
PROCESSO CONTINUADO EM EDUCOMUNICAÇÃO AMBIENTAL - GE 

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: JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO 2022 

 

Encontro 1: Quem fica 

Local: remoto 

Data: 27/01/2022 – quinta-feira 

Coordenação: Lu e JP 

Descrição da atividade: 

 Nos reunimos de forma remota para avaliarmos juntamente com os alunos da edição anterior quem ficaria 

como GE (mais velhos) para 2022. 

 Conversamos bastante. Contamos como seria o nosso ano, plano que temos, e falamos um pouco sobre nossas 

férias.  

 Nos apresentamos novamente, e vimos quem continuaria com a gente, depois disso colocamos em votação qual 

seria o melhor dia e horário para termos nossos encontros semanais. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Encontro 2: Potencialidades individuais  

Local: remoto 

Data: 03/02/2022 – quinta-feira 

Coordenação: JP 

Convidada: Isabela Pavão – psicóloga 

Descrição da atividade: 

 Na primeira aula do ano com a Psicóloga Isabela, nós falamos sobre nossas potencialidades, onde pensamos nos 

nossos pontos fortes mas nos fracos também, pontos em que temos que melhorar. E onde podemos ajudar o 

outro a descobrir suas qualidades, ajudando nas suas dificuldades. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Encontro 3: Postura e empatia através dos “robôs adoráveis” 

Local: remoto 

Data: 09/02/2022 – quarta-feira 

Coordenação: Lu  

Convidada: Mônica A. Turato 

Descrição da atividade: 

 Apresentação da educadora 

dia/mês dia/semana Local Coordenação Etapa

27 5ªf. remoto Lu e JP Encontro 1

dia/mês dia/semana Local Coordenação Etapa

3 5ªf. remoto Isa Encontro 2

9 4ªf. remoto Mônica Encontro 3

17 5ªf. remoto Lu e JP Encontro 4

26 sáb. Sala Ecociente Lu  e JP Encontro 5

dia/mês dia/semana Local Coordenação Etapa

8 3ªf. Sala Ecociente Lu e JP Encontro 6

15 3ªf. Sala Ecociente Lu e JP Encontro 7

17 4ªf Sala Ecociente GE Encontro 8 Finalização semana da água

23 4ªf. Mídias JP e Sara mídias

28 2ªf. Santa Clara Lu e JP Encontro 9
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Atividades do Curso de Educomunicação

Ser Eco: reafirmando o projeto / Mídias e Divulgação CF 2022

Aula sobre dinâmica de grupo e relações interperssoais - JP / tarefa dia da água

Semana da Água- potagens

Preprativos semana do dia da água - infos mídia 

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


 Breve história de vida e como chegou a este projeto através de experiências e preocupação com o meio 

ambiente, reforçando o conceito de empatia com o meio e com o próximo e a diferença que nossa postura 

faz mediante os desafios. 

 Mãos à massa junto com os alunos para fazer um robô com papelão e outros matérias simples, numa 

oficina que aplica possíveis desdobramentos para a atividade do Ecociente 

 Troca de ideias, dúvidas e fechamento. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Encontro 4: Ser Eco: reafirmando propósitos 

Local: remoto 

Data: 17/02/2022 – quinta-feira 

Coordenação: Lu e JP 

Descrição da atividade: 

 O encontro aconteceu ainda de forma remota, onde conversamos o que é ser eco através de perguntas que 

foram deixadas para pensarmos se sabemos das nossas habilidades, e quais habilidades não temos. 

 Também conversamos sobre nossas mídias. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Encontro 5: Acolhimento e volta ao nosso espaço  

Local: Sala Ecociente 

Data: 26/02/2022 – sábado 

Coordenação: Lu e JP 

Descrição da atividade: 

 Voltamos ao nosso espaço neste sábado, tivemos um café bem gostoso, nos distraímos um pouco conversando, 

e falamos sobre o andamento que teríamos no próximo mês, e o que iria para nossas mídias.   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Encontro 6: Dinâmica de grupo e relações interpessoais  

Local: Sala Ecociente 

Data: 08/03/2022 – terça-feira 

Coordenação: Lu e JP 

Descrição da atividade: 

 No primeiro encontro do mês de março, tivemos uma aula com o João sobre oficinas, como devemos pensar e 

prepará-las para que dê tudo certo e sair como planejado. Vimos por onde devemos começar e quais passos 

seguir.  

 Foi deixada uma pesquisa para o dia da água. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Encontro 7: Preparativos Semana da Água  

Local: Sala Ecociente 

Data: 15/03/2022 – terça-feira 

Coordenação: Lu e JP 

Descrição da atividade: 

 Concluímos o que seria postado nas mídias sobre o Dia da Água, os posts que seriam feitos na semana. Falamos 

também o que havíamos pesquisado e começamos fazer o roteiro para o vídeo que irá para as mídias. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Encontro 8: Finalização Semana da Água  

Local: Sala Ecociente 

Data: 17/03/2022 – terça-feira 

Coordenação: GE 

Descrição da atividade: 

 O GE se reuniu pela primeira vez sem os coordenadores para produzirem o vídeo do Dia da Água de uma forma 

bem dinâmica. Todos os alunos participaram e conseguimos fazer um vídeo muito bom, produzimos também um 

TikTok como nunca tínhamos feito. Foram também os nossos primeiros vídeos gravados de forma presencial. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mídias: Semana da Água  

Local: redes sócias Ecociente 

Data: 21 a 25/03/2022  

Coordenação: JP e GE 

Descrição da atividade: 



 Foram veiculadas e divulgadas em nossas mídias várias informações sore a importância da água, em como a 

necessidade do seu uso consciente. 

 Foram postadas informações e frases abordando o tema água, além de vídeos e TikToks feitos pelos alunos, 

conforme relatório de mídias. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Encontro 9: Jogos noturnos 

Local: Santa Clara Eco Resort 

Data: 28/03/2022 – segunda-feira 

Coordenação: GE 

Descrição da atividade: 

 No último encontro do mês, fomos ao Santa Clara Eco Resort para uma atividade noturna. Logo na chegada 

jantamos juntamente com os monitores que nos receberam, pois na sequência faríamos uma trilha do medo 

com a história de João e Maria. 

 Por fim, participamos da brincadeira Qual é a música. Foi muito bom, nos divertimos muito e nos assustamos 

também. 
 


