
PROCESSO CONTINUADO EM EDUCOMUNICAÇÃO AMBIENTAL - GE 

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

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

 

PERÍODO: ABRIL 2021 
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dia/mês dia/semana Local Coordenação Etapa Atividades do Curso de Educomunicação 

7 4ªf. remoto Lu e JP Encontro 7 TERRA: NOSSA CASA - produção para Semana da Terra 

7 4ªf. remoto Isabela Encontro 8*  Autoconhecimento e autocuidado 

14 4ªf. remoto Lu e JP Encontro 9 Finalização vídeo Terra 

21 4ªf. Escolas/mídias Lu e JP Divulgação Semana da Terra postagens 

27 3ªf. remoto Lu e JP Encontro 10 Feed Semana da Terra/Cronograma de maio: niver Eco e Dourado 

27 3ªf. Dourado MA Delivery Kit Eco 

 

*Obs.: a partir deste 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. 

Encontro 7 – Terra: nossa casa 

Remoto 

Data: 07/04/2021 – quarta-feira 

Coordenação: Lu e JP 

Descrição da atividade: 

➔ Mais informações sobre o planeta Terra para a confecção do vídeo para o Dia da Terra. 

➔ Devolutivas das alunas para o vídeo. 

➔ Fechamento das informações a serem veiculadas no vídeo. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*Encontro 8: Autoconhecimento e autocuidado 

Remoto 

Data: 07/04/2021 – quarta-feira 

Coordenação: Lu e JP 

Convidada: Isabela Pavão – psicóloga 

Descrição da atividade: 

➔ Objetivo: Apresentar aos alunos os temas Auto Conhecimento e Auto Cuidado, a importância de nos 

conhecermos, tomarmos consciência de nós mesmos, para que assim possamos viver nossa vida de forma 

autêntica e consciente. 

Como o autoconhecimento está diretamente ligado com o autocuidado, também abordamos como é importante 

conhecer nossos limites, respeitar nosso tempo, sentimentos e emoções. 

➔ Estratégia: Após apresentação dos temas, foi enviado aos alunos um teste simples de personalidade que eles 

poderiam realizar como ferramenta para se auto conhecerem. Também foi entregue duas folhas impressas, 

uma com várias características e cada pessoa iria grifar a característica que se identifica. A segunda folha, 

refere-se a uma tabela com os dias da semana para que os participantes se auto observem e anotem fatos, 

sentimentos e como reagiram a determinada situação. 

Foi realizado na aula um quizz simples sobre autocuidado, de forma individual e online, para que cada um 

pudesse verificar como está seu nível de autocuidado. 

➔ Finalização: foi proposto ao grupo tirarem um tempinho para se cuidarem e registrarem com uma foto, ou vídeo 

esse momento de autocuidado.  

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


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

Encontro 9: Finalização vídeo Dia da Terra  

Remoto 

Data: 14/04/2021 – quarta-feira 

Coordenação: Lu e JP 

Descrição da atividade: 

➔ Neste encontro foram finalizadas e revisadas as informações e imagens definitivas do vídeo, bem como o 

combinado de como divulgá-las: escolas municipais (alunos de 5ºs anos) e mídias do Eco (comunidade  e 

seguidores) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Divulgação: Dia Mundial da Terra – 22 de março 

Remoto 

Data: semana 

Coordenação: JP 

Descrição da atividade: 

➔ O vídeo preparado foi divulgado primeiramente nas escolas, para, depois, ser divulgado nas mídias, juntamente 

com várias informações em números sobre a Terra, feitas através das postagens nos respectivos dias da 

semana (vide relatório mídias). 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Encontro 10: Feed Semana da Terra / Cronograma maio  

Remoto 

Data: 27/04/2021 – terça-feira 

Coordenação: Lu e JP 

Descrição da atividade: 

➔ Neste encontro, fizemos o feedback da repercussão das postagens e do vídeo lançados na semana anterior em 

comemoração ao Dia Mundial da Terra. 

➔ Também apresentamos as sugestões para o cronograma do próximo mês, maio, para discutirmos as 

possibilidades de atividades. 

➔ Em meio ao encontro as alunas foram recebendo os Kits Eco por delivery e pudemos ver a empolgação delas 

com os itens ecológicos do kit, o que já permitiu mais uma boa discussão sobre como nossas escolhas e  ações 

impactam o meio ambiente.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Delivery: Kit Eco 

Dourado 

Data: 27/04/2021 – terça-feira 

Coordenação: Lu e MA 

Descrição da atividade: 

➔ As alunas receberam na segurança de suas casas o nosso Kit Eco, contendo uma sacola tipo mochila de algodão 

cru com o nosso logo, uma escova de dentes vegana feita em bambu e cerdas naturais, um canudo de alumínio 

de uso permanente, um squeeze também em alumínio. 

➔ Esse kit foi pensado nelas, a fim de que elas pudessem usar no dia a dia, principalmente quando voltarmos com 

as atividades presencias do Eco, além de fortalecer nelas uma atitude responsável com o meio ambiente. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 


