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Ecoviver 2020 - Novidades e desafios
Em condições normais, o ano de 2020 já traria novidades ao Projeto Ecoviver.
Depois de mais de dez anos trabalhando com o tema da Sustentabilidade e, mais recentemente,
nos marcos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável propostos pela Organização das
Nações Unidas (ONU), o Ecoviver 2020 se dedicaria a um tema urgente e de grande importância
para o público que atende: a Segurança Viária.

Da necessidade de contribuir para a mudança deste cenário, e convictos de que somente a
educação das futuras gerações poderá transformar verdadeiramente o trânsito brasileiro, nasceu
o nosso novo mote: Proteção à vida de hoje e de amanhã.
Nossa segunda novidade seria a incorporação de duas novas concessões e, consequentemente,
dois estados e quatro municípios: Curvelo e Bocaiuva (MG), servidos pela ECO 135, e Catalão e
Cristalina (GO), pertencentes à ECO 050.
Com a equipe completa e a chegada de três novos coordenadores(as) pedagógicos(as), estávamos
prontos(as) para mergulhar no tema da Segurança Viária, para então conquistar os corações e
mentes de nossas interfaces e professores(as). Foi exatamente nesse momento que os primeiros
casos de covid-19 chegaram ao Brasil.
A partir daí, a equipe do Ecoviver precisou se reinventar. A pandemia trouxe inúmeros desafios
a um Projeto que sempre aconteceu de forma presencial, nas escolas, e de forma coletiva. Foi
preciso desenvolver uma grande capacidade de adaptação. Por outro lado, as dificuldades
despertaram nosso espírito de colaboração e criatividade.
Em tempo recorde, foi possível reelaborar o guia metodológico da Jornada Ecoviver, tornando-o
mais enxuto, desenvolver e produzir quatro vídeos voltados à formação de professores, e criar
uma mecânica de inscrições totalmente virtual.
O término do processo de inscrições trouxe a primeira grande surpresa. Contrariando as
expectativas, tivemos um recorde no número de inscrições, com mais de 1500 professores(as)
interessados(as) em participar da Jornada Ecoviver 2020. Uma grande alegria e um desafio
enorme de promover uma formação de qualidade e também acolher profissionais extremamente
pressionados e sobrecarregados pelas condições de trabalho durante a pandemia.
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Vivemos uma situação inaceitável no Brasil, que hoje ocupa o terceiro lugar no ranking dos países
com mais mortes no trânsito, atrás apenas da China e da Índia. Além de milhares de mortos, os
acidentes deixam um rastro de sequelas, dores e impactos negativos na vida de milhões de famílias.
Ao mesmo tempo, oneram o Estado com gastos que poderiam ser aplicados na construção de
escolas, hospitais e outros equipamentos públicos.
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Em seguida, foi preciso adaptar a Jornada Ecoviver, cujas etapas também teriam de acontecer
virtualmente. Coordenadores(as) e professores(as) trabalharam incessantemente para aplicar as
atividades, criar os esquetes e desenvolver as Mostras nas Escolas em vídeo, foto, áudio etc.
A construção de uma Mostra de Teatro nas Cidades sem a possibilidade de reunir público e
artistas fisicamente nos instigou a montar um espetáculo que não poderia ser uma mera peça
filmada, mas uma apresentação que emocionasse e sensibilizasse adultos e crianças de forma
lúdica, a partir de uma linguagem inovadora. A realização de ˝O Karmann Ghia Laranja do Vovô˝
é um dos elementos que nos encheram de orgulho em 2020.

Este relatório compreende as atividades desenvolvidas pela equipe do Projeto Ecoviver ao longo
do ano. Traz dados, informações e resultados que pretendem dar a dimensão das experiências
que nos fortaleceram coletivamente como equipe e individualmente como profissionais.
Boa leitura!
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Por fim, após um ano de muito trabalho, incertezas e desafios, é com uma felicidade enorme que
fechamos 2020 com resultados muito além do que esperávamos, totalizando 362 escolas, 1.250
professores(as) e 22.043 estudantes.

Protegendo a vida, de hoje e de amanhã
Novo mote e identidade visual
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Banner site e Facebook Projeto Ecoviver

Logomarca Ecoviver
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NÚMERO
ESCOLAS

PROFESSORES(AS)

ALUNOS(AS)

5

30

464

8

42

630

10

74

930

12

41

708

18

145

1.830

13

98

1.348

1

23

275

9

10

302

23

59

1.409

46

126

2.996

26

81

1.958

16

27

448

14

47

1.053

12

20

69

8

11

65

8

19

427

17

28

430

18

60

374

17

45

1.296

Guarujá

2

3

121

Praia Grande

19

87

1.883

Santos

1

2

43

10

48

884

São Bernardo do
Campo

31

90

1.549

São Vicente

18

34

551

362

1.250

22.043

CIDADE

CONCESSÃO

Catalão

ECO 050

Cristalina
Cariacica

ECO 101

Guarapari
Viana
Bocaiuva

ECO 135

Curvelo
Cascavel

ECOCATARATAS

Foz do Iguaçu
Guarulhos
Itaquaquecetuba

ECOPISTAS

Jacareí
Taubaté
Niterói

ECOPONTE

Rio de Janeiro
Capão do Leão
Pelotas

ECOSUL

Rio Grande
Paranaguá

ECOVIA

ECOVIAS

Diadema

25

9
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Números do Ecoviver 2020
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Números do Ecoviver - 2006 a 2020

Cidades
envolvidas

Escolas
envolvidas

Professores
envolvidos

Alunos(as)
Envolvidos(as)

2006*

9

352

805

32.044

2007

15

267

1.222

54.566

2008

16

257

698

40.157

2009

16

248

1.181

28.465

2010

17

303

1.601

34.164

2011

22

563

3.115

90.514

2012

22

308

1.586

49.161

2013

22

247

1.212

26.031

2014

23

297

1.234

25.626

2015

21

257

1.055

21.298

2016

18

190

1.009

15.451

2017

20

257

882

17.734

2018

24

271

949

17.497

2019

24

278

861

15.882

2020

25

362

1.250

22.043

3.701

13.303

354.932

Ano

Acumulado 2006 a 2020

* Em 2006 e 2007, o Projeto contava com atividades do módulo caminhão, que recebia diversas escolas.
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Envolvidos no Projeto Ecoviver – 2006 a 2020
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Janeiro a março de 2020 - Iniciando as atividades
Entre o mês de janeiro e o início de março de 2020, a equipe do Ecoviver se preparou para colocar
o projeto na rua. Até então, a pandemia de Covid-19 era algo completamente fora de perspectiva,
e a empolgação pelo início de um novo ano, cheio de novidades, tomava conta da equipe.
Aproveitando a chegada de Heloisa Melillo à gerência do projeto, o mês de janeiro foi dedicado à
organização interna. As equipes de comunicação e produção desenvolveram seus cronogramas,
conferiram a necessidade de produção de materiais, orçaram custos e decidiram por algumas
mudanças no sentido de otimizar recursos.

1a. Capacitação: apresentando o tema da Segurança Viária
A atividade, realizada entre os dias 6 e 7 de fevereiro em São Paulo, teve como objetivo apresentar
à equipe pedagógica as novidades do Ecoviver 2020: a chegada de duas novas concessões
(ECO 135 e ECO 050), a adoção do tema da Segurança Viária, sua relação com o conceito de
Proteção à Vida e seus desdobramentos nas atividades previstas para o ano.
Com o objetivo de sensibilizar a equipe para o tema e apresentar números e informações que
embasaram sua escolha, foi realizada uma apresentação da palestrante em Educação e Segurança
no Trânsito Priscilla Lundstedt Rocha.

Equipe pedagógica do Ecoviver assiste à palestra de Priscilla Lundstedt Rocha, especialista em Educação e Segurança no Trânsito.
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A adoção do tema da Segurança Viária, nos marcos da Proteção à Vida, além da chegada de duas
novas concessões (e dois novos estados) ao Projeto, exigiu a revisão dos materiais de formação e
do conteúdo dos dois encontros de capacitação presenciais previstos para o início do ano.

Protegendo a vida, de hoje e de amanhã
2a Capacitação: estruturando a Jornada Ecoviver
Nos dias 4 e 5 de março, também em São Paulo, foi realizado o segundo encontro de capacitação
da equipe do Ecoviver. Seu objetivo foi a reformulação do Guia de Metodologia a partir do novo
tema de trabalho, bem como a discussão sobre a formação dos(as) professores(as) e estudantes
envolvidos(as). Para isso, a atividade contou com a participação da Professora Carmen Silvia Cintra
Torres de Carvalho, que auxiliou no desenho de atividades e propostas para o desenvolvimento
das etapas da Jornada Ecoviver 2021.

A equipe do Ecoviver encerrou este encontro muito animada para o início das atividades nos
municípios participantes, com algumas reuniões de articulação já realizadas e outras agendadas
para as semanas seguintes.

Equipe pedagógica do Ecoviver discute a metodologia da Jornada Ecoviver 2020 com
a Professora Carmen Silvia Cintra Torres de Carvalho .
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Além de questões relacionadas à documentação, foi apresentado à equipe o sistema de
armazenamento de dados reformulado, e novas sugestões foram incorporadas às suas
funcionalidades.
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Abril a julho de 2020 - Reformulações diante da nova realidade
A partir da segunda quinzena de março, com a chegada da pandemia de covid-19 ao Brasil, o
Ecoviver, seguindo as orientações sanitárias, suspendeu suas atividades presenciais. A equipe
estava, neste momento, a todo vapor com as reuniões de articulação junto às interfaces municipais
e estaduais. Esses encontros foram remanejados e aconteceram de forma virtual, mas até então
havia pouca clareza sobre os desdobramentos da pandemia e suas consequências para as
escolas.

a. Construir um novo cronograma para a Jornada Ecoviver e reeditar o Guia de Metodologia;
b. Determinar grupos de trabalho com a participação dos(as) coordenadores(as)
pedagógicos(as) para a formulação conjunta de atividades virtuais direcionadas a
alunos(as) dos níveis Fundamental I, Fundamental 2 e Ensino Médio;
c. Desenvolvimento de conteúdo e gravação de quatro vídeo-aulas que substituíram os
workshops presenciais de formação;
d. Discutir conjuntamente as diretrizes de um plano de comunicação que estreitasse os
laços entre o Projeto e os(as) professores(as) interessados(as) em participar do Ecoviver,
além de retomar contato com os(as) que já participaram.
As reuniões semanais de equipe tornaram-se, a partir desse momento, uma rotina em 2020. Além
de realizar ao menos um encontro com a equipe pedagógica, gerência, produção e comunicação
por semana, novas reuniões entre grupos de trabalho formados pelos(as) coordenadores(as)
foram agendadas conforme as necessidades se apresentaram (a seguir).
Foram realizadas 72 reuniões de equipe com a participação da coordenação pedagógica,
gerência, produção e comunicação.
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Sem definições sobre um retorno presencial, a equipe do Ecoviver percebeu a necessidade de
estabelecer reuniões semanais para acompanhar em tempo real a realidade de cada região diante
da pandemia de Covid-19, além de:

RELATÓRIO ECOVIVER - 2020

Protegendo a vida, de hoje e de amanhã

Imagens de reuniões virtuais da equipe do Ecoviver
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Reedição do Guia de Metodologia e revisão da Jornada Ecoviver
As limitações impostas pela pandemia de covid-19 impactaram o cronograma de realização do
Projeto Ecoviver em 2020. Por conta das medidas de isolamento social, os workshops presenciais
para a formação dos(as) professores(as) foram cancelados, e foi necessária a reformulação das
etapas da Jornada Ecoviver para torná-la mais enxuta.
Diante das alterações, foi necessária uma ampla revisão no Guia de Metodologia do Ecoviver
2020. Essa reformulação foi fruto de discussões realizadas em reuniões semanais de equipe,
e seus detalhes foram desenvolvidos dentro dos grupos de trabalho formados pelos(as)
coordenadores(as).
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Além de impresso, o Guia de Metodologia reformulado foi disponibilizado em versão pdf para
download no site do Ecoviver.

Produção de atividades pedagógicas virtuais
Os primeiros relatos que a equipe pedagógica do Ecoviver recebeu de professores(as)
parceiros(as) foram preocupantes. Com as escolas fechadas por tempo indeterminado, poucos
recursos, e muita desigualdade no acesso dos(as) alunos(as) à internet, a pressão sobre os(as)
educadores(as) era enorme.
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Tendo de se adaptar às aulas virtuais e gravações de vídeos, a equipe percebeu que a melhor
contribuição do Ecoviver naquele momento seria apoiá-los com um conjunto de atividades de
qualidade, que os(as) ajudassem a introduzir em sala de aula o tema da Segurança Viária, mas
que fossem também lúdicas e interessantes. Para isso, a equipe pedagógica do Ecoviver se reuniu
em grupos de trabalho envolvendo coordenadores(as) para formular atividades virtuais.
As atividades foram desenvolvidas a partir dos eixos temáticos do Ecoviver em 2020: Segurança
Viária e sustentabilidade, tendo como princípio fundamental a proteção à vida, e como pano de
fundo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), estabelecidos pela ONU.
Ao longo do ano, foram desenvolvidos 93 lotes de atividades virtuais para estudantes do
Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II e Médio.
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A divulgação das atividades foi precedida por um levantamento de professores(as), secretarias e interfaces,
e a formação de listas de contatos de cada coordenador(a) com emails e números de whatsapp.
As atividades foram enviadas semanalmente por e-mail, às terças-feiras,
em formato word e pdf, disponibilizadas para download no site do Ecoviver e também divulgadas via redes
sociais e whatsapp para as listas de
contato dos(as) professores(as). O envio do primeiro lote de atividades foi
acompanhado de uma carta de boas-vindas.
Foram propostas pesquisas sobre os
ODS e Segurança Viária, questões de
múltipla escolha, jogos como palavras-cruzadas, caça-palavras e dominó,
interpretação de imagens, vídeos e letras de música, composições em texto, desenhos etc. Conforme a equipe
do Ecoviver foi se afinando, as atividades ganharam qualidade e relevância,
sendo cada vez mais adotadas pelas
escolas, e inclusive oferecidas às famílias dos(as) colaboradores(as) das
concessionárias (veja card ao lado).
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Recebemos feedbacks muito positivos de professores(as), diretores(as) e gestores das Secretarias
de Educação, que ressaltaram a qualidade e utilidade das atividades para os(as) estudantes
afastados das aulas presenciais.
As Secretarias de Educação dos municípios de São Vicente (SP) e Itaquaquecetuba (SP)
disponibilizaram as atividades do Ecoviver em seus portais de ensino à distância. As escolas de
Bocaiuva (MG) e Cariacica (ES) enviaram vídeos que mostram estudantes realizando as atividades.

• ECO 101 produziu peças de comunicação (card abaixo) para divulgar via whatsapp
		 e circuito interno de TV as atividades pedagógicas do Ecoviver entre seus(suas) 		
		colaboradores(as).
• Ecopistas aproveitou as atividades como parte de um pacote de ações para o mês
		 dos pais, propondo que pais e filhos realizassem juntos os exercícios.
• Ecosul fez a distribuição das atividades aos colaboradores por e-mail.
• Ecocataratas fez a divulgação e pediu feedback dos(as) colaboradores(as).
Peça de divulgação produzida pela ECO 101.
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Em agosto, a equipe pedagógica do Ecoviver entrou em contato com representantes das
concessionárias para oferecer as atividades pedagógicas para os(as) filhos(as) dos(as)
colaboradores(as). A ideia foi muito bem recebida.
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Vídeo gravado por Leontine Santos, integrante
da equipe pedagógica da Secretaria Municipal
de Educação de Rio Grande (RS).

Vídeo gravado por Michel Pinto da Costa,
integrante da Secretaria Municipal de Educação
de Itaquaquecetuba (SP).

Vídeo gravado pela prof. Fabiene, da EMEB João
Geraldo Santos, de Itaquaquecetuba (SP).
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Alguns depoimentos sobre as atividades formuladas pela equipe pedagógica do Ecoviver:
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Desenvolvimento de conteúdo para vídeo-aulas
O recurso encontrado para realizar a formação de professores(as) na metodologia do Ecoviver,
respeitando as regras de isolamento social, foi o desenvolvimento de quatro vídeo aulas, cujo
conteúdo correspondeu ao do workshop de formação número 1.
Para auxiliar na formulação desse conteúdo, a equipe pedagógica do Ecoviver se dividiu novamente
em grupos de trabalho e desenvolveu cada uma das aulas com base no Guia de Metodologia
revisto. O conteúdo foi roteirizado e gravado no mês de junho de 2020.
Produção das vídeo-aulas

• Vídeo 1: Apresentação do projeto, breve histórico, introdução aos temas e objetivos;
• Vídeo 2: Segurança Viária: principais aspectos e relevância do tema;
• Vídeo 3: Sustentabilidade; os ODS e a proteção à vida;
• Vídeo 4: A Jornada Ecoviver na prática; suas etapas e metodologia de aplicação.
Observação: A vídeo aula 4 teve de ser reformulada após a primeira gravação por conta
dos desdobramentos da pandemia e da percepção de que não seria possível desenvolver
os esquetes da Etapa Agir presencialmente. Por essa razão, alguns trechos da aula foram
posteriormente regravados.

Gravação da primeira vídeo-aula.
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No dia 13 de junho, foi iniciada a produção das vídeo-aulas que trouxeram o conteúdo de formação
do workshop 1 para o formato online. A apresentação das aulas ficaram por conta da Professora
Carmen Silvia Cintra Torres de Carvalho e os temas foram divididos da seguinte forma:

Protegendo a vida, de hoje e de amanhã
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Teaser - Formação online Ecoviver 2020
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Vídeo-aula 1

Vídeo-aula 2
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Vídeo-aula 3

Vídeo-aula 4
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Implantação do plano estratégico de comunicação
A partir do início do mês de maio, foi idealizado e implantado o plano de comunicação do Ecoviver
2020. Após discussões realizadas nas reuniões semanais de equipe, foi desenvolvido um conjunto
de estratégias que procuram atingir os seguintes objetivos:

A estratégia de disseminação de conteúdos nas redes sociais procurou integrar elementos como
regularidade, periodicidade, e uma análise de temas mais permeáveis aos dias da semana,
levando em conta pesquisas de hábitos de usuários(as) de redes sociais.
Houve a preocupação em mesclar elementos gráficos como cards com ilustrações produzidas
pelo diretor de arte do Ecoviver, imagens de atividades já realizadas pelo Projeto, e vídeos de
temas pertinentes pesquisados na internet.

Cronograma de postagens nas redes sociais
Foram programadas cinco postagens semanais nas redes sociais do Projeto Ecoviver (@
projetoecoviver no Facebook e Instagram), ou seja, uma postagem por dia, seguindo uma
organização por editorias:
• Segunda-feira: postagens de caráter institucional que reflitam a visão do Ecoviver 		
sobre seus temas de trabalho, além de recados e anúncios públicos;
• Terça-feira: postagens sobre as atividades virtuais produzidas pela equipe;
• Quarta-feira: postagens sobre Segurança Viária;
• Quinta-feira: #tbt ou postagens sobre atividades realizadas em anos anteriores;
• Sexta-feira: postagens sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs).
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• Oferecer conteúdo de qualidade sobre os temas de trabalho do Ecoviver em 2020;
• Aproximar professores(as) que não conheciam o Projeto e poderiam se interessar em
participar;
• Reaproximar professores(as) que participaram de edições anteriores;
• Criar laços entre o Ecoviver, as secretarias e interfaces, de forma a reafirmar a 		
importância do projeto para as comunidades e municípios que o abraçam;
• Registrar o andamento das atividades do Projeto, de forma a construir uma linha do 		
tempo paralela à realização das etapas, documentando-as.

Protegendo a vida, de hoje e de amanhã
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Card sobre Segurança Viária postado no perfil @projetoecoviver no Instagram.

Card sobre ODS postado no perfil @projetoecoviver no Facebook.

Site Ecoviver
O site do Ecoviver (www.ecoviver.com.br) desempenhou um papel importante na estratégia
recém implantada. Seus objetivos foram:
• Fortalecer um canal de comunicação oficial com espaço para textos mais longos, 		
informações, conteúdo de fôlego, notas e comunicados;
• Divulgação das atividades virtuais;
• Publicação de agenda de atividades do Ecoviver.
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Avaliação do Plano de Comunicação
Após oito meses de implantação do Plano de Comunicação do Ecoviver, foi possível perceber
quais conteúdos chamaram mais a atenção do público que segue o Projeto nas redes sociais.
Postagens relacionadas à realização das etapas, as Mostras, resultados e atividades conquistaram
uma quantidade significativa de interações.
A regularidade nas postagens também foi determinante para aumentar a quantidade de seguidores
nos perfis do Ecoviver no Facebook e Instagram, bem como a realização dos chats após as vídeo
aulas, em que a coordenação pedagógica ressaltou a importância de seguir as redes sociais para
a obtenção de informações sobre o andamento do Projeto.
Agosto e setembro de 2020 - Inscrições e formação
Inscrições online
O mês de agosto de 2020 representou um grande desafio para a equipe do Ecoviver. Pela primeira
vez na história do Projeto, foram realizadas as inscrições de professores(as) de forma totalmente
online, em respeito às regras de distanciamento social impostas pela pandemia de covid-19.
Não foi uma tarefa simples, afinal a equipe estava acostumada ao olho no olho, ao contato
com professores(as), coordenadores(as) e diretores(as), a visitar presencialmente as escolas e
encantar a todos(as) ao apresentar o Ecoviver. Nada disso pôde acontecer este ano, mas ainda
que fisicamente distantes, os(as) coordenadores(as) assumiram a dupla tarefa de conquistar o
coração de todos(as) e convencê-los(as) da importância em adotar a Segurança Viária como o
tema de trabalho em 2020.

24

RELATÓRIO ECOVIVER - 2020

Protegendo a vida, de hoje e de amanhã

Protegendo a vida, de hoje e de amanhã
O processo de inscrições online para a participação no Ecoviver 2020 foi dividido em três fases.
Pré-inscrições

• Construção coletiva do formulário de inscrições, levando em conta aspectos como:
- perguntas simples e claras;
- necessidade de cobrir todas as informações para cadastro no sistema do Ecoviver;
- inclusão de autorização de uso de imagem dos(as) professores(as);
- facilidade para a escolha dos horários de participação nos chats.

• A partir do dia 3 de agosto, com a abertura das inscrições, foi intensificada a articulação junto
às interfaces para a divulgação e garantia de adesão das cidades:
- Realização de reuniões virtuais para a apresentação do Projeto Ecoviver;
- Contato com professores(as) que haviam participado anteriormente do Projeto;
- Divulgação do teaser do vídeo de formação #1;
- Acompanhamento diário das inscrições para elaboração de estratégias locais;
- Reuniões de equipe para monitoramento, avaliação e correção de rumos quando necessário.
Pós-inscrições
• Com o encerramento das inscrições em 20 de agosto, a equipe do Ecoviver desenvolveu as 		
seguintes ações:
- apuração e consolidação das listas de professores(as) inscritos(as) por cidade;
- criação de listas de e-mail e whatsapp para troca de informações;
- estabelecimento de novos prazos para o encerramento das inscrições nas cidades de Niterói,
Rio de Janeiro, Catalão, Taubaté e Guarujá.
Número de inscritos(as)
A adesão ao Ecoviver 2020 foi além das expectativas. O sucesso das inscrições se deveu sobretudo
ao trabalho minucioso da equipe de coordenação pedagógica, que conseguiu conquistar interfaces,
diretores(as) e professores(as) em contatos virtuais através das mais variadas plataformas.
Preparação dos chats
Em paralelo ao andamento das inscrições, a equipe se preparou para conduzir os chats de
formação com os(as) professores(as). O primeiro passo foi formar pequenos grupos para construir
os pré-roteiros.
Em seguida, foi consolidado em grupo um roteiro único contemplando as sugestões. As duplas
de condução dos chats foram criadas com um(a) coordenador apresentador (responsável pela
concessão) e um(a) assistente, encarregado(a) do apoio técnico, seleção de perguntas e lista de
presença. Em seguida, as duplas criaram suas apresentações e conduziram uma aula-ensaio para
todo o grupo.
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Formação Ecoviver
Com inscrições e listas apuradas, chegou o momento de divulgar o primeiro vídeo de formação e,
logo em seguida, de realizar a primeira rodada de chats.
Envio dos vídeos de formação
• O primeiro vídeo foi divulgado em 24 de agosto, por email e whatsapp + carta de boas vindas
e instruções de participação aos(às) professores(as);
• Os vídeos estão disponíveis em links particulares no youtube, acessíveis somente a quem os
recebe por e-mail.
Início dos chats
Os chats foram realizados pela ferramenta google meet. Na ficha de inscrição, cada coordenador
disponibilizou um dia da semana e três opções de horário para a realização dos chats dos(as)
professores(as) pertencentes à sua concessão: manhã (9h às 10h), tarde (14h às 15h), e noite
(19h às 20h). Foi disponibilizado também um chat extra, aos sábados, das 10h às 11h, reunindo
professores(as) de todos os municípios que, por algum imprevisto, perderam seus chats.
Cada chat deveria contou com a presença de no mínimo dois(duas) coordenadores(as). Mas toda
a equipe se engajou para apoiar os(as) colegas e ganhar experiência com a ferramenta.
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Repercussão dos chats
A equipe recebeu retornos muito positivos dos(as) participantes dos chats. O engajamento foi ótimo,
com muitas questões relevantes e comentários inspiradores divididos pelos(as) professores(as).
Houve uma boa receptividade ao tema da Segurança Viária e abertura para fazer com que o
Ecoviver aconteça mesmo num ano incomum como 2020.
Seguem alguns depoimentos enviados à equipe por escrito, via whatsapp, e-mail, em áudio ou
vídeo. Todos eles carregam uma imensa vontade de aprender com o Ecoviver e disseminar sua
mensagem de Proteção à Vida da melhor forma possível.
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Foram realizados 46 chats durante o período de formação.
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Setembro a novembro de 2020 - Jornada Ecoviver
Em setembro de 2020, a equipe pedagógica do Projeto Ecoviver viveu uma experiência que só
pode ser definida como divisora de águas. Após as bem-sucedidas atividades virtuais de formação,
a maior parte dos municípios participantes encerrou a sequência de vídeo aulas e chats, e partiu
para a execução do Projeto nas escolas com a realização das etapas da Jornada Ecoviver.
A equipe se desdobrou para acolher as dúvidas dos(as) professores(as), atender às solicitações
das escolas e dos(as) estudantes, efetivar a entrega dos kits com materiais, entre outras tarefas.

A maioria dos municípios participantes do Projeto Ecoviver iniciou as Etapas da Jornada ao longo
do mês de setembro, assim que foram encerrados os processos de formação on-line. Algumas
cidades, entre elas Rio de Janeiro (RJ), Niterói (RJ), Catalão (GO), Guarujá (SP) e Taubaté (SP)
seguiram calendários diferenciados.
Criatividade foi a palavra de ordem. Mais enxuta, conforme já mencionado, o desenvolvimento da
Jornada contou com as etapas Início da Jornada, Descobrir, Planejar, Agir, Semeando e Nossas
Aprendizagens.
Para as duas primeiras etapas, foi criado um QUIZ para aprofundar conhecimentos em Segurança
Viária em duas versões, uma para Ensino Fundamental I e outra para Ensino Fundamental II e
Médio. A terceira Etapa, Planejar, dizia respeito à preparação dos esquetes. Na Etapa Agir, os
participantes prepararam os esquetes e os ensaiaram. Sua apresentação, nos mais variados
modelos, aconteceu durante a Etapa Semeando. A última Etapa, Nossas Aprendizagens, foi
dedicada à avaliação do Projeto e da participação de cada turma.
De forma geral, foi muito recompensador perceber que as crianças responderam prontamente
aos desafios com muitas reflexões, vídeos, imagens das atividades, arquivos de áudio e muito
engajamento nas reuniões virtuais.
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Mais do que acompanhar a realização das atividades que caracterizam cada Etapa do Ecoviver,
a equipe tornou-se protagonista junto aos(às) alunos(as) e professores(as) para fazer o Projeto
acontecer em condições até então impensadas: de forma totalmente online, e à distância.
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Depoimento da Professora Marilice Oleiro,
da EMEF Apolinário Porto Alegre,
da Ilha dos Marinheiros, de Rio Grande (RS)

Depoimento da aluna Amanda Dias
Bastos, do quarto ano da EMEF
Apolinário Porto Alegre, que fica na Ilha
dos Marinheiros - Rio Grande (RS)

Heloísa Zanchet, aluna do nono ano do CE
Eleodoro Ébano Pereira, de Cascavel (PR),
explica o Projeto Ecoviver 2020.

Depoimento da Profa. Zenilda Souza de Oliveira
Hofmann, da EM Caic I, de Cascavel (PR), sobre
o Projeto Ecoviver 2020.

30

RELATÓRIO ECOVIVER - 2020

Alguns depoimentos sobre a realização das etapas da Jornada Ecoviver:
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Depoimento da professora Andréa Ceccon - ETI Prof. Randolfo Arzua - Paranaguá (PR).

“A

aplicação da Jornada Ecoviver com o tema Segurança Viária, neste ano de 2020, on-line, foi
muito maravilhosa, pois foi uma experiência nova. Os encontros virtuais foram produtivos, atingiram
meu objetivo. Tenho certeza de que a aplicação da Jornada para nossos alunos neste formato
também será satisfatória. Muito obrigada pela atenção e o empenho de vocês nesse momento .

”

Depoimento da Professora Amanda de Melo Raposo - EM Maria Nilza - Praia Grande (SP).

“Começamos hoje o projeto Ecoviver no EM Maria Nilza, de Praia Grande. Eu e a professora Carol
estamos trabalhando em parceria. Gostaria de compartilhar com você um pouco do material que
produzimos e alguns registros do nosso encontro on-line com as crianças. Pretendíamos fazer
toda a Etapa 1 hoje, mas o interesse e interação das crianças foi muito grande, então deixamos os
ODSs para o nosso próximo encontro que será no dia 19/10. Chegamos a ter 20 alunos on-line, foi
muito gratificante .
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”

Pedro Renato, do 6o ano da EMEF Carolina
Dantas, de São Vicente (SP), dá uma explicação
muito completa sobre as placas de trânsito.

Depoimento da Professora Márcia Gouveia sobre
a formação e o início do Projeto Ecoviver em 2020.
EMEF Carolina Dantas, de São Vicente (SP)

Depoimento de Carolina Gilli, chefe do Departamento
de Ed. Ambiental e interface de Guarulhos (SP).
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Depoimento da Professora Katscilaine Francelino - EMEF Dalzira Meriguetti Merísio - Guarapari (ES)

“Participar do Projeto Ecoviver é renovar nossos conhecimentos e visão de mundo. Nos workshops,

adaptados neste tempo de pandemia para aulas virtuais, somos estimulados(as) a priorizar a
sustentabilidade, preservando a vida. Compreendemos também toda a importância de cuidar
do outro e se enxergar no outro, a fim de reduzir os números alarmantes de acidentes viários, já
que muitos são frutos de nossa cultura um tanto egocêntrica. E integrar a equipe Ecoviver é trazer
em nossas ações cotidianas o exemplo de atitudes que motivam pessoas. Que desconstroem
paradigmas pré estabelecidos. Nossa meta diária é imprimir em todos(as) que nos cercam
responsabilidade social, preservação ao meio ambiente e valorização de toda e qualquer forma de
vida. Gratidão pela oportunidade de evolução individual e, consequente conscientização dos(as)
meus(minhas) alunos(as) e seus familiares .

”

“O Projeto Ecoviver me proporcionou o aprendizado de temas do nosso cotidiano. Em muitas

famílias, estes temas não são trabalhados. Essa é a parte mais interessante do Projeto, pois
além de aprender sobre determinado assunto, também o colocamos em prática. Não é sobre
a responsabilidade de entender aquele tema e entrar na personagem, é sobre refletir o que é
essencial para a nossa vida. Coisas que devem ser aprendidas e nunca esquecidas. Fico muito
agradecida em participar deste Projeto, estou sempre aprendendo mais e mais .

”

Depoimento da professora Cristina Cássia, do Colégio Tiradentes da Polícia Militar - Curvelo (MG)

“Neste ano, em meio a tantas transformações nas quais o “novo” se apresenta, o contexto
atual impõe seus desafios, nos levando a pensar e repensar em como atuar cada de maneira
coletiva. Através do CTPM-CURVELO, tive o privilégio de conhecer e me encantar ainda mais
por este desafio. Ao longo da formação, tivemos momentos riquíssimos com coordenadores(as)
capacitados(as) incentivando a troca de experiências, informações, desabafos e, acima de tudo,
conhecimento sobre a importância desta ferramenta para o enfrentamento das diversas questões
que envolvem o trânsito. Participar do Projeto Ecoviver me despertou para a importância de pensar
em termos de comunidade e trabalhar com as futuras gerações que são responsáveis por um
futuro melhor. Para mim, é uma oportunidade de estar presente na comunidade escolar mesmo
não podendo estar fisicamente na escola. A informação e o conhecimento são as chaves para que
se aconteça a mudança .

”

Depoimento da aluna Rayssa de Souza Malaquias Brandão, do 7º ano Colégio Tiradentes da
Polícia Militar - Curvelo (MG)

“Eu acho o Ecoviver um projeto muito importante não só para nós, mas para toda a sociedade.
Ele trabalha a conscientização dos jovens que poderão conscientizar as gerações mais velhas e
as gerações futuras”.
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Depoimento da aluna Vitória Leal Cypriano, 9° ano - EMEF Dalzira Meriguetti Merísio de Guarapari
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Depoimento da Professora Joice Durães, de Bocaiuva (MG) sobre a vídeo aula 2:

“O vídeo foi perfeito. A autoconfiança deixa claro nos números o quanto somos imprudentes.

Os dados com a quantidade de acidentes assusta demais. Certamente não ficaremos com o
conhecimento somente para nós mesmos. Mas para os nossos alunos que farão diferença
num futuro bem próximo.... A partir do momento que temos acesso a tantas informações
importantíssimas, nos sentimos na obrigação de levar isso para os nossos alunos !

”

Depoimento da Supervisora pedagógica Gilvania dos Santos Durães, de Bocaiuva (MG), durante o chat 2:

“Através do trabalho desenvolvido com esse projeto vamos reverter com certeza este quadro
problemático de educação no trânsito. Vamos sensibilizá-los(as) e levá-los(as) a ter postura correta
para lidar com o tema trânsito. O respeito com o próximo e a vida.”
“Ionice, você precisa ver. Meus alunos fizeram desenho, maquete. Os meus e os da Tia Cássia,
que estamos juntas, somos só nós duas na mesma escola. Eu não imaginava que iriam sair
maquetes tão lindas, por eles estarem longe”.
Depoimento de Denísia, Subsecretária de Educação - Cristalina (GO)

“O empenho e dedicação de alunos(as) e responsáveis motivam nosso trabalho. Eles(as) são a
chave da nossa dedicação”.
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Depoimento da Professora Su-Hellen Lui - Escola Municipal Cilineu Peixoto dos Santos - Cristalina (GO):

Mostra nas Escolas
Um dos momentos mais esperados do ano para os(as) participantes da Jornada Ecoviver, as Mostras
nas Escolas sintetizam aprendizados, experimentam linguagens e convidam a comunidade escolar
a tomar parte nos debates suscitados pelas etapas anteriores. É um momento de celebração, de
compartilhamento de conhecimentos e de dar asas à imaginação e à criatividade.

Mas como fazer tudo isso num ano como 2020, com a imposição do distanciamento social?
A primeira opção metodológica foi simplificar a peça teatral dos anos anteriores e pedir aos(às)
participantes que montassem esquetes sobre Segurança Viária, aproveitando todo o conhecimento
adquirido sobre o tema nas etapas anteriores. A segunda opção teve como objetivo adaptar
expectativas à realidade da pandemia, às dificuldades de um ano inteiro sem aulas presenciais,
às realidades distintas de cada município, escola e família.
Mais uma vez alunos(as) e professores(as) se mostraram muito criativos para superar as
adversidades. Sendo assim, a equipe pedagógica do Ecoviver recebeu uma infinidade de
vídeos, imagens, áudios e textos, e se impôs o desafio de reunir todo esse material em vídeos
representativos dos percursos de cada escola e os produtos finais que os refletiram.
Assim, cada escola recebeu de volta da equipe um vídeo editado de sua Mostra. Esses vídeos
foram postados na página do Ecoviver no YouTube e reunidos em playlists divididas por cidade.
A seguir, é possível conferir as playlists dos 25 municípios participantes do Projeto Ecoviver 2020.
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Cariacica: https://youtube.com/playlist?list=PLOzCvcE9oV_GDHD05eM5l2rZg7LPVIcit

Cascavel:
Estado: https://youtube.com/playlist?list=PLOzCvcE9oV_He4bxgvFSnzd0Pr2h32NAMunicípio: https://www.youtube.com/playlist?list=PLOzCvcE9oV_GdlxoEJwbW7eYj7_l9cu97

Catalão: https://www.youtube.com/playlist?list=PLOzCvcE9oV_GqfLD_4CLLnr27l-f4odUo
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Bocaiuva: https://youtube.com/playlist?list=PLOzCvcE9oV_ELdWGbY6iDAGI0wgGGZi97
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Cristalina: https://youtube.com/playlist?list=PLOzCvcE9oV_G6_umSks1UjhjHsy1xaa-H

Curvelo: https://youtube.com/playlist?list=PLOzCvcE9oV_G_ViZK6d2WfqJOY61a2vbt

Diadema: https://youtube.com/playlist?list=PLOzCvcE9oV_F1y99swcFmB2xKYP8rCSRT
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Capão do Leão: https://youtube.com/playlist?list=PLOzCvcE9oV_FxLwAuw6tqX5AzDD-PKXjW
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Guarapari: https://youtube.com/playlist?list=PLOzCvcE9oV_Gtdv4GUgdMEeVau5WmyERk

Guarujá: https://youtube.com/playlist?list=PLOzCvcE9oV_H7wu_92ujGj6CsHjtd7q37

Guarulhos: https://youtube.com/playlist?list=PLOzCvcE9oV_GcuwugvZAcnF9hOCfQsMS6
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Foz do Iguaçu: https://www.youtube.com/playlist?list=PLOzCvcE9oV_ExGky07En6gU9mfTic0ByD
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Jacareí: https://youtube.com/playlist?list=PLOzCvcE9oV_EKvWaq1BwTQ-px4jxEw8-F

Niterói: https://youtube.com/playlist?list=PLOzCvcE9oV_GjCNG00uTsvGYfuiUPS8ay

Paranaguá: https://youtube.com/playlist?list=PLOzCvcE9oV_GWSd0864_wSbXsttoIbyvO
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Itaquaquecetuba: https://youtube.com/playlist?list=PLOzCvcE9oV_HhOGizxdL-lGbjHELJKHU5
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Praia Grande: https://youtube.com/playlist?list=PLOzCvcE9oV_Gnh0QNfMWNmeixqTDAwtIq

Rio de Janeiro: https://youtube.com/playlist?list=PLOzCvcE9oV_FDUEeqkI4GFX1Os0rInPjY

Rio Grande: https://youtube.com/playlist?list=PLOzCvcE9oV_GwraEvjNBi3JQKQEQKJQT5
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Pelotas: https://youtube.com/playlist?list=PLOzCvcE9oV_EtIRIaLmSO7qK7NXzJzs0R
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São Bernardo do Campo: https://youtube.com/playlist?list=PLOzCvcE9oV_E4nZ_
ENMnpxIhNEvOLdPYU

São Vicente: https://youtube.com/playlist?list=PLOzCvcE9oV_Gw-PtcDTa4CV_Us8YbtLM3

Taubaté: https://youtube.com/playlist?list=PLOzCvcE9oV_HjeXWfHyie8Xlt0PzOG4EX

Viana: https://youtube.com/playlist?list=PLOzCvcE9oV_H1Zn7iiUqrYJZvzfM90sKp
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Santos: https://youtube.com/playlist?list=PLOzCvcE9oV_HNjyv_hiuH5PhGAK7fJG42
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Mostra nas Cidades
As dificuldades encontradas para a realização das Mostras nas Cidades - um momento de
grande celebração pelo encerramento da Jornada Ecoviver - foram semelhantes às das Mostras
nas Escolas. Com a pandemia, reunir público, estudantes, professores e artistas profissionais em
teatros fechados tornou-se completamente inviável.
Mas, depois de tantas inovações e soluções criativas, garantir que a Jornada Ecoviver 2020
fosse encerrada com uma bela apresentação de teatro estava longe de ser impossível.
Um ponto importante: para a equipe do Ecoviver não bastava ˝filmar˝ uma peça de teatro e
distribuí-la em vídeo, era preciso criar algo novo, uma linguagem que misturasse teatro e cinema
para contar uma bela história. E assim, a peça ˝O Karmann Ghia Laranja do Vovô˝ foi adaptada
para se transformar num espetáculo multimídia.
Duas versões do espetáculo - com libras e legendas e audiodescrição - foram disponibilizadas
no canal do Ecoviver no Youtube:
O Karmann Ghia Laranja do Vovô (libras e legendas)
O Karmann Ghia Laranja do Vovô (audiodescrição)
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Bocaiuva: https://youtu.be/W6UR0zCOmdo
Capão do Leão: https://youtu.be/vc0nsXJhv1A
Cariacica: https://youtu.be/E5RkSDyMop8
Cascavel: https://youtu.be/FjC5lnvnfVg
Catalão: https://youtu.be/SaC7FvUKS9o
Cristalina: https://youtu.be/pMVoH9uylsM
Curvelo: https://youtu.be/yabx9iAZpVg
Diadema: https://youtu.be/E6N6RrIpk-c
Foz do Iguaçu: https://youtu.be/YWe8jxq2Akg
Guarapari: https://youtu.be/QhFBIV8Nz8Q
Guarujá: https://youtu.be/djO2Yv2O6E8
Guarulhos: https://youtu.be/fQ8LSfTWMIM
Itaquaquecetuba: https://youtu.be/PWAAtZuKnvI
Jacareí: https://youtu.be/7KCV6VpvNNM
Niterói: https://youtu.be/6o2Gaq7We4A
Paranaguá: https://youtu.be/LfmY8CxxXos
Pelotas: https://youtu.be/PNbs5YEiLr4
Praia Grande: https://youtu.be/RPY7yF-djsQ
Rio de Janeiro: https://youtu.be/HusdnGmkikc
Rio Grande: https://youtu.be/aILLRiLL-HM
Santos: https://youtu.be/1QDVn8faSjM
São Bernardo do Campo: https://youtu.be/TULVyOUbpxQ
São Vicente: https://youtu.be/Ls70B31ZoZc
Taubaté: https://youtu.be/c_OfGJoRYPg
Viana: https://youtu.be/pwQUN6STXJM
Os 25 vídeos foram reunidos também numa única playlist chamada de ˝Mostra
Ecoviver nas Cidades˝ postada no canal do Ecoviver no Youtube: https://youtube.com/
playlist?list=PLOzCvcE9oV_F4yO3o2oFomAnEaQLDa0aT
Sinopse da peça
O espetáculo teatral conta a história da menina Lara, que se encontra na casa de seu avô. Os
dois já estão juntos há algum tempo e no período de isolamento social um cuida do outro. O pai
de Lara é cientista e biólogo, e ele sempre diz: “Da forma como estamos ignorando a natureza,
vai chegar o dia em que não poderemos nem sair de casa.”
Pronto! Parece que este dia chegou.
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Por fim, para garantir que cada município tivesse suas produções mais significativas
apresentadas junto ao espetáculo profissional que encerra a Jornada Ecoviver, foram
selecionados vídeos representativos para compor uma edição da Mostra por cidade.
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Lara também cuida com muita dedicação de seu bichinho de estimação. E hoje é um dia muito
especial, pois é o aniversário do gato Lupércio. A menina está animada, porém lembra que havia
prometido comemorar esta data junto de sua prima Margô e de seu gato Nicolau.
E agora? Como ir a este encontro?
O engraçado e aventureiro avô de Lara nunca deixa o tédio chegar em sua casa. Logo, ele
propõe uma brincadeira e convida a menina para entrar em seu incrível veículo, um Karmann
Ghia laranja. Nele, avô e neta embarcam em uma nostálgica, divertida e lúdica viagem. Um
convite à imaginação!

Com este carro imaginário, o avô desafia a menina a visitar outros tempos! Passam pela criação
do automóvel, pela construção de estradas e vias, pela invenção do cinto de segurança,
das regras e sinalizações. Refletem principalmente sobre o comportamento de condutores e
pedestres, chegando até os tempos de hoje, em que carros cada vez mais velozes, aparelhos
celulares e novos dispositivos tecnológicos afetam a atenção, o cuidado e o convívio com o outro
no trânsito.
E assim, compartilhando saberes, este carinhoso encontro de gerações cria cenas e pontes
entre o passado e o futuro, e sensibiliza para importantes questões da Segurança Viária através
de ações simples, histórias e brincadeiras tão próprias do universo lúdico da criança.
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Enquanto brincam na sala reinventando o Karmann Ghia do avô, as estradas, e criando todo o
trajeto até a casa da prima Margô, passam por um portal do futuro e vêem como será o amanhã.
Através deste portal encontram a prima Margô e o gato Nicolau. E agora, juntos em uma vídeo
chamada, festejam o aniversário do gato Lupércio.
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Imagens da produção
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Realizadas por fotógrafo profissional, as imagens selecionadas foram veiculadas nas redes
sociais do Ecoviver para a divulgação do espetáculo.
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Ações nas Concessões
Realizadas entre os meses de dezembro de 2020 e janeiro de 2021, as Ações nas Concessões
ocorreram de forma virtual, respeitando a necessidade de distanciamento social.
Cada coordenador(a) preparou uma apresentação com os números gerais do Ecoviver,
os números específicos de cada região, alguns exemplos de trabalhos mais significativos
realizados para a Mostra nas Escolas e o vídeo de ˝O Karmann Ghia Laranja do Vovô˝.
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Veja a seguir algumas imagens das reuniões virtuais que fecharam o trabalho do Projeto
Ecoviver em cada região.

Ecovias e Ecopistas

Ecovias

Ecosul
45
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Ecocataratas

Eco 135

Eco 050
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Nossas Aprendizagens
Na Etapa Nossas Aprendizagens, os(as) professores(as) participantes do Ecoviver 2020 avaliam
vários elementos relacionados ao andamento do Projeto junto aos(às) estudantes, desde o
processo de formação, passando pela aproximação com o tema da Segurança Viária até o
desenvolvimento das Etapas anteriores e seus resultados.
A coordenação pedagógica do Ecoviver enviou aos(às) participantes um formulário eletrônico,
a partir do qual foram depuradas as respostas/ avaliações. As porcentagens relacionadas às
seis perguntas centrais estão colocadas abaixo, em formato de gráfico. As demais respostas, de
perfil qualitativo, estão parcialmente representadas a seguir.
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1. Havia conhecimento prévio dos(as) alunos(as) acerca do tema Segurança Viária?

250

Participantes

200
150
100
50
0

até 25%

até 50%
Respostas

47

até 80%
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2. Avalie o interesse dos(as) alunos(as) nos temas abordados.
250

Participantes

200
150
100

0

até 25%

até 50%

até 80%

Respostas

3. Qual foi o envolvimento das equipes nas atividades propostas?

250

Participantes

200
150
100
50
0

até 25%

até 50%
Respostas

48

até 80%

RELATÓRIO ECOVIVER - 2020

50

Protegendo a vida, de hoje e de amanhã
4. Enquanto as atividades estavam sendo desenvolvidas, desde as conversas até a 		
		 apresentação do esquete, foi possível perceber colaboração, protagonismo, empatia e
		 criatividade entre os(as) alunos(as)?
250

150
100
50
0

até 25%

até 50%

até 80%

Respostas

5. Qual é a relevância dos assuntos discutidos para a vida dos(as) alunos(as)?
500

Participantes

400
300
200
100
0

até 25%

até 50%
Respostas
49

até 80%
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Participantes

200
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6. Na proposta de desenvolvimento do projeto Ecoviver ficou clara a associação entre 		
proteção à vida e segurança viária?

500

300
200
100
0

até 25%

até 50%

até 80%

Respostas

41% dos(as) professores(as) avaliaram que foi possível perceber colaboração,
protagonismo, empatia e criatividade na maior parte dos(as) alunos(as) participantes.
89% dos(as) professore(as) consideraram que na proposta de desenvolvimento do
Ecoviver, ficou clara a associação entre proteção à vida e segurança viária.
73% dos(as) professores afirmaram que a Jornada Ecoviver 2020 contribuiu para suas
aulas, para a interação com os(as) alunos(as) e para a oferta de atividades.
86% dos(as) professores(as) se sentiram muito sensibilizados(as) e municiados(as)
de conhecimento para a realização do Projeto.
Observações e sugestões

“Dentro do que foi possível desenvolver diante de toda a situação desse ano atípico, acredito que
os objetivos da formação foram atingidos e avalio de maneira positiva minha participação no curso.
Agradeço o empenho de toda equipe Ecoviver!“
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Participantes

400
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“Eu achei que o projeto e a equipe se superaram positivamente, apesar da distância. Mesmo
assim o projeto Ecoviver não deixou de acontecer de uma forma adaptada e significativa!“
“Fiquei emocionada com alguns alunos meus que não participavam das atividades nas aulas

presenciais e que deram um show de participação no projeto e outros que venceram a timidez e
fizeram todas as etapas do projeto, participaram das aulas em google meet e até gravaram o vídeo
olhando para a câmera do celular com protagonismo e autonomia. Fiquei muito feliz!

“

foi muito gentil e solícita sempre! Já participei em outros anos deste curso e sempre que consigo
me inscrever fico feliz em participar pois são temas muito importantes de serem trabalhados com
as crianças, pois elas quem serão os responsáveis pelo futuro e muitas coisas precisam mudar
para melhor com urgência...o planeta precisa!

“

“Mesmo com as aulas remotas, nossos(as) alunos(as) participaram das atividades e gravações
dos vídeos. Agradeço a todos(as) pelos momentos vivenciados, testemunhos e vídeos relevantes
para a prevenção de acidentes no trânsito“.
“Projeto enriquecedor na formação dos alunos e também dos profissionais da escola. Assuntos
dinâmicos, interessantes e importantes para as discussões no ambiente escolar e familiar“.
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“Foi muito importante trabalhar com esse tema pouco discutido em sala de aula. Trabalhar com
o Projeto nesses tempos de pandemia deu uma sacudida nas nossas aulas, e trouxe novo ânimo
para nossos(as) alunos(as“.
“Gostaria de parabenizar a todos por este projeto, principalmente a Patrícia Queiroz, que sempre
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