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 Disciplinas: Intervenção comunitária e Sistema Agroecológico de
Produção Animal II;

 Modelo Híbrido: Aulas presenciais (manhã) e on line (tarde);

 Datas da aplicação (presencial): 08 e 10 de novembro;

 Séries: 1° A e B; 2°A, B, C e D (6 turmas) – 140 estudantes;



Como atingir um número maior de 
estudantes, professores,  familiares 

desses estudantes, pessoas??? 



 Cine H2O: 08 a 12 de novembro – whatsapp, classroom;

 Cine H2O: Memória – @agroecologiajbs;



 Importância do projeto Comitês nas Escolas para a formação de uma consciência
ambiental;

 Distribuímos o material do kit e algumas nuvens de papel;

 Breve leitura e retirada de uma frase que lhes chamassem atenção do material
para construção de um mapa mental (exposto no local visível nas salas de aula);

 Registrar no caderno ações que podem ser adotadas em casa para otimizar o uso
de água;

Abordagem do tema e utilização dos  materiais do Kit 
Comitês nas Escolas:



Utilização do material do kit pelos alunos







Abordagem do tema e utilização dos  materiais do Kit 
Comitês nas Escolas:

 De 08 a 12 de novembro, às 17horas foi exibido o CINE H2O, com os vídeos do
kit, nos grupos do whatsapp dos estudantes, pais e professores instagram do
@agroecologiajbs;





Abordagem do tema e utilização dos  materiais do Kit 
Comitês nas Escolas:

. 
 Para os estudantes que não participam das aulas presenciais foi publicado na

plataforma google classroom o material do kit falando sobre a importância da água
durante a pandemia e colocado um texto falando do Comitês água nas escolas na
atividade avaliativa.



. 



Considerações finais

. 

 Qualidade do curso de formação;

 Acolhimento e receptividade dos formadores;

 Material do Kit;

 Devolutiva dos estudantes após a aplicação do kit.



Cristina Aparecida Barbosa de Lima
Coordenadora e professora – ECIT José Bronzeado Sobrinho Remígio-PB

cristina.lba@professor.pb.gov.br
(83)996007710

Obrigada!
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