www.grupoecociente.blogspot.com.br
Coordenadoras / Educadoras: Luciana Munhoz Desajacomo e Veridiana Guimarães
dia/mês

dia/semana

cargahorária

Local

Coordenação

Etapa

Atividades do Curso de Educomunicação

28/mar

5ªf

19h30h
às 21:30h

Sala
Ecociente

Veri e Lu

Encontro 1

Boas-vindas com reflexão

3

4ªf

19h30h
às 21:30h

Sala
Ecociente

Lu

Encontro 2

Embasamento teórico: Educomunicação

6

sáb.

14:30h às
16h

Sala
Ecociente

João Pedro

Encontro 3

Mídias: dividir mídias e iniciar Campanha
Páscoa solidária (fraldas)

10

4ªf

14:30h às
16h

Sala
Ecociente

Lu e Veri

Encontro 4

Páscoa solidária
(acompanhamento)/Cronograma19/Educação
entre pares: atividade com potenciais CFs

13

sáb.

8h às 12h

Santana

Lu e Veri e
João Pedro

Encontro 5

Preparativos atividade CF (divulgação
escolas) mídias

17

4ªf

19:30h às
21:30h

Sala
Ecociente

Veri e Lu

Encontro 6

Finalização atividade CF/layout festa
Páscoa solidária

18

5ªf

15:30h às
17:30h

Santa
Clara

Lu e Veri e
João Pedro

Encontro 7

Santa Clara MAIS Verde

20

sáb.

13:30h às
16h

Asilo

Lu e Veri e
João Pedro

Encontro 8

Páscoa Solidária

23

3ªf

14h às
16h

Sala
Ecociente

João Pedro

Encontro 9

Preparo de local e estrutura

24

4ªf

13h às
17h

Espaço
Ecociente

Lu e Veri e
João Pedro

Ecoação

Recepção CF candidatos

26

6ªf

13:30h às
15h

Espaço
Ecociente

Lu e Veri

Ecoação

Processo Seletivo 2019

27

sáb.

9h às
11h

Sala
Ecociente

João Pedro

Encontro 10

Mídias: feed Páscoa Solidária/Divulgação
seleção CF/ Ubuntu

30

3ªf

18:15h às
20h

Centro do
Idoso

Lu e Veri

Colaboração

Matrícula

Encontro 1 – Boas vindas e Recepção Local: Sala Ecociente Data: 28/03/2019 – Quinta-feira Coordenação: Lu e Veri
Descrição da atividade:
 Recebemos as alunas que quiseram continuar conosco nesse ano, e demos início ao encontro.
 Começamos as nossas boas-vindas com uma reflexão sobre empoderamento feminino, já que agora estamos com 100% do
grupo mais velho composto por meninas.
 Questionamos o que cada uma espera para esse ano e tivemos um gostoso bate-papo.
Encontro 2 - Embasamento teórico: Educomunicação Local: Sala Ecociente Data: 03/04/2019 – Quarta-feira
Coordenação: Lu
Descrição da atividade:
 Nesse encontro teórico, definimos Educomunicação de uma forma mais descontraída.
 Falamos sobre a importância da fala e da informação a ser passada a diante.
 Também fizemos uma dinâmica onde cada uma das alunas deveria desenhar o seu pé e agradecer a ele.
Encontro 3 – Mídias Local: Sala Ecociente Data: 06/04/2019 – Sábado Coordenação: João Pedro
Descrição da atividade:
 Começamos o nosso encontro com um feedback das nossas mídias do ano passado.

 Em seguida, conversamos e combinamos como serão as mídias para esse novo ano.
 Logo após dividimos os grupos e acertamos quem ficaria responsável por cada tema.
 Ao final do encontro, demos início no planejamento da campanha Páscoa Solidária.
Encontro 4 Local: Sala Ecociente Data: 10/04/2019 – Quarta-feira Coordenação: Lu e Veri
Descrição da atividade:
 Demos início ao encontro falando sobre o que ficou acordado em relação a campanha Páscoa Solidária e acompanhamos o
que estava sendo feito.
 Em seguida, falamos sobre o nosso cronograma.
 Ao final, conversamos sobre como poderia ser a atividade de recepção dos alunos no nosso espaço.
Encontro 5 – Preparativos atividade CF Local: Santana Data: 13/04/2019 – Sábado Coordenação: Lu, Veri e João Pedro
Descrição da atividade:
 Nos encontramos no nosso espaço e a nossa educadora Veri nos buscou e descemos juntos rumo a Santana.
 Chegando lá tomamos um delicioso café da manhã.
 Na sequência, começamos o nosso bate-papo finalizando a campanha da Páscoa Solidária.
 Em seguida, demos início no planejamento da atividade de recepção dos alunos interessados no curso de formação.
 E para finalizar, tivemos mais uma refeição, tão delicioso quanto a primeira.
Encontro 6 – Finalização atividade CF/layout festa Páscoa Solidária Local: Sala Ecociente
Data: 17/04/2019 – Quarta-feira Coordenação: Lu e Veri
Descrição da atividade:
 Nesse encontro, finalizamos a atividade de recepção dos alunos, já com o número de interessados para o curso de
formação.
 Dividimos quais atividades serão feitas e quem ficará responsável por cada uma delas.
 Finalizamos falando sobre a festa no asilo, e também sobre a arrecadação das fraldas da Campanha Páscoa Solidária.
Encontro 7 – Santa Clara MAIS verde Local: Santa Clara Eco Resort Data: 18/04/2019 – Quinta-feira
Coordenação: Lu, Veri e João Pedro
Descrição da atividade:
 Fomos convidados para participarmos da apresentação de um novo projeto o Santa Clara Eco Resort, o Clara Verde.
 Fomos até o hotel, e nos dirigimos ao Pub, local onde foi feita a apresentação.
 A Taiza, e sua filha, Cris, apresentaram o projeto.
 No final, tomamos um café da tarde e voltamos para casa.
Encontro 8 – Páscoa Solidária Local: Asilo Data: 20/04/2019 – Sábado Coordenação: Lu, Veri e João Pedro
Descrição da atividade:
 Como de costume nas datas comemorativas, fomos até o asilo de nossa cidade para uma festinha.
 Também finalizamos e contabilizamos a nossa campanha de arrecadação de fraldas – Páscoa Solidária.
 Após contabilizarmos e recebermos os convidados, demos início a nossa tarde festiva, com direito a música ao vivo,
diversão e muita comida boa.
 Ao final da tarde, todos os internos do asilo receberam um ovo de páscoa.
Encontro 9 – Preparo do local e estrutura Local: Sala Ecociente Data: 23/04/2019 – Terça-feira
Coordenação: João Pedro
Descrição da atividade:
 As alunas do grupo mais velho que puderam, foram até o nosso espaço para preparar o local e toda a estrutura para a
recepção dos alunos no dia seguinte.
Ecoação – Recepção CF Candidatos Local: Sala Ecociente Data: 24/04/2019 4ª-feira Coordenação: Lu, Veri e João Pedro
Descrição da atividade:
 Recebemos os alunos no nosso espaço e os dividimos em 2 pequenos grupos para a apresentação do espaço.
 Após a apresentação do espaço, fizemos uma dinâmica de apresentação em duplas, onde um aluno deveria apresentar a
sua dupla e vice-versa.
 Logo após, chegou a vez dos depoimentos dos alunos mais velhos e dos Ecocientes de outros anos.
 Na sequência, fizemos uma dinâmica no lado de fora do nosso espaço para demonstrar a importância do trabalho em
grupo.
 E ao final da atividade, passamos os recados para o seletivo e entregamos um livro para cada um dos alunos do nosso
projeto Leitura Ecociente em parceria com o Instituto Tomie Ohtake.
Ecoação – Processo Seletivo 2019 Local: Sala Ecociente Data: 26/04/2019 – Sexta-feira Coordenação: Lu e Veri

Descrição da atividade:
 Os alunos interessados no curso de formação 2019 voltaram ao nosso espaço para fazer o nosso processo seletivo.
Encontro 10 – Mídias Local: Sala Ecociente Data: 27/04/2019 – Sábado Coordenação: João Pedro
Descrição da atividade:
 Demos início na nossa sala fazendo um feedback mensal das nossas redes sociais, falamos sobre o aumento dos números
e engajamento.
 Em seguida trocamos os temas e dias de post, e redefinimos o que cada grupo iria fazer.
 Finalizamos o encontro falando sobre a atividade que será feita nos boas-vindas dos alunos.
 Logo após dividimos o que cada aluna irá fazer e os materiais necessários para esta atividade intitulada como Ubuntu.

MAIO

Colaboração – Matrícula Local: Centro do Idoso Data: 30/04/2019 – Terça-feira Coordenação: Lu e Veri
Descrição da atividade:
 Nos encontramos com os alunos e responsáveis para a matrícula do curso de formação 2019.
 Explicamos a todos os presentes como o projeto funciona.
 Logo em seguida passamos uma prancheta com as fichas de matrícula, e termo de autorização do uso de imagem.
 Finalizamos com a entrega das autorizações para a atividade de boas-vindas no Santa Clara Eco Resort.

dia

dia/sem.

cargahorária

Local

Coordenação

Etapa

Atividades do Curso de
Educomunicação

3

6ªf

13:30h às
17:30h

Santa Clara

Veri e Lu e João
Pedro

Colaboração

Boas-vindas CF com dinâmica
Ubuntu (ensaiar local
enquanto CFs visitam)

8

4ªf

15h às 17h

Sala
Ecociente

Veri e Lu e João
Pedro

Encontro 13

Preparativos visita técnica
Clara verde por setor

13

2ªf.

14h às 16h

Santa Clara

Veri e Lu e João
Pedro

Encontro 14

Visita técnica por setor

14

3ªf.

14h às 17h

Sala
Ecociente

Veri

Encontro 15

Embasamento teórico:
Resíduos e vivência c CF

Veri

Encontro 16

Feed Visita por
setor/Preparativos visita
técnica Aterro conteúdo
(zap)

15

4ªf

14h às 17h

Sala
Ecociente

16

5ªf

13h30às
16h

Sala
Ecociente

Lu e João Pedro

Encontro 17

Mídias: Suporte Você sabia
CF

20

2ªf.

15h30 às
17h

Sala
Ecociente

Lu e Veri

Encontro 18

Finalização visita aterro

21

3ªf

13:30h às
16h

Aterro
Dourado

Lu e João Pedro

Encontro 19

Visita Aterro Dourado

22

4ªf.

14h às 17h

Sala
Ecociente

João Pedro

Encontro 20

Mídias Dia Mundial do Meio
Ambiente / Clara Verde
(Cris) planilha finalizar

24

6ªf.

14h30 às
16h30

Santa Clara

Lu e João Pedro

Participação

Gerencial Santa Clara Taiza

25

sáb.

16h às 17h

Sala
Ecociente

Lu e João Pedro

Encontro 21

Roda de conversa Clara
Verde Cris

29

4ªf

14h30 às
17h

Sala
Ecociente

Lu e João Pedro

Encontro 22

Educomunicação Clara verde
Festa Junina Ecociente /
Brincadeira de medo 1 amigo
eco

31

6ªf.

14h30 às
16h30

Sala
Ecociente

Lu e João Pedro

Ecoação

Leitura Ecociente doação
Rotary

Colaboração – Boas-vindas CF Local: Santa Clara Data: 03/05/2019 – Sexta-feira Coordenação: Lu, Veri e João Pedro
Descrição da atividade:
 Após o Curso de Formação conhecer todo o hotel, o grupo mais velho preparou uma atividade para eles.
 A atividade escolhida foi o Ubuntu, e tinha o intuito de faze-los refletir a importância do papel de todos dentro do
grupo.
 Terminamos com uma reflexão sobre o trabalho em equipe, e logo após todos puderam comer o prêmio que era uma cesta
de balas de leite.

Encontro 13 – Preparativos visita técnica por setor Local: Sala Ecociente Data: 08/05/2019 – Quarta-feira
Coordenação: Lu, Veri e João Pedro
Descrição da atividade:
 Nos reunimos nesse encontro para falarmos sobre o projeto Clara Verde, e também definirmos como faríamos a
entrevista por setor no hotel.
Encontro 14 – Visita técnica por setor Local: Santa Clara Data: 13/05/2019 – Segunda-feira
Coordenação: Lu, Veri e João Pedro
Descrição da atividade:
 Nos dividimos em dois grupos e também dividimos os setores para entrevista-los.
 Um grupo entrevistou o lazer, a aventura e manutenção. Enquanto o outro entrevistou a governança, marcenaria e
jardinagem, recepção e AeB.
Encontro 15 – Embasamento teórico: resíduos e vivência Local: Sala Ecociente Data: 14/05/2019 – Terça-feira
Coordenação: Veri
Descrição da atividade:
 Fizemos uma respiração inicial e falamos dos nossos propósitos
 Definição de meio ambiente e de educação ambiental
 Resíduos: política nacional de resíduos sólidos, classificação, tipos de materiais e tempo de decomposição.
 Nossa produção de resíduos e reflexão sobre a quantidade que produzimos diariamente e destino desse material.
 Ser ecocidadão dentro da crise ambiental atual, nossos desafios.
Encontro 16 – Feed visita por setor/Preparativos visita técnica Aterro
Local: Sala Ecociente Data: 15/05/2019 – Quarta-feira Coordenação: Veri
Descrição da atividade:
 Nos reunimos no nosso espaço e compilamos as informações recolhidas na visita técnica em uma planilha do Excel para a
melhor visualização das mesmas.
 Em seguida dividimos o que cada um fará na visita técnica ao Aterro.
Encontro 17 – Mídias: Suporte Você Sabia CF Local: Sala Ecociente Data: 16/05/2019 – Quinta-feira
Coordenação: Lu e João Pedro
Descrição da atividade:
 Nesse encontro os alunos do grupo mais velho, junto dos nossos educadores João Pedro e Lu, serviram de suporte para
os alunos do curso de formação, que após uma aula teórica tiveram que escolher um resíduo e fazer um Você Sabia?
(post).
Encontro 18 – Finalização visita Aterro Local: Sala Ecociente Data: 20/05/2019 – Segunda-feira
Coordenação: Lu e Veri
Descrição da atividade:
 Nos reunimos para finalizarmos a visita técnica ao Aterro.
 Cada aluna apresentou a sua parte e fizemos alguns retoques afim de melhorar o conteúdo a ser passado.
Encontro 19 – Visita Aterro Dourado Local: Aterro Dourado Data: 21/05/2019 – Terça-feira
Coordenação: Lu e João Pedro
Descrição da atividade:
 Fomos até o Aterro de Dourado, onde recebemos os alunos do curso de formação e também alguns colaboradores de
diversos setores do Santa Clara Resort.
 Nessa visita falamos um pouco sobre o que é um aterro, e algumas curiosidades em geral, além de falarmos um pouco
sobre os depósitos de lixo de nossa cidade.
 Fomos ver de perto os resíduos gerados no final de semana.
 E terminamos a visita com uma reflexão sobre consumo consciente.
Encontro 20 – Mídias Local: Sala Ecociente Data: 22/05/2019 – Quarta-feira Coordenação: João Pedro
Descrição da atividade:
 Fizemos um feedback das nossas mídias no último mês e em seguida dividimos os posts do mês seguinte.
Participação – Gerencial Local: Santa Clara Data: 24/05/2019 – Sexta-feira Coordenação: Lu e João Pedro
Descrição da atividade:
 Fomos convidados para participarmos de uma reunião Gerencial no Santa Clara Eco Resort para sabermos das novidades
do Hotel.

Encontro 21 – Roda de conversa Clara Verde Local: Sala Ecociente Data: 25/05/2019 – Sexta-feira
Coordenação: Lu e João Pedro
Descrição da atividade:
 Nos reunimos com a Cris Krueder, filha da Taiza, para conversarmos sobre o Clara Verde.
 Contamos a ela o que estamos fazendo e o que planejamos fazer a partir das informações que recolhemos.
 Ela também expôs as suas ideias e qual a sua visão de dentro do hotel.
Encontro 22 – Educomunicação Clara Verde/Festa Junina Local: Sala Ecociente
Data: 29/05/2019 – Quarta-feira Coordenação: Lu e João Pedro
Descrição da atividade:
 Demos início a aula com a Lu falando sobre o cronograma de Junho.
 Logo em seguida falamos sobre Educomunicação dentro do projeto Clara Verde e dos possíveis temas que queremos
abordar.
 Terminamos o encontro falando sobre a nossa Festa Junina Ecociente.
Ecoação – Leitura Ecociente + Rotary Local: Sala Ecociente Data: 31/05/2019 – Sexta-feira
Coordenação: Lu e João Pedro
Descrição da atividade:
 Recebemos o governador do Distrito 4540, Silas Funari, para fazermos uma doação de livros do nosso projeto Leitura
Ecociente em parceira com o Instituto Tomie Ohtake.

JUNHO

dia/mês

dia/sem.

cargahorária

Local

Etapa

Atividades do Curso de
Educomunicação

Veri, Lu e João

Encontro 23

Dia Mundial Meio Ambiente
Mídias Apresentação RSJ feed
2018/cronograma Brincadeira de
medo Festa Junina feed

Coordenação

5

4ªf.

14h às 17h

Sala
Ecociente

7

6ªf.

13h às 17h

São Carlos

Veri e Lu

Encontro 24

Visita ambiental: Trilha da
Natureza

10

2ªf.

6h às 17h

Ribeirão
Preto

Veri, Lu e João

Encontro 25

Visita Cultural: 19ª Feira do
Livro Atividade LE

11

3ªf.

15 às 17h

Sala
Ecociente

GE

Colaboração

Oficina Correio Elegante CF

12

4ªf.

14h às 17h

Sala
Ecociente

Veri e Lu

Encontro 26

RSJ/Campanha de arrecadação
livros e sacolinhas/ planilha CV /
Gerencial

14

6ªf.

18h às 23h

Santana

Veri, Lu e João

Ecoação

Festa Junina Ecociente

18

3ªf.

14h às
15h30

Praça da
Matriz

Veri, Lu e João

Encontro 27

Apresentação do RSJ para CF

18

3ªf.

16h às 17h

Sala
Ecociente

Lu e Veri

Encontro 28

RSJ

19

4ªf.

14h às 17h

Sala
Ecociente

Veri e Lu

Encontro 29

RSJ

23

dom.

10h30 às
11h30

Praça da
Matriz

Veri e Lu

RSJ

RSJ início

26

4ªf.

14h às 17h

Sala
Ecociente

Lu e João Pedro

Encontro 30

Leitura Ecociente RSJ

27

5ªf.

13h30 às
16:30h

Escolas

João Pedro

RSJ

Divulgação Oficinas RSJ e LE

Encontro 23 Local: Sala Ecociente Data: 05/06/2019 – Quarta-feira
Coordenação: Lu, Veri e João Pedro
Descrição da atividade:

 Começamos esse encontro falando sobre o cronograma do mês de junho, e logo em seguida falamos sobre a a pauta do
dia.

 Demos início aos assuntos começando pelo Dia Mundial do Meio Ambiente, falamos sobre as intervenções realizadas pela
ONU e também sobre o que fizemos para esse dia.
 Em seguida falamos sobre o Recicla São João de 2018, e montamos uma breve apresentação para o curso de formação,
em que os próprios alunos se dividiram e resolveram o que iriam fazer.
 E para finalizar, falamos sobre a Festa Junina Ecociente e a tradicional brincadeira de medo.
Encontro 24 – Visita Ambiental: Trilha da Natureza Local: São Carlos
Data: 07/06/2019 – Sexta-feira Coordenação: Lu e Veri
Descrição da atividade:
 Fomos até a Universidade Federal de São Carlos – UFSCAR, para participarmos de um projeto de extensão da própria
instituição, a Trilha da Natureza.

 Nessa trilha, fomos acompanhados por uma monitora que nos contou um pouco sobre a vegetação do tipo cerrado e
também nos contou algumas curiosidades sobre o local.
Encontro 25 – Visita cultural: 19ª Feira Nacional do Livro de Ribeirão Preto Local: Ribeirão Preto
Data: 10/06/2019 – Segunda-feira Coordenação: Lu, Veri e João Pedro
Descrição da atividade:

 Fomos até a cidade de Ribeirão Preto para a 19ª edição da Feira Nacional do Livro de Ribeirão Preto.
 Pela manhã os alunos do grupo mais velho participaram de uma oficina sobre reciclagem, e observaram as intervenções
pelos arredores da feira.

 No almoço, almoçamos ali mesmo na praça, pois havíamos encomendado marmitas.
 Na parte da tarde todos puderam aproveitar a feira, e para finalizar fomos participar de um bate-papo, e logo após
voltamos para Dourado.

Colaboração – Oficina de Correio Elegante CF Local: Sala Ecociente
Data: 11/06/2019 – Terça-feira Coordenação: Grupo Ecociente – grupo mais velho
Descrição da atividade:



Para a nossa Festa Junina não podia faltar os correios elegantes, e pensando nisso, os alunos do grupo mais velho
fizeram uma oficina de correio de elegante com os alunos do curso de formação.

Encontro 26 Local: Sala Ecociente Data: 12/06/2019 – Quarta-feira Coordenação: Veri e Lu
Descrição da atividade:

 Nos reunimos no nosso espaço para falarmos sobre os nossos projetos, o Recicla São João, Leitura Ecociente e também o
Clara Verde.

 Demos início a separação das funções na divulgação das oficinas do Recicla São João e também do Leitura Ecociente.
 Também falamos sobre o Clara Verde e a gerencial da qual iremos participar no mês de agosto.
Ecoação – Festa Junina Ecociente Local: Santana
Data: 14/06/2019 – Sexta-feira Coordenação: Lu, Veri e João Pedro
Descrição da atividade:

 Foi a vez da nossa Festa Junina Ecociente, e após todos os alunos e convidados chegarem até o nosso espaço, descemos
rumo a Santana, local da nossa festa.

 Chegando lá fomos recebidos pela Veri e o Dadão, e logo em seguida as nossas coordenadoras explicaram as regras da
festa e o cronograma dela.
 Preparamos uma simples homenagem aos alunos do curso de formação com a passagem do bastão, simbolizada pela
entrega das canecas.

 Fizemos a tradicional quadrilha e logo em seguida tivemos o nosso jantar.
 Na sequência, tivemos a brincadeira de medo.
 E logo após a brincadeira, finalizamos a festa e voltamos para Dourado.
Encontro 27 – Apresentação do RSJ para CF Local: Praça da Matriz
Data: 18/06/2019 – Terça-feira Coordenação: Lu, Veri e João Pedro
Descrição da atividade:

 Os alunos se dividiram e fizeram uma breve apresentação do que foi o Recicla São João no ano de 2018, sobre as
experiências que viveram e as expectativas para esse ano.
Encontro 28 – RSJ Local: Sala Ecociente Data: 18/06/2019 – Terça-feira Coordenação: Lu e Veri

Descrição da atividade:

 Demos uma olhada nas lixeiras e demos início aos nossos trabalhos.
 Repaginamos 3 lixeiras para serem usadas novamente, colocando um suporte de madeira acompanhado de uma plaquinha
de madeira com uma frase de impacto.

 Enquanto alguns alunos estavam empenhados nas lixeiras, outros estavam pintando e colando as frases nas plaquinhas.
Encontro 29 – RSJ Local: Sala Ecociente Data: 19/06/2019 – Quarta-feira Coordenação: Lu e Veri
Descrição da atividade:

 Nesse encontro falamos sobre as informações que queremos levar até o Santa Clara Eco Resort por meio do Clara Verde,
e assim os alunos se dividiram e montaram as informações por cada setor/meio de comunicação.

 Também discutimos sobre a divulgação do Recicla São João e as suas oficinas.
Recicla São João – Início Local: Praça da Matriz Data: 23/06/2019 – Domingo Coordenação: Lu e Veri
Descrição da atividade:

 Com as 3 lixeiras prontas que fizemos no dia 18/06, demos início oficialmente ao Recicla São João.
 Fomos até a Praça da Matriz e fizemos a instalação destes mesmos, e já aproveitamos para dar uma olhada pela praça
para as futuras oficinas e intervenções.
Encontro 30 – Leitura Ecociente e Recicla São João Local: Sala Ecociente
Data: 26/06/2019 – Quarta-feira Coordenação: Lu e João Pedro
Descrição da atividade:

 Nos reunimos para falarmos sobre a divulgação do Recicla São João e também do Leitura Ecociente.
 Dividimos as funções – campanha nas mídias e divulgação nas escolas.
 Também falamos sobre as oficinas do RSJ, e montamos a primeira que acontecerá no dia 06/07, além de começarmos a
planejar a última oficina do dia 20/07.
Divulgação oficinas RSJ e Leitura Ecociente Local: Escolas Data: 27/06/2019 – Quinta-feira
Coordenação: João Pedro
Descrição da atividade:

 Os alunos se dividiram e foram até as escola municipais de ensino fundamental 1 para a divulgação das nossas oficinas do
Recicla São João e também da nossa arrecadação de livros para o Leitura Ecociente.

JULHO

dia/mês dia/sem.

cargahorária

Local

Coordenação

Etapa

Atividades do Curso de
Educomunicação

3

4ªf.

14h às
17h

Sala
Ecociente

Lu e João
Pedro

Encontro 30

RSJ Oficina 20/07 material
apresentação

6

sáb.

13:30h
às 16h

Praça da
Matriz

GE

RSJ

Vamos brincar?

9

3ªf.

13:30h
às 17h

Asilo

Lu e Veri

Ecoação

Festa Julina Asilo

9

3ªf.

17h30
às 22h

Santana

Lu, Veri e JP

Encontro 32

Festival de Inverno

11

5ªf

14h às
17h

Praça da
Matriz

Dadão

RSJ

Grafite RSJ

13

sáb.

13:30h
às 16h

Praça da
Matriz

Veri

RSJ

Eco Horta

16

3ªf.

14h às
17h

Sala
Ecociente

Lu e Veri

Encontro 33

Clara Verde: gerencial / Fianlizar
ecocação 20/07 Leitura

17

4ªf

12h30
às 19h

São Carlos

Lu e Veri

Visita
Cultural

Cinema

20

sáb.

14h às
16h

Praça da
Matriz

Lu, JP e GE

RSJ

Viajando com a Leitura

23

3ªf.

13:30h
às 17h

Sala
Ecociente

Lu

Encontro 34

Separação de livros LE

28

dom.

13h às
17h

Praça da
Matriz

Veri e Lu

Ecoação

Festa de São João Batista: Leitura
Ecociente

31

4ªf.

14h às
17h

Sala
Ecociente

Veri e Lu

Encontro 35

Feed RSJ com
avaliação/Relatórios/Mídias/Gerencia
l/Depoimento individual sobre o RSJ

Encontro 30 – RSJ Oficina 20/07 material apresentação Local: Sala Ecociente
Data: 03/07/2019 – Quarta-feira Coordenação: Lu e João Pedro
Descrição da atividade:

 Nesse encontro falamos sobre as oficinas do RSJ, em especial a oficina do dia 20/07.
 Dividimos as funções e tarefas de cada um em cada atividade.
RSJ – Vamos brincar? Local: Praça da Matriz Data: 06/07/2019 – Sábado Coordenação: GE
Descrição da atividade:
 A partir do feedback das oficinas do RSJ de 2018, bolamos a nossa primeira oficina – “Vamos brincar?”

 Nessa oficina coordenada pelos alunos do grupo mais velho, os alunos se dividiram em duplas para a aplicação de cada uma
das atividades.

 Começamos com uma volta pela praça para apresentarmos as crianças as nossas lixeiras e logo em seguida fizemos uma
atividade de separação de resíduos, em que as crianças precisavam separar o que poderíamos reciclar ou não.

 Após essa brincadeira, fizemos uma atividade de trabalho em equipe. Com a ajuda de alguns tubos, as crianças
precisavam levar uma bolinha de tênis de mesa até um balde sem que ela caísse no chão.

 E para finalizar brincamos de “O mestre mandou” e “vivo-morto”.
Ecoação – Festa Julina Asilo Local: Asilo Data: 09/07/2019 – Terça-feira Coordenação: Lu e Veri
Descrição da atividade:

 Como de costume fomos até o Asilo para fazermos uma festa, e dessa vez foi uma Festa Julina.
 Com comida típica, música ao vivo e muita alegria passamos o dia em companhia aos internos.
Encontro 32 – Festival de Inverno Local: Santana Data: 09/07/2019 – Terça-feira Coordenação: Lu, Veri e JP
Descrição da atividade:

 Os alunos preparam algumas apresentações em vídeo para o nosso Festival de Inverno, onde cada um tinha que mostrar o
seu talento.

 Eles também levaram alguns pratos para fazermos o nosso jantar coletivo.
RSJ – Grafite Local: Praça da Matriz Data: 11/07/2019 – Quinta-feira Coordenação: Dadão
Descrição da atividade:

 Com a ajuda e coordenação do Dadão, começamos a preparar a nossa intervenção urbana.
 Os alunos do curso de formação, e alunos mais velhos em cojunto foram separados em pequenos grupos para a confecção
de cartazes informativos e pintura do nosso painel.

 Após cortarem os cartazes, escreveram e pintaram as informações.
 Enquanto isso, o painel foi ganhando forma e o grafite foi finalizado.
 Finalizamos colando os painéis e os demais objetos da nossa intervenção.
RSJ – Eco Horta Local: Praça da Matriz Data: 13/07/2019 – Sábado Coordenação: Veri
Descrição da atividade:

 A Eco Horta foi um sucesso no ano de 2018, e não poderíamos deixa-la de fora nessa edição de 2019.
 E para essa oficina a nossa coordenadora Veridiana preparou um breve workshop de como fazer uma hortinha na garrafa
pet, além de levar algumas curiosidades e opções alternativas para a confecção da horta.

 Com a ajuda dos alunos do curso de formação, os alunos do grupo mais velho se dividiram em pequenos grupos para ajudar
as crianças na produção de suas hortinhas.
Encontro 33 – Clara Verde: Gerencial / Finalizar Ecoação 20/07
Data: 16/07/2019 – Terça-feira Coordenação: Lu e Veri
Descrição da atividade:

Local: Sala Ecociente

 Neste encontro finalizamos a 3ª Oficina do RSJ, dividindo as funções de cada um dos alunos.
 E em seguida começamos a pensar na nossa apresentação durante a Gerencial no Santa Clara Eco Resort.
Visita Cultural – Cinema
Descrição da atividade:

Local: São Carlos Data: 17/07/2019 – Quarta-feira Coordenação: Lu e Veri

 Fomos até o cinema do Shopping Iguatemi São Carlos para assistirmos o filme “Homem Aranha: longe de casa”.

 Em seguida, enquanto os alunos do curso de formação faziam uma pesquisa pelo shopping, nós pudemos andar pelo local.
RSJ – Viajando com a Leitura Local: Praça da Matriz Data: 20/07/2019 – Sábado Coordenação: Lu, JP e GE
Descrição da atividade:

 Com a história e fantasias prontas, fomos até a Praça da Matriz para a nossa 3ª Oficina do RSJ 2019.
 Nossa coordenadora Luciana foi quem contou e fez toda a sensibilização da nossa história, onde alguns personagens de
reinos encantados estavam em apuros tendo em vista que seus reinos estavam todos poluídos, até que a Fada da
Natureza veio ajuda-los a solucionar esse problema. Após concluírem suas missões, puderam voltar para seus reinos
felizes por ajudarem a combater a poluição.

 Após o término da história, os personagens falaram com as crianças sobre a importância da preservação do nosso meio
ambiente.

 Em seguida todos receberam um desenho para colorir.
Encontro 34 – Separação de livros LE Local: Sala Ecociente Data: 23/07/2019 – Terça-feira Coordenação: Lu
Descrição da atividade:

 Com a orientação da Lu, fizemos a separação dos livros para a Ecoação: Leitura Ecociente.
 Separamos os livros por assuntos, além dos demais materiais que utilizamos na Ecoação.
Ecoação – Leitura Ecociente Local: Praça da Matriz Data: 28/07/2019 – Domingo Coordenação: Lu e Veri
Descrição da atividade:

 A partir das arrecadações de livros com a comunidade, evento no facebook e a doação dos próprios alunos, customização
de sacolinhas e criação do marcador de livros, fizemos acontecer mais uma vez o Leitura Ecociente.

 Como de costume, o Leitura Ecociente, aconteceu no último dia da Festa de São João Batista na Praça da Matriz,
reunindo todos os alunos, entre curso de formação e alunos mais velhos, doamos cerca de 350 livros em poucas horas.

 Doamos também algumas mudinhas de árvores frutíferas para “neutralizar” a emissão do Carbono na atmosfera.
 A atividade foi muito especial e nosso stand foi muito visitado por todos que passaram pelo local, recebemos elogios,
incentivos, enfim uma enorme satisfação em atingir a comunidade de maneira cultural, podendo levar ainda mais cultura a
todas as pessoas.
Encontro 35 – Feed RSJ/Gerencial
Descrição da atividade:

Local: Sala Ecociente Data: 28/07/2019 – Domingo

Coordenação: Lu e Veri

 Começamos o encontrando fazendo um feedback do Recicla São João, falando sobre as atividades, intervenção e adesão
das lixeiras por parte das pessoas que estavam na festa. Também apontamos os pontos positivos e negativos para sempre
aprimorarmos o nosso trabalho.

 Em seguida, finalizamos a nossa apresentação do Clara Verde na Reunião Gerencial do mês de Agosto do Santa Clara Eco
Resort, e combinamos como ela seria apresentada, além de finalizarmos a nossa planilha dos resíduos de cada setor do

Aagosto

hotel.

dia/mês

dia/semana

cargahorária

Local

Coordenação

Etapa

Atividades do Curso de Educomunicação

1

5ªf.

13h30 às
16h30

Santana

Lu e Veri

Encontro 36

Santana Agroecológica/Piquenique Lixo
Zero/Felicidade

2

6ªf.

manhã e
tarde

Santa
Clara

Lu e Veri

Participação

Gerencial Santa Clara Taiza

7

4ªf.

14h às 17h

Sala
Ecociente

João Pedro

Encontro 37

Mídias infos Clara Verde zap

8

5ªf.

13h30 às
16h30

Uaru

André

Encontro 38

Bem-estar, esporte e felicidade

14

4ªf.

14h30 às
17h

Sala
Ecociente

Lu e Veri

Encontro 39

Apresentação Ecoação com
professores+Clara Verde

15

5ªf.

13h30 às
17h

Santa
Clara

Lu e Veri

Encontro 40

Nutrição e Felicidade

21

4ªf

14h30 às
17h

Sala
Ecociente

Lu

Encontro 41

Educomunicação Painel Educativo
Itinerante/Clara Verde?

28

4ªf.

14h30 às
17h

Sala
Ecociente

Lu

Encontro 42

Clara Vere ****/Professores/

31

sáb.

12h às 17h

São Carlos

Lu e Veri

Visita Cultural

Casa Aberta Senac

Encontro 36 – Santana Agroecológica/Piquenique Lixo Zero/Felicidade
Data: 01/08/2019 – Quinta-feira Coordenação: Lu e Veri
Descrição da atividade:







Local: Santana

Fomos até a Santana Agroecológica para conhecermos um pouco sobre sua história.
Pudemos ver de perto como funciona a produção do café orgânico que eles produzem.
Além de darmos uma volta por todo o sítio.
No final fizemos um piquenique em que os alunos deveriam pensar na questão dos resíduos.
Alunos do GE serviram de suporte para o piquenique.

Participação – Gerencial Santa Clara Local: Santa Clara Data: 02/08/2019 – Sexta-feira Coordenação: Lu e Veri
Descrição da atividade:
 Fomos até o Santa Clara Eco Resort para assistirmos e também participarmos da Reunião Gerencial do mês de Agosto.

 Participamos devido a nossa parceria com o projeto Clara Verde, desenvolvimento pelos colaboradores do próprio hotel.
Encontro 37 – Mídias Local: Sala Ecociente Data: 07/08/2019 – Quarta-feira Coordenação: João Pedro
Descrição da atividade:

 Começamos a aula com um feedback das mídias dos últimos meses, além de analisarmos os números atingidos.
 Em seguida dividimos os grupos e os temas que iríamos abordar nos nossos próximos posts.
 Terminamos o encontro montando juntos um post intitulado “Você sabia?”.
Encontro 38 – Bem estar, esporte e felicidade Local: Uaru Data: 08/08/2019 – Quinta-feira Coordenação: André
Descrição da atividade:

 Rally a pé: Formar grupos com no máximo 6 pessoas. A atividade consiste em se guiar com uma bússola e um mapa para










percorrer os 18 pontos pré-estabelecidos. Assim como um rally de carro, os grupos não podem passar pelos pontos
(check points) nem muito rápido, nem muito lento. Pois com isso recebem penalidades e ficam mais distantes da vitória.
Objetivo: Os participantes aprendem a se guiar com esses instrumentos e trabalham em grupo para atingir o objetivo.
Eu Cego: Os participantes se dividem em duplas, sendo que um da dupla é o guia e o outro o Cego.
O cego esta vendado, e fica assim por uns 10min. Após isso é feito a troca, o Guia põe a venda e o então cego passa a
guiar.
A grande sacada é o Guia tentar descrever com o máximo de precisão os locais por onde o cego está passando, dando um
conforto para a pessoa que está sendo guiada.
Objetivo: Com essa atividade os participantes desenvolvem uma maior atenção aos detalhes, melhoram a sua fala, a
atenção, a confiança e tem uma percepção diferente do ambiente.
Jangada: Uma competição entre duas equipes. Os participantes precisam construir uma jangada com flutuadores
(espaguetes) e cordas, num tempo determinado. Vence quem construir primeiro.
Após a construção vem a prova de flutuação, onde os participantes se arriscam, colocam suas jangadas na água e apostam
uma corrida. Vence a pessoa que chegar primeiro.
Objetivo: Os participantes aprendem como utilizar uma corda, aproveitamento de material, pesquisa, confiança e
cooperação.

Encontro 39 – Apresentação Ecoação com professores + Clara Verde Local: Sala Ecociente
Data: 14/08/2019 – Quarta-feira Coordenação: Lu e Veri
Descrição da atividade:



A partir de uma ideia de Ecoação com os professores, começamos a montar o que seria essa Ecoação, o que faríamos e
como executaríamos.

 Em seguida, falamos sobre as reuniões com os colaboradores do projeto Clara Verde.
Encontro 40 – Nutrição e Felicidade Local: Santa Clara Data: 15/08/2019 – Quinta-feira Coordenação: Veri
Descrição da atividade:

 Fomos até o Santa Clara Eco Resort para uma oficina de Nutrição e Felicidade, onde monitorados pelo auxiliar de
Cozinha, Sérgio Damico (Ginho), os alunos aprenderam a fazer uma massa italiana – Grissini.

 Durante a produção da massa, o Ginho foi nos contando um pouco do porque tinha escolhido essa receita e também um
pouco da história do trigo.

 Em seguida, enquanto os Grissinis assavam, conversamos sobre Felicidade, em que ele nos contou a sua trajetória até
chegar até a cozinha do hotel.

 Finalizamos a tarde comendo as massinhas que nós mesmos fizemos.
Encontro 41 – Educomunicação Painel Educomunicativo Itinerante/Clara Verde? Local: Sala Ecociente

Data: 21/08/2019 – Quarta-feira Coordenação: Lu
Descrição da atividade:

 Com o intuito de levarmos mais informações aos cidadãos Douradenses, tivemos a ideia de produzirmos um Painel
Educomunicativo Itinerante, e para isso buscamos informações que julgamos pertinentes.

 Além de escolhermos os materiais e como esse painel seria confeccionado.
Encontro 42 – Clara Verde ****/Professores/ Local: Sala Ecociente Data: 28/08/2019 – Quarta-feira
Coordenação: Lu
Descrição da atividade:

 Neste breve encontro finalizamos as pendências do Clara Verde e também da Ecoação com os Professores.
Visita Cultural – Casa Aberta Senac Local: São Carlos Data: 31/08/2019 – Sábado Coordenação: Lu e Veri
Descrição da atividade:

 Fomos até o SENAC São Carlos para participarmos de mais uma edição do Casa Aberta.
 “Entre as atrações da edição da Casa Aberta estão oficinas, workshops, palestras e atendimentos. Todas as atividades
são gratuitas. O evento busca mostrar que qualquer ambiente pode ser uma sala de aula, apresentando histórias de
profissionais empreendedores para servir de inspiração.”

Setembro

 Participamos de várias atividades e workshops durante a tarde.
dia/mês

dia/semana

cargahorária

Local

Coordenação

Etapa

Atividades do Curso de Educomunicação

4

4ªf.

14h30 às 17h

Sala
Ecociente

Lu e Veri

Encontro
43

Preparativos Clara Verde final Mídias Ecoação
professores****

12

5ªf.

12h:30h às
17h

São Carlos

Lu e Veri

Visita
Ambiental

Sítio São João

18

4ªf.

14h30 às 17h

Sala
Ecociente

Lu e Veri

Encontro
44

Clara Verde: compilação de informações e
capacitação / Tributo à Primavera mídias

22

dom.

8h30 às 11h

Dourado

Lu e Veri

Ecoação

Encontro 43 – Preparativos Clara Verde final Mídias Ecoação professores
Data: 04/09/2019 – Quarta-feira Coordenação: Lu e Veri
Descrição da atividade:

Tributo à Primavera casinhas de passarinho

Local: Sala Ecociente

 Começamos a pensar em como será a finalização da nossa parte no projeto Clara Verde, e assim definimos o que vamos
fazer nessa última etapa.

 Em seguida falamos sobre uma Ecoação com os Professores da rede municipal de ensino, em que faremos uma palestra de
sensibilização e reflexão sobre resíduos.

 E para finalizar, falamos sobre as nossas mídias, redefinindo os grupos e temas de cada um.
Visita Ambiental – Sítio São João Local: São Carlos Data: 12/09/2019 – Quinta-feira Coordenação: Lu e Veri
Descrição da atividade:
 Fomos até a cidade de São Carlos, mais especificamente ao Sítio São João que fica na parte rural da cidade, para
conhecermos o projeto Escola da Floresta.
 Fomos gentilmente recebidos por dois educadores ambientais, que nos acompanharam por toda a tarde.

 Eles falaram sobre os tipos de solo, sobre a importância de um rio para o equilíbrio de um ecossistema, sobre
compostagem, e também sobre árvores nativas, sendo que tivemos a oportunidade de plantarmos uma semente.

 Finalizamos a tarde com um delicioso café da tarde oferecido por eles.
Encontro 44 – Clara Verde / Tributo à Primavera Local: Sala Ecociente Data: 18/09/2019 – Quarta-feira
Coordenação: João Pedro
Descrição da atividade:

 Afim de finalizarmos os preparativos da última etapa do projeto Clara Verde, nos reunimos em nosso espaço para
compilarmos as informações em uma tabela, e repassarmos cada setor observando minuciosamente cada um deles.

 Em seguida, fizemos um bate-papo sobre o que faríamos no Tributo à Primavera, e nos dividimos para somar.
Ecoação – Tributo à Primavera Local: Dourado Data: 22/09/2019 – Domingo Coordenação: Dourado
Descrição da atividade:

 Nos reunimos em nosso espaço logo pela manhã para darmos início a nossa Ecoação.
 Começamos com uma sensibilização sobre a valorização a vida.

 Em seguida começamos a instalação das casinhas para os passarinhos.
 Logo após fomos para as ruas para distribuir poemas, sementes e sorrisos.
 Finalizamos a nossa caminhada em frente ao nosso espaço, após darmos uma volta pela cidade.
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Local

Coordenação
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Santa Clara
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Ecoação
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OUTUBRO

dia/mês

16

4ªf.

13h às 14h

Santa Clara

Lu e Veri

Ecoação
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Santa Clara
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Lu e Veri

Encontro
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Finalização Ecoação crianças

27

dom.

13h às 17h

Estádio
Municipal

Veri e Lu

Ecoação

Educação ambiental: painéis
informativos - Santa Clara

30

4ªf

15h30 às
17h

Sala
Ecociente

Lu e Veri

Encontro
47

Preparativos finais e ensaio Ecoação
Palestra Professores

Ecoação – Grafite Local: Praça dos Ferroviários Data: 03/10/2019 – Quinta-feira Coordenação: Dadão
Descrição da atividade:

 Refizemos um grafite que havíamos feito em 2012, e dessa vez, o tema escolhido foi o impacto dos resíduos nos mares e
oceanos.

 Cada aluno pôde pintar um pouco e no final, também grafitaram.
Encontro 45 Local: Sala Ecociente Data: 09/10/2019 – Quarta-feira Coordenação: Lu e Veri
Descrição da atividade:
 Nos reunimos para falarmos sobre algumas atividades que faremos no decorrer do mês de outubro.

 Falamos sobre um convite que recebemos para falarmos com as crianças do 3º ano da Professora Valéria, e já nos
dividimos para montarmos uma apresentação e uma dinâmica.

 Em seguida falamos sobre outra Ecoação que vamos participar como convidados, o 1º Dia das Crianças ECO.
 Finalizamos falando sobre a Ecoação com os Professores da rede Municipal.
Ecoação – Palestra “Eu e meu resíduo” e dinâmica para alunos 3º ano Local: Senador
Data: 11/10/2019 – Sexta-feira Coordenação: GE
Descrição da atividade:

 Fomos até a Escola Senador, para um bate-papo com as crianças do 3º ano da Prof.ª Valéria.
 Falamos sobre a geração de resíduos e a importância do reciclar.
 Finalizamos com uma dinâmica de separação de resíduos, em que os alunos tinha que dizer se aquele resíduo era papel,
plástico, vidro ou metal.

Ecoação – Clara Verde: devolutiva colaboradores
Coordenação: Lu e Veri
Descrição da atividade:

Local: Santa Clara Data: 14/10/2019 – Segunda-feira

Como última etapa da nossa participação no projeto Clara Verde, fomos até os setores para uma devolutiva com os
colaboradores.
 Fomos até o setor do Lazer, conversamos com eles e perguntamos para eles como está sendo implantado o projeto
dentro desse setor, e se eles já notam alguma diferença em relação a geração de resíduos.



Ecoação – Clara Verde: devolutiva colaboradores Local: Santa Clara Data: 15/10/2019 – Terça-feira
Coordenação: Lu e Veri
Descrição da atividade:

 Nesse segundo dia de devolutivas, conversamos com o pessoal da Recepção e da Aventura.
 Assim como no dia anterior, conversamos com os colaboradores e perguntamos como está sendo implantado o projeto
dentro de cada um desses setores, e se eles haviam notado alguma mudança.
Ecoação – Clara Verde: devolutiva colaboradores Local: Santa Clara Data: 16/10/2019 – Quarta-feira
Coordenação: Lu e Veri
Descrição da atividade:

 Nesse último dia, conversamos com os colaboradores dos seguintes setores: Fazendinha, Manutenção, Jardinagem e
Marcenaria, e AeB.

 Fizemos as mesmas perguntas que havíamos feito nos outros setores e anotamos algumas observações que os
colaboradores fizeram.
Visita ambiental – Trilha da Cachoeira Local: Santa Clara Data: 18/10/2019 – Sexta-feira Coordenação: Lu e Veri
Descrição da atividade:

 Fomos até o Santa Clara Eco Resort para fazermos uma trilha até a cachoeira.
 Caminhamos em meio a mata do Hotel, observando um pouco da vegetação ali presente, até que chegamos à Cachoeira, e
pudemos nos banhar.
 Logo após, nos reunimos próximo ao lago e fizemos um piquenique.
 E para fechar a tarde, voltamos caminhando para a cidade.

Encontro 46 Local: Sala Ecociente Data: 23/10/2019 – Quarta-feira Coordenação: Lu e Veri
Descrição da atividade:

 Separamos esse encontro para a confecção dos painéis “Você sabia?” que levaríamos para o 1º Dia das Crianças ECO.
 Os alunos se dividiram, fizeram pesquisas e montaram as informações pertinentes para levarmos ao evento.
 Em seguida eles desenharam e coloriram os painéis.
Ecocação – Educação ambiental: 1º Dia das Crianças ECO Local: Estádio Municipal
Data: 27/10/2019 – Domingo Coordenação: Lu e Veri
Descrição da atividade:

 Fomos convidados pelo pessoal do Santa Clara Eco Resort para participarmos de um evento, o 1º Dia das Crianças ECO.
 Participamos levando educação ambiental para todos os presentes, crianças e responsáveis.
 Também participamos como fiscais, recolhendo os resíduos e conscientizando as crianças da importância de jogar o lixo
no lixo.
Encontro 47 Local: Sala Ecociente Data: 30/10/2019 – Quarta-feira Coordenação: Lu e Veri
Descrição da atividade:
Nesse encontro falamos sobre a Ecoação com os Professores, e optamos por deixa-la para o próximo ano.
Em seguida, demos uma olhada no cronograma até o final desse ano.
Logo após conversamos sobre a formatura, em especial o vídeo que os alunos devem montar.
Finalizamos falando sobre o “Quem fica?”, em que os alunos têm que preparar algo para essa atividade.
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dia/mês

dia/semana

carga-horária

Local

Coordenação

Etapa

Atividades do Curso de
Educomunicação

6

4ªf

14h30 às 17h

Sala Ecociente

Veri e Lu

Encontro

Apresentação Eco Bazar Asilo

7

5ªf

19:30h às 21h

Centro do Idoso

Lu e Veri

Participação

Formatura CF

11

2ªf.

8h30 às 18h

Santa Clara

Lu e Veri

Day use

13

4ªf.

13:30h às 17h

Sala Ecociente

GE

Encontro

Quem fica?

19

3ªf.

14h às 17h

Sala Ecociente

João e Lu

Encontro

Educomuncação e mídias

21

5ªf.

13h às 17h

São Carlos

Lu e Veri

Visita
ambiental

Fubá - startup de Educação
Ambiental

28

5ªf.

13h às 17h

Santana

Lu e Veri

Encontro

Feira de troca

Encontro – Apresentação Eco Bazar Asilo Local: Sala Ecociente Data: 06/11/2019 – Quarta-feira
Coordenação: Veri e Lu
Descrição da atividade:
 Nos reunimos em nosso espaço para falarmos sobre o mês de novembro e também das atividades do mês de dezembro.
 Focamos na apresentação do Eco Bazar no asilo, que será um evento beneficente em prol ao próprio asilo.
 Também fechamos as últimas pendências da formatura.
Participação – Formatura CF Local: Centro do Idoso Data: 07/11/2019 – Quinta-feira Coordenação: Lu e Veri
Descrição da atividade:
 Após passarem por meses no curso de formação, os alunos finalmente se formaram.
 Foi uma cerimônia de entrega de certificados, onde cada aluno que continuou conosco até essa última etapa, recebeu o
seu certificado e um bolinho feito pela coordenadora Veri.
 O GE participou na confecção do vídeo e arrumação do espaço.
Day use Local: Santa Clara Data: 11/11/2019 – Segunda-feira Coordenação: Lu e Veri
Descrição da atividade:
 Como presente pela formatura, os alunos ganharam um Day Use no Santa Clara Eco Resort.
 Logo pela manhã nos reunimos no nosso espaço, e com o trenzinho do hotel fomos até lá.
 Chegando lá fomos recebidos por um monitor que nos acompanhou durante todo o dia.
 Os alunos tiveram direito a fazer todas as refeições do dia por lá, exceto o jantar, além de aproveitarem as atividades
da monitoria e aventura.
Encontro – Quem fica? Local: Sala Ecociente Data: 13/11/2019 – Quarta-feira Coordenação: GE
Descrição da atividade:
 Os alunos mais velhos se responsabilizaram por fazer o Quem fica?
 Eles fizeram algumas dinâmicas com os alunos, falando sobre união.
 Em seguida, as coordenadoras apresentaram o cronograma do mês de novembro e dezembro aos alunos.
 No final, os alunos decidiram se continuariam conosco ou não.
Encontro – Educomunicação e mídias Local: Sala Ecociente Data: 19/11/2019 – Terça-feira Coordenação: João e Lu
Descrição da atividade:
 Já que o foco do GE é a Educomunicação, os alunos do curso de formação, precisaram de um embasamento teórico para
dar continuidade as atividades junto aos alunos mais velhos.
 A Lu deu uma aula sobre Educomunicação, e terminou com uma dinâmica.
 Logo em seguida, o João recebeu os alunos mais velhos, e junto com os alunos do curso de formação, falou sobre as
mídias do Grupo Ecociente, explicou como elas funcionam e como todos constroem juntos o perfil do grupo nas
plataformas digitais.
 Logo após, ele dividiu os alunos em dois grupos para que cada um ficasse responsável por um tipo de postagem.
Visita ambiental – Fubá Local: São Carlos Data: 21/11/2019 – Quinta-feira Coordenação: Lu e Veri
Descrição da atividade:
 Fomos até a cidade de São Carlos para conhecer a Fubá, uma startup que trabalha com Educação Ambiental e
Criatividade.
 Passamos uma tarde por lá trocando informações e experiências.
Encontro – Feira de Troca Local: Santana Data: 28/11/2019 – Quinta-feira Coordenação: Lu e Veri
Descrição da atividade:
 Com o intuito de diminuir o consumo, e refletirmos sobre esse assunto, fizemos uma feira de trocas.

 Os alunos levaram algumas peças de roupas, ou acessórios, e contaram um pouco da história daquele objeto, como e porque
ele foi parar ali.

 Em seguida, todos ficaram livres para pegarem o que quisessem.
 No final, tomamos um café da tarde super saudável feito pela Veri, que nos recebeu gentilmente na Santana.
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dia/mês dia/sem.

carga-horária

Local

Educador

Atividades do Curso de Formação

3

3ªf.

14h às 16h

Sala Ecociente

Veri e Lu

Encontro: preparativos ecobazar

7

sáb.

13:30h às 17h

Asilo

Veri e Lu

Ecoação: doação de livros e staff

9

2ªf.

19:45h às 23h

Santa Clara

Veri e Lu

Encerramento: jantar e brincadeira de medo

Encontro – Preparativos Ecobazar Local: Sala Ecociente Data: 03/12/2019 – Terça-feira Coordenação: Lu e Veri
Descrição da atividade:
 Nos reunimos em nosso espaço para prepararmos o Ecobazar.
 Nos dividimos entre separarmos as araras e cabides que irão para o bazar, e os livros que iremos doar.
 Em seguida, já levamos algumas coisas para o asilo, e deixamos tudo devidamente separado para levarmos no sábado.
Ecoação – Ecobazar Local: Asilo Data: 07/12/2019 – Sábado Coordenação: Lu e Veri
Descrição da atividade:
 Fomos até o asilo e começamos a montar a nossa banca para doação dos livros.
 Ficamos também alertas caso alguém precisasse de ajuda com alguma coisa.
 No final da tarde ajudamos a desmontar e levar de volta as coisas para o brechó.
Encerramento – Jantar e brincadeira de medo Local: Santa Clara Data: 09/12/2019 – Segunda-feira
Coordenação: Lu e Veri
Descrição da atividade:
 Para encerrarmos mais um ano de trabalho, fomos até o Santa Clara para um jantar em comemoração ao final de mais
uma edição do Grupo Ecociente.
 Logo em seguida os alunos participaram de uma atividade noturna, em que foram convidados a jogarem um jogo de medo.
 No final da noite nos despedimos a agradecemos por mais um ano juntos.

