
CURSO DE FORMAÇÃO SOCIOAMBIENTAL - CF 

Informações e fotos:  https://www.facebook.com/grupoecociente  www.grupoecociente.blogspot.com.br 

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

Coordenadores Educadores: Luciana Munhoz Desajacomo e João Pedro Paich da Cunha 

 

PERÍODO: NOVEMBRO/DEZEMBRO 2021 

  dia/ 

mês 

dia/ 

sem. 
Educador Atividade Atividades do Curso de Formação  

n
o

ve
m

b
ro

 

1 2ªf. João* Feedback Devolutiva participação semanal alunos  

3 4ªf. Isabela Oficina 16 Encerramento 

4 5ªf. Veri Visita Santana Agroecológica - trilhas  

8 2ªf. João* Feedback Devolutiva participação semanal alunos  

9 3ªf. Lavínia e Duda Aula 34 Protagonismo Juvenil 

10 4ªf. Carol Galdino Oficina 17 Chocolate! 

15 2ªf. João* Feedback Devolutiva participação semanal alunos  

16 3ªf. Lu e JP Oficina 18 Customização Ecobags Ecoação/Feito à mão 

22 2ªf. João* Feedback Devolutiva participação semanal alunos  

24 4ªf. Lu e JP Visita Santa Clara - trilha e lanche 

25 5ªf. Lu e JP Formatura Avaliação final 

27 sáb. Lu e JP Ecoação Doação de Ecobags e mudinhas à população 

29 2ªf. João* Feedback Devolutiva participação semanal alunos  

30 3ªf. Lu e JP Formatura Formatura 

  dia/ 

mês 

dia/ 

sem. 
Educador Atividade Atividades do Curso de Formação  

d
e

z 

2 5ªf. Lu e JP Formatura Day Use 

*Obs.: a partir do mês de abril, toda primeira quarta-feira de cada mês será dedicada a uma 

aula/encontro especial com uma psicóloga com o objetivo de auxiliar nossos jovens no enfrentamento das 

questões referentes à pandemia pertinentes à idade/fase deles, com o intuito de ajudá-los 

psicologicamente. 

Devolutiva de rendimento  

Ambiente virtual 

Data: 01/11/2021 – 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 16: Encerramento 

Local: Sala Ecociente 

Data: 03/11/2021 – quarta-feira 

Coordenação: Lu e JP 

Convidada: Isabela Pavão – psicóloga 

Descrição da atividade: 

Objetivo: Com o objetivo de encerrar as aulas, foi realizado duas dinâmicas, uma trazendo a reflexão sobre 

como a felicidade pode ser simples e a outra sobre o fechamento de ciclos.  

Estratégia: Através das dinâmicas, proporcionar um momento de reflexões sobre os temas citados acima. 

Dinâmica 1: Foi apresentado ao grupo um fragmento do poema: “FELICIDADE REALISTA" (Mário Quintana). 

https://www.facebook.com/grupoecociente
http://www.grupoecociente.blogspot.com.br/


Durante a leitura, o grupo foi orientado a anotar as partes, palavras do poema que mais se identificaram, que 

gostaram, ou fez sentido. Após isso, foi proposto que cada pessoa listasse cinco coisas que mais valoriza em sua 

vida. 

Dinâmica 2: Inicialmente foi falado ao grupo como cada experiência é importante, como sempre algo pode nos 

tocar, nos modificar, se estivermos abertos à isso. 

Para já trabalhar o fechamento de ciclos, também foi falado aos participantes, como esse ano foi um ano de 

mudanças, adaptações o tempo todo, sobre as dificuldades. Por isso, o grupo foi convidado a pensar sobre como 

foi o ano, desde o início quando se inscreveram para participar do grupo Ecociente, da notícia da aprovação, 

sobre as dificuldades encontradas, e através dessas lembranças, desses sentimentos, tentar expressar tudo o 

que sentiram através de um desenho. 

Depois de concluído os desenhos individualmente foram apresentados ao grupo, para que eles pudessem observar 

o que cada um desenhou e cada participante (um de cada vez) falou para o grupo o que ele entendeu do desenho 

apresentado (o que ele imagina que a pessoa que desenhou quis representar). Posteriormente, o dono do desenho 

deu sua explicação, conferindo se as interpretações dos desenhos são compatíveis ou não. 

Para finalizar foi lido um fragmento da poesia “Tecendo a Manhã” (MELO NETO, J.C.), para mostrar a 

importância de cada pessoa, das inter-relações e sobre a importância de sempre colocarmos em prática tudo que 

aprendemos e estender para todos ao nosso redor.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Visita: Trilha ecológica 

Local: Santana Agroecológica 

Data: 04/11/2021 – quinta-feira 

Coordenação: Lu e JP 

Convidados: Veridiana Guimarães e Jone Ballestero Martins  

Descrição da atividade: 

 Fomos até a Santana Agroecológica para percorrermos a trilha ecológica com observação de pássaros 

oferecida por eles. Os alunos forma guiados e orientados pela Veri e pelo Jone, responsáveis por todas as 

explicações e vivências. 

 Os alunos também puderam ver um pouquinho de como funciona a produção do café deles.  

 Finalizamos com um lanchinho bem saudável. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Devolutiva de rendimento  

Ambiente virtual 

Data: 08/11/2021 – 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 34: Protagonismo juvenil 

Local: Sala Ecociente 

Data: 09/10/2021 – terça-feira 

Coordenação: Lu e JP 

Convidadas: Lavínia e Duda – estudantes de Ciências Sociais e Ecocientes 

Descrição da atividade: 

 Apresentamos uma aula sobre protagonismo juvenil. Conversamos com os alunos sobre o jovem ser autônomo e 

protagonista de sua vida, as diversas possibilidades e caminhos, tanto na parte estudantil, quanto no mercado 

de trabalho. Trouxemos dois exemplos de jovens protagonistas para os alunos se inspirarem: Greta Thumberg 

e Thiago Torres, conhecido como Chavoso da USP.  

 Com essa aula, tivemos a intenção de transmitir a mensagem para os alunos do projeto que eles já estão sendo 

protagonistas, podendo levar essa ação para diversas áreas de sua vida. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Oficina 17: Chocolate! 

Local: Sala Ecociente 

Data: 10/11/2021 – quarta-feira 



Coordenação: Lu e JP 

Convidada: Carol Galdino 

Descrição da atividade: 

 Recebemos os alunos no nosso espaço para mais uma conversa com a estudiosa em alimentação saudável e 

funcional para falar agora sobre o chocolate e seus benefícios. 

 Abordamos sobre o tema chocolate: 

      - origem do fruto cacau, o doce chocolate que é originado do cacau, diferenças do chocolate de acordo com as    

porcentagens e composição, produção do chocolate, e no final houve degustação de bolo de cacau com cobertura, 

saudável sem trigo, sem refinados, sem conservantes e aprendemos com exemplos sobre a utilização e diversidades 

do cacau. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Devolutiva de rendimento  

Ambiente virtual 

Data: 15/11/2021 – 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 18: Customização de Ecobags – Ecoação final 

Local: Sala Ecociente 

Data: 16/11/2021 – terça-feira 

Coordenação: Lu e JP 

Descrição da atividade: 

 Nesta oficina, os alunos customizaram as ecobags produzidas em algodãozinho que seriam doadas na Ecoação. 

Logos do projeto foram grafitados em verde junto com uma mensagem de consciência ambiental. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Devolutiva de rendimento  

Ambiente virtual 

Data: 22/11/2021 – 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. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Visita: Trilha ecológica e cachoeira 

Local: Santa Clara Eco Resort 

Data: 24/11/2021 – quarta-feira 

Coordenação: Lu e JP 

Descrição da atividade: 

 Fomos pela primeira vez com o grupo ao Clara Resorts em uma visita onde fomos acompanhados pelos monitores 

Tio Bacca e Tia Temaki (Ecociente), chegando lá eles apresentaram o Resort e falaram como seria nosso dia.  

 Foi então que começamos a nossa trilha, que no final chegamos em uma cachoeira. Em seguida, aprendemos 

duas novas brincadeiras.  

 Depois disso, fomos mais uma vez surpreendidos com todo carinho da equipe com a gente, onde fomos levados 

a um lugar com uma vista espetacular, e com um lanche da tarde impecável.  

 Por fim, voltamos para cidade ainda acompanhados pelos monitores. Foi uma tarde incrível, onde tivemos mais 

contato com a natureza, conhecemos um pouco sobre o Resort e os monitores também, além de ver todo carinho 

que eles tem com nosso grupo.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Avaliação 

Local: Sala Ecociente 

Data: 25/11/2021 – quinta-feira 



Educadora: Lu e JP 

Descrição da atividade: 

  Assim como no início do curso de formação, os alunos também fizeram uma prova para se formarem.  
 Uma prova simples e semelhante a inicial, onde os alunos avaliaram o curso em geral. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ecoação Final: Doação de Ecobags e mudinhas 

Local: Em frente à Sala Ecociente 

Data: 27/11/2021 – sábado 

Coordenação: Lu e JP 

Convidados: GE 

Descrição da atividade: 

 Foram entregues à comunidade, na manhã deste sábado, as ecobags customizadas pelos alunos juntamente com 

as mudinhas de tomatinhos cereja, no intuito de despertar a consciência ambiental no sentido da utilização de 

sacolas retornáveis. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Devolutiva de rendimento  

Ambiente virtual 

Data: 29/11/2021 – 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. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Formatura 

Local: Sala Ecociente 

Data: 30/11/2021 – quinta-feira 

Educador: Lu e JP 

Descrição da atividade: 

 E então finalizamos mais uma etapa deste processo com um grupo de formandos de 12 pessoas, as quais 

tiveram a vontade e a disposição para realizar este curso de 110 horas em 2021. Foram muitas aulas, 

atividades, encontros, Ecoações, oficinas tanto na modalidade remota como presencial as e pra todos foi um 

grande aprendizado. 

 Fizemos uma cerimônia simples e acolhedora que iniciou com a fala dos educadores, logo após tivemos uma 

apresentação os alunos mais velhos, com um vídeo para os formandos e então a entrega do certificado. 

 Finalizamos com um coquetel e todos conversaram em um momento acolhedor e divertido. 

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

Day Use 

Local: Sala Ecociente 

Data: 02/12/2021 – quinta-feira 

Educador: Lu e JP 

Descrição da atividade: 

 Na manhã do dia 02/12, nos encontramos em frente ao nosso espaço, e sigamos para o Santa Clara Resort.  

 Chegando lá, fomos tomar o café da manhã, aonde a Tia Baby nos encontrou, em seguida nós tivemos um tour 

pelo Resort, onde conseguimos conhecer melhor o Resort. 

 Depois disso fizemos algumas brincadeiras no gramado enquanto esperávamos o horário para irmos até a 

tirolesa, onde encontramos também a Tia Pérola. Depois de descermos a tirolesa fomos nos trocar para 

entrarmos na piscina. Ficamos lá até o horário do almoço, saímos, nos trocamos e fomos para a gerencial, 

onde conhecemos ainda mais sobre os valores e a história do Clara Resorts. 

 Depois da gerencial voltamos para cidade, encerrando o nosso dia, que foi incrível. 


