
Preparar uma aventura da realidade 

é garantir espaço definitivo no 

coração do seu público



Na economia da experiência o individuo se 

identifica com ideias, produtos e mensagens por 

meio de experiências memoráveis e significativas



Tornam-se inesquecíveis

Relações     Conquistas      Emoções  

    Princípios      Valores



Mas como 

fazer isso?



 Capacitação

Arte
Interação

Ação

Motivação

Diversão  

Aprendizagem

Conhecimento
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Inclusão

Identificação



Aprendizagem por Experiências Vivenciais
 

Alinhada com os Pilares da Educação no século  XXI

●Aprender a Conhecer

●Aprender a Ser

●Aprender a Conviver

●Aprender a Fazer
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1. Mobilização

2. Sensibilização

3. Aprendizagem

4. Transformação

A! Autonomia

Metodologia



1. Mobilização

A semente chega com o vento, cai num solo desconhecido e 

se prepara para brotar.

Diferentes peças de teatro apresentam temas sociais e 

ambientais, interagem e criam o primeiro laço, a primeira 

conexão com as crianças.



2. Sensibilização

Descobre-se onde é necessário adubar e regar.

Dinâmica de grupo para construção da fisiologia da escola, 

encontrar os elementos do ecossistema que precisam de 

atenção e planejar ações.

Reunião com professores e pais, elementos fundamentais no 

processo, para sensibilizá-los e engajá-los no desafio, os 

tornando multiplicadores para viabilização das ações.



3. Aprendizagem

Sementes germinam, criam suas folhas verdadeiras, as 

raizes buscam nutrientes no solo…

Conforme necessidades da escola, o instituto se 

responsabiliza pelas ações, que começam a fazer parte 

do dia-a-dia dos alunos.

Hortas orgânicas, fossa ecologica, tratamento de agua, 

Cursos de Inovação em Educação, Jogos digitais, Jogos 

Colaborativos entre pais e alunos, Oficinas de teatro, 

Grafite, Música, Contação de história entre outras 

atividades extra curriculares.



4. Transformação

Plantas florescem e começam a dar frutos.

Formação de grupos para criação de projetos na 

plataforma corais, novos empreendimentos na escola 

e na comunidade.

Incentivo a jovens empreendedores na criação de 

produtos socioambientailmente corretos e com 

conteúdo, com autenticidade da sua comunidade.



A! Autonomia

Novas sementes são geradas, germinam e dão 

frutos num eco-sistema cada mais mais 

equilibrado e auto-sustentável

O instituto Ambiente em Movimento ajudou no 

primeiro ciclo de transformação da escola, agora 

ela já se torna capaz de mobilizar novos 

individuos da comunidade, sensibilizá-los quanto 

aos temos socioambientais, e ensiná-los o 

caminho para se transformarem.



Hoje

Mobilização

15 dias

Sensibilização

1 ano

Aprendizagem

1 ano

Transformação

Cronograma

2 anos



Mobilização

$

Sensibilização

$$$$

Aprendizagem

$$$$

Transformação

Custos



Como viabilizar sem verba!

Nós da escola, pais e comunidade podemos 

convencer empresas locais que podem viabilizar o 

projeto sem gastar nada, basta usarem incentivos 

fiscais de apoio a cultura.



Só um gostinho da sensibilização



E se a escola fosse um ecossistema 

completo?

O que é que seria o sol da escola? 

Lembre-se que ele aquece, ilumina e nos 

tira da cama todo dia.

E então as pequenas flores? São 

fundamentais na polinização e chamam 

atenção por sua beleza.

E a sociedade? Hmmm..

Será que esse ecossistema está saudável?



Com carinho!


