
Caro (a) Leitor(a), 

Educomunicar para transformar é o lema do Projeto de Edu-

comunicação Eco@ Jovem, do Instituto Marista de Assistên-

cia Social (IMAS). O trabalho tem o intuito de promover o Di-

reito à participação, conforme a Convenção Internacional dos 

Direitos da Criança preconiza. O Eco@r Jovem é uma oportu-

nidade para que os jovens possam expressar suas ideias, opi-

niões e percepções e com isso, realizar a geração de conteú-

dos educomunicativos que assegurem novas leituras da reali-

dade capaz de despertar a conscientização social e cidadã. 

Entendemos que esta juventude necessita de um espaço para 

assumir o seu protagonismo, por isso nasce o Boletim Eco@r Jovem, o informativo 

elaborado por nossos adolescentes, sobre a orientação do IMAS. Nesta 1ª edição, 

acompanhe as produções dos educomunicadores Maristas, que participaram das 

Oficinas de Educomunicação no Rio de Janeiro, onde posteriormente cobriram a 

Rio+20 e a Cúpula dos Povos, em Recife e Uberaba no ano de 2012. O informativo 

traz ainda uma ação política promovida e registrada pelos educomunicadores Maris-

tas, da Casa da Acolhida Marista de Uberaba. Nas páginas a seguir, confira as maté-

rias criadas por eles. Surge aqui um novo conceito de expressão: um boletim cons-

truído pelo olhar da juventude Marista com o objetivo de fazer valer à prática do pro-

tagonismo juvenil e o Direito à participação. Boa Leitura! 
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Educomunicadores Maristas na cobertura da Rio+20 e Cúpula dos Povos 

Durante o 

mês de junho, 
educandos(as) 
das Unidades 
Sociais da 
Província Ma-
rista Brasil 
Centro-Norte 
(PMBCN) do 
Rio de Janei-
ro, Recife e 
Brasília reali-
zaram a co-

bertura educomunicativa da Rio+20 e Cúpula dos Povos.  
Paul Singer e Boaventura Santos foram alguns dos entre-
vistados. Singer fez uma defesa dos valores e princípios 
democráticos, que são aplicados à economia solidária vi-
sando à dignidade das pessoas. E impactou ao dizer que 
a economia “é organizada de uma forma extremamente 
hierárquica. Mais hierárquica do que a que está hoje, só a 
escravidão”. Boaventura Santos também criticou o modelo 
egoísta do capitalismo, afirmando que todas as economias 
eram solidárias e populares: “a hegemonia do capitalismo 
veio a criar uma economia antisolidária, antipopular, anti-
verde, anti tudo aquilo que estava presente nas outras 
economias”.  
 
Outras personalidades também foram entrevistas, como o 
ator Marcos Palmeira, representantes de tribos indígenas 
e o senador Cristovam Buarque que destacou  a importân-
cia dos jovens no desenvolvimento da cultura verde, a im-
prensa livre, o poder das redes sociais de espalhar ideias 
pelo mundo e também a relevância da educação nesse 
contexto. Confira todas as produções na íntegra pelo Blog 
Eco@r Jovem! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sites.marista.edu.br/ecoar/ 
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Protagonismo é destaque em Oficina de Educomunicação em Recife 

Em setembro, educandos(as) das Unidades Sociais de Recife realizaram diversas 

produções durante a Oficina de Educomunicação, que aconteceu na Faculdade 
Marista de Recife. Entre os trabalhos, a oficina de vídeo ficou delegada em cons-
truir uma produção que abordasse o tema cidadania, especialmente com o foco no 
convívio familiar. Foi uma oportunidade de poder entrevistar profissionais ligados à 
área e dentro delas aprender um pouco mais sobre o exercício cidadão que cada 
ser humano deve começar a desenvolver ainda na infância. Foram entrevistados 
colaboradores do CRC Recife, Faculdade Marista e Pastoral de Evangelização.  
 
Outro grupo de educomunicadores abordou o Tema Robótica Livre e elaborou um 
vídeo  com destaque nas vivências do CRC Recife com a temática proposta. Fo-
ram entrevistados também o educador social, Marcos Egito e o estudante Vitor 
Godoy, que cursa Engenharia da Computação.  
 
Confira a produção na íntegra:  
 
Oficina de Rádio sobre Cotas Raciais: Grupo rádio 

Oficina de Vídeo 1 Cidadania: Cidadania 

Oficina de Vídeo 2 Robótica Livre: Robótica Livre 

Fotojornalismo 1 Sustentabilidade: Sutentabilidade 

Fotojornalismo 2 Software : Software Livre 

Jornal Mural com Novas Tecnologias e Metareciclagem (fotos abaixo) 
 
 
 

 
 
  
 

http://sites.marista.edu.br/ecoar/ 

 

Cidadania e Tecnologias 

http://sites.marista.edu.br/ecoar/files/2012/09/Grupo-r%C3%A1dio.mp3
http://youtu.be/0R_jl0wulxI
http://youtu.be/fZ-MXGJHN-I
http://www.slideshare.net/crcrecife/educomunicao-marista-sustentabilidade
http://www.slideshare.net/crcrecife/educomunicao-marista-software-livre
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Casa da Acolhida de Uberaba também faz Educomunicação 

Cerca de 45 educandos(as) da Casa da Acolhida Marista 

de Uberaba, do Colégio Marista Diocesano e parceiros parti-
ciparam, no dia 24 de setembro, em Uberaba/MG, da Ofici-
na de Educomunicação, realizada pelo Instituto Marista de 
Assistência Social (IMAS).  
 
Após as explanações, realizadas pela equipe do IMAS, os
(as) educomunicadores se dividiram em 6 oficinas: vídeo, 
jornal mural e fotografia. Os temas foram definidos pelos 
próprios adolescentes que discutiram acerca de Bullying, 
educação, violência, drogas, obesidade e desnutrição. To-
das as produções foram amplamente discutidas pelos ado-
lescentes, educadores e familiares que marcaram presença 
na oficina. De acordo com os educomunicadores, a escolha 
dos temas correspondem às vivências juvenis. 
 
As reportagens trouxeram detalhes que testificaram o envol-
vimento dos educomunicadores com a formação obtida du-
rante a oficina. Os jovens foram às ruas de Uberaba e cap-
taram imagens e informações que corresponderam satisfa-
toriamente à proposta temática abordada por cada grupo. 
 
As apresentações mostraram a eficácia da oficina. Confira 
os trabalhos na íntegra: http://sites.marista.edu.br/
ecoar/2012/09/27/casa-da-acolhida-marista-de-uberaba-
tambem-faz-educomunicacao/ 
 

 

http://sites.marista.edu.br/ecoar/ 
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Educomunicadores da Casa da Acolhida realizam Eleições 2012  

A Casa da Acolhida Marista de Uberaba promoveu um amplo debate 

sobre política, Direitos e a atuação dos jovens nas redes sociais. A ação 
foi registrada pelos educomunicadores Maristas. O objetivo da Casa da 
Acolhida foi vislumbrar uma sociedade justa e solidária onde a juventude 
possa viver com qualidade e exercendo o seu protagonismo. 
 
A Unidade Social simulou eleições para a escolha de prefeitos e vereado-
res que apresentaram propostas de potencialização do protagonismo ju-
venil para serem avaliadas pelos eleitores (demais adolescentes da Ca-
sa). 
 
Os eleitores também apresentaram suas inquietações aos candidatos e o 
que almejam para a garantia de uma vida melhor à juventude. Os conteú-
dos foram debatidos e na sequencia aconteceu a eleição na Casa. 
 
A atividade, segundo os educomunicadores, contribuiu satisfatoriamente 
para o despertar social dos jovens em relação à política já que a grande 
massa juvenil desconhece a importância do tema. 
 
 
 
 
 
 

 

Política e Juventude 

Participe também do Boletim e Blog Eco@r Jovem. Este espaço pertence a ju-

ventude Marista. Produza e envie ações e eventos de sua Unidade Social, Pasto-

ral, Educacional ou de sua comunidade com fotos ou vídeos.  Aqui você pode 

Educomunicar para Transformar! 

 

 

                                                          Acesse nosso Blog e faça parte dele: http://sites.marista.edu.br/ecoar/ 


