
RELATÓRIO MÍDIAS ECOCIENTE – OUTUBRO 2020 
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dia/mês dia/sem. MÍDIAS 
Alcance 

Facebook 

Alcance 

Instagram 

1 5ªf. 
EcoDelivery: Ingredientes X-

Vegeta 
393 736 

1 5ªf. Ecodica: Receita X-Vegeta 177 628 

2 6ªf. 
ECOzinha: Hambúrguer de Grão 

de Bico 
925 493 

3 sáb. Ecodica: Saquinhos de tecido 417 323 

4 dom. Incêndios Dourado - SP 520 710 

4 dom. Incêndios – como ajudar? 279 485 

5 2ªf. 

Frase: "Você não pode esgotar 

a sua criatividade. Quanto mais 

você usa, mais você tem." - 

Maya Angelou 

439 733 

6 3ªf. Você sabia? 4R's 262 488 

7 4ªf. 
Participação especial: Mônica 

Turato (Robôs adoráveis) 
187 569 

7 4ªf. 

1ª Campanha de arrecadação 

de alimentos - Expedição 

Jacaré 

4.100 692 

8 5ªf. 
Ecodica: como diminuir a 

geração de resíduos 
628 617 

9 6ªf. Convite Ecoação 1.002 520 

10 sáb. 
Resultado campanha de 

arrecadação de alimentos 
2.300 890 

10 sáb. 
1ª Expedição Jacaré - Fotos + 

vídeo 
33.800 1.285 

11 dom. O que nos motiva? 315 357 

11 dom. 
Mas afinal, o que fazer com 

tanto lixo? 
245 305 

12 2ªf. Ecoação: Oficina de Robôs 375 378 

12 2ªf. 

Frase: "Ser criança é ser 

feliz... Correr e brincar até 

cansar e ainda pedir bis!" 

511 778 

13 3ªf. 
Você sabia? Consumo e 

consumismo 
224 542 

14 4ªf. 
2ª Expedição Jacaré - Fotos + 

vídeo 
7.100 1.108 

15 5ªf. 
Participação especial: 

Depoimento CF 
262 301 

15 5ªf. 
Participação especial: Aula 

invertida 
357 232 

15 5ªf. Ecodica: Consumo consciente 314 492 

17 sáb. 
3ª Expedição Jacaré - Fotos + 

vídeo 
4.800 948 

19 2ªf. Explicativo Expedição Jacaré 577 601 



19 2ªf. 

Frase: "Em meio a todo caos, a 

natureza consegue refletir 

sobre mim uma paz divina, quem 

me entrelaça nos braços da 

esperança e me acolhe com um 

sorriso genuíno, como se 

dissesse para mim: a sua 

esperança e alegria se 

renovarão a cada nascer do sol, 

não se preocupe. E eu, sem 

pestanejar, retribuí tamanho 

sorriso, com um olhar de 

graciosidade e agradecimento" - 

Hanna Barbosa 

1.500 548 

20 3ªf. 
Você sabia? Especial Expedição 

Jacaré - Penas de aves 
420 446 

22 5ªf. 
ECOzinha: Piquenique a 

distância 
615 565 

22 5ªf. 
Ecodica: Plantar árvores no Rio 

Jacaré? 
263 518 

24 sáb. 
5ª Expedição Jacaré - Fotos + 

vídeo 
4.500 1.314 

26 2ªf. 

Frase: "Uma árvore não é só 

luz do Sol, ela passou pelo 

adubo, pela chuva, pela seca, 

pelo vento, pelo medo de não 

conseguir crescer. Talvez 

alguém a tenha arrancado do 

chão quando estava no meio do 

caminho... Mas ela conseguiu 

alcançar a terracom suas raízes 

de novo. Ela é todo o processo 

que levou para ser o que é. 

Tudo tem papel no nosso 

amadurecimento.  p.s: Cada 

planta cresce no seu tempo." - 

Pedro Salomão  

624 923 

27 3ªf. 

2ª Campanha de arrecadação 

de alimentos - Expedição 

Jacaré 

2.450 733 

27 3ªf. Você sabia? Orquídeas 245 810 

29 5ªf. 
Ecodica Especial Expedição 

Jacaré - Lixo  
966 478 

29 5ªf. 
 Resultado campanha de 

arrecadação  
560 697 

31 sáb. 
7ª Expedição Jacaré - Fotos + 

vídeo 
2.550 839 

 

Demos início a esse mês de outubro, seguindo o nosso cronograma de atividades, 

assim como os meses anteriores. Havíamos planejado algumas atividades, no entanto, os 



incêndios atingiram a nossa cidade, e não podíamos fechar os olhos para essa situação! Foi 

então que a Expedição Jacaré surgiu, uma ação emergencial em que levamos alimentos para 

os animais sobreviventes das queimadas nas margens do Rio Jacaré Pepira. E por conta dessa 

Ecoação, atingimos números jamais vistos por aqui, tivemos um crescimento rápido e um forte 

engajamento da comunidade.  

Em paralelo a isso tudo, continuamos com as nossas aulas para o curso de formação, 

com os mais variados temas, até que caímos na Expedição Jacaré e o curso de formação 

voltou os olhos para essa atividade, os alunos foram inseridos para que possam contribuir 

com essa ação, mesmo que a distância, gerando conteúdo para o nosso ambiente virtual. 

No Facebook (https://www.facebook.com/EcocienteDourado/), conseguimos um 

aumento de mais de 1000% nas visualizações nos nossos vídeos, um  aumento de 160 seguidores 

e 129 curtidas, além de um alcance de 75.202 nas nossas publicações.  

 

 

 

https://www.facebook.com/EcocienteDourado/


 

 

Enquanto isso no nosso perfil do Instagram 

(https://www.instagram.com/grupoecociente/), ganhamos 65 novos seguidores, e totalizamos 

2.303 curtidas nas publicações do mês de outubro, além de um alcance de 23.082. 

 

 

 

https://www.instagram.com/grupoecociente/


 

 


