
 

COM VIDA JOÃO MARTINS NUNES 

Oficina de futuro 

Primeiro encontro: apresentação. 

Durante o primeiro encontro, os alunos junto com a professora se apresentaram e 

conversaram um pouco sobre as ações da COMVIDA anteriores.  

Debatemos os pontos positivos e negativos das ações e pensamos nos obstáculos que 

podem atrapalhar a melhor qualidade de vida da escola e do bairro. Fez-se então as “pedras 

no caminho”, que nada mais é do que as dificuldades encontradas pelo grupo. 

Surgiram então:  

1. Lixo no pátio 

2. Falta de verde 

3. Separação do lixo 

4. Paradas de ônibus em estado ruim 

5. Tampa da lixeira 

6. Buraco da pracinha 

7. Desenhos no muro inacabados. 

 Dentro destes sete, refletimos sobre quais estão ao nosso alcance e escolhemos: 

1. Lixo no pátio 

2. Falta de verde 

3. Separação do lixo 

7. Desenhos no muro inacabados. 

Confeccionamos as pedras no caminho e as colocamos em uma escada, indo do mais 

fácil a superar ao mais difícil. 



 

 

Na árvore dos sonhos, refletimos sobre o que já foi feito na escola e sobre o que deve 

ser continuado, junto com as novas ações que nosso grupo se esforçará para alcançar. 

São os sonhos: 

1.Escola mais limpa 
2.Mais cuidados com o material e paredes da escola 
3.Respeito entre os colegas 
4.Mais tolerância 
5.Menos violência 
6.Mais saúde e cuidados com seu corpo. 



Confeccionamos também uma linda árvore dos sonhos, que foi exposta ao lado da 

porta do refeitório. 

 

 

 



 

 



 

Ações a serem executadas no ano de 2016: 

Ação Período 

Plantio de replantio de temperos e chás Durante todo o ano 

Confecção de floreiras Julho até setembro 

Pintura do muro Agosto 

Elaboração de campanhas de saúde e meio ambiente  Durante o ano todo 

Ações de visita a estabelecimentos para a conscientização sobre 
os cuidados com resíduos 

Segundo e terceiro 
trimestres - uma vez por 
mês. 

 

Resumo dos últimos encontros 

Ações executadas e planejamentos  

Ação Data 

Ação pelo bairro, observação geral e 
conversas com moradores sobre o trabalho 
do grupo. 

Maio de 2016 

Apresentação do grupo pela escola e os 
objetivos do COM VIDA 

Maio de 2016 

Elaboração da programação da semana do 
meio ambiente e confecção de folders e 
cartazes sobre a semana 

Maio de 2016 

Apresentação de atividades sobre resíduos e 
tráfico e extinção de animais silvestres. 

Total de encontros em Junho de 2016 mais a 
Semana do Meio Ambiente 

  


