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Desde o primeiro momento pra mim foi tudo novo por se tratar de um 

curso a distância onde tive que aprender a usar o meu tempo no dia a dia 

melhor devido as atividades de o curso ser on line e ter data pra entrega. 

 A primeira disciplina Educomunicação teve que fazer uma experiência 

sobre amor e odeio. Ficou marcado, eu nunca tinha visto nada igual a partir daí 

fui gostando e aprendendo mais e mais. A comunicação ambiental foi uma das 

coisas mais importante pra mim, por achar que sempre os “maiores ou mais 

poderosos” leva a melhor, um exemplo são os nossos políticos que eu citei na 

atividade, só fazem o que é bom pra eles e de retorno financeiro. 

 Quando passamos para disciplina 3 foi algo que eu sempre gostei e 

continuo gostando de falar de Recursos Hídricos por achar que esse recurso 

natural, não renovável, seja o de maior importância para a vida no planeta 

Terra. O fórum de discussão e troca de ideias de pessoas com formas de 

pensar de outros modos também foi muito interessante onde falamos de 

recursos hídricos e levantamos a questão de que nosso estado possui o maior 

lençol de água doce do planeta, mas fazemos o mau uso desse recurso. 

A coisa mais importante na vida, ou uma delas é a educação e para 

nossos “Ambientalistas” que sempre queremos ver um mundo melhor não só 

para nós mais também para nossa geração futura. Devemos começar a colocar 

em prática a tão falada Educação Ambiental que nem mesmo nos tempo de 

hoje é usada como matéria do ensino básico para educar nossas crianças e 

mostrar para a importância do meio ambiente ecologicamente equilibrado e 

seus benefícios para nos seres vivos e também os não vivos. Aprendi muito 

com os arquivos do ambiente virtual sobre o assunto que fala do nosso estado 

de algumas conferências que abordaram em seu foco o meio ambiente. 

 E que ate hoje ainda temos mais por estarmos vivendo em um mundo 

onde a política publica deveria ser, mas democrática abrindo espaços para 

sociedade impor suas opiniões e impor o seu direito de cidadão, não ficar só 

olhando pelos meios de comunicação o que nossos políticos estão fazendo, 

mas cobrar mais Leis severas para que empresas privadas e públicas venham 

ser punidas pelos seus danos ambientais. 

Na atividade 5 que ficou tudo confuso pra mim devido ser algo novo. 

Busquei pesquisar e saber mais um pouco os assuntos que foram 
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apresentados na atividade onde escrevi uma carta para um suposto filho meu, 

relatando como essa à situação do mundo atual na questão ambiental e o que 

eu previa para ele num futuro bem próximo. No fórum dessa atividade pude ler 

o que foram ditos pelos meus colegas sobre Gênero e entender que todo ser 

humano tem formar de pensar bem diferente um dos outros e quando o gênero 

é feminino muito mais diferente ainda. 

Fiz uma proposta de intervenção, onde a proposta foi colocar o 

problemas que temos com áreas de Apps, no levantamento mostrou as áreas 

mais degradas na margem do rio. Em seguida montado um grupo local com 

voluntários e foi feita a recomposição das áreas do Rio Verde – Água Clara, 

chamadas Apps (Áreas de Preservação Permanente). Sendo usadas somente 

árvores nativas do local. 

Com isso pude cada vez mais adquirir conhecimento e agregar valores, 

interagir com pessoas que eu nem conhecia. Claro vou levar isso para comigo 

e se puder vou passar para nossas gerações o conhecimento adquirido durante 

todo esse percurso EAD. 
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