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1 - BEM-VINDOS E BEM-VINDAS!! 

Vai ter EJM SIM! 

Chegou o tempo e a hora, pois "debaixo do céu, há momento para tudo, e tempo certo para  cada 

coisa" (Eclesiastes 3,1). Chegou o tempo do EJM. Vai ter EJM sim, inclusive já está sendo preparado 

há muito tempo pelo Colégio Marista Assunção e pela Equipe Provincial.  

Chegou a hora de partilhar com cada participante, cada animador/a, cada grupo da PJM o que foi 

pensado, sonhado e organizado. 

O tema escolhido é RECONECTAR e, parando para pensar, é o tempo oportuno para a PJM da Rede 

Marista refletir sobre ele. RECONECTAR participantes, animadores/as, assessores/as, grupos. 

RECONECTAR toda a PJM! E nada melhor que o EJM, que reúne toda a PJM, para ser o motivador e 

propulsor dessa reconexão.  

Então, está dada a largada para o EJM 2021. Tu, participante, reconecta-te ao teu grupo; tu 

animador/a e assessor/a, continua ajudando essa conexão e também te reconecta. A reconexão 

começou! Inclusive, em alguns lugares, já estamos conseguindo realizar atividades presenciais, com 

todos os protocolos e cuidados necessários, é claro! 

O subsídio propõe um RECONECTAR de três casas: a casa ser humano, a casa do outro e da outra e a 

nossa casa comum.  Com outras palavras, reconectar-te contigo, com o outro/outra, com a casa 

comum e também com o sentido mais profundo da vida, o Sagrado. 

Reúna teu grupo. Realiza as atividades propostas neste subsídio, que por sinal estão bem bacanas e, 

no dia 2 de outubro de 2021, esteja conosco, pois o importante é estarmos juntos e juntas, mesmo 

que virtualmente. 

Com carinho! 

https://sway.office.com/lRqUYKBfUjmXAoM4#content=I2sWBon5OBDusb


Colégio Marista Assunção e Equipe Provincial 

Para 2021 precisamos RECONECTAR!         Devemos ser mudança 

fazendo com que o espírito da PJM se espalhe por toda comunidade.  

 

Por isso, para o subsídio 2021, propomos uma dinâmica diferente, pensando nas diversas realidades 

das nossas unidades e nos contextos em que possamos nos encontrar. Sendo assim, cada casa deste 

subsídio possui propostas de ações a serem praticadas durante todo o período de preparação para o 

EJM, as quais podem ser adaptadas conforme a sua realidade, o tempo e o número de reuniões que 

cada grupo desejar realizar. Cada unidade pode explorar a possibilidade de envolver outras unidades, 

ou até parcerias com outras entidades nessas ações. Além dessas propostas, o subsídio dispõe de 

referências que contribuem para o desenvolvimento dos encontros, contemplando a mística de cada 

"casa".  

O desenvolvimento do subsídio foi embasado na vivência particular dessas casas, visando a explorar 

suas singularidades, porém as relações entre o interno e o externo, a casa ser humano, a casa do 

outro e da outra, e a casa comum, acontecem a todo momento, uma fazendo parte da outra, uma 

influenciando a outra.  A partir dessas relações, precisamos ter um olhar de integração entre essas 
casas, pois tudo está interligado e conectado! 



 

2 - Essa imagem foi registrada antes da pandemia. 



Casa Ser Humano 

 

Nessa casa, propomos criar uma (re)conexão conosco, com nossos pensamentos e emoções. 

Desenvolvemos nossa ecologia pessoal, trabalhando nossa espiritualidade e dizendo sim a uma das 

virtudes de nossa Civilização do Amor: o respeito à natureza. Pequenas ações que fazemos no dia a 

dia, a curto e longo prazos, fazem a diferença no todo. Dessa maneira, conseguimos transmitir o 

nosso conhecimento e nossos valores, pois nós somos finitos, porém a lembrança do que fizemos em 

vida é infinita.  

 

 

 

 

 

 

MÍSTICA 

Os/as adolescentes e jovens da comunidade marista, por influência de São Marcelino Champagnat, 

têm esse espírito de mudança desde o início de sua caminhada. Essa vontade de mudar e tornar 

nosso mundo melhor, vem por inspiração de nosso fundador e das suas atitudes e dos exemplos que 

ele viveu e deixou. Sendo assim, os/as adolescentes e jovens carregam consigo responsabilidades, 



além de se mostrar um bom exemplo, se comprometem com o cuidado consigo, com o/a outro/a e 
com nossa casa comum. Vamos continuar esse movimento de transformação! 

Na “casa ser humano”, buscamos desenvolver e aprofundar a necessidade de cuidar de nosso “eu”, 

a partir de diferentes ações, que têm como base fazer a diferença no cotidiano de cada um/uma. 

Assim, refletindo sobre de que forma o cuidado com nosso interior pode auxiliar nós mesmos/as e a 
nossa casa comum, propomos algumas ações! 

 

 

 

 

REFERÊNCIA JOVEM 

Verdes Marias. Clique aqui para conferir o Instagram deste perfil.  

#microrevoluções 

Proposta de Ação 1 - Habit Tracker 

 

O habit tracker é, basicamente, um rastreador de hábitos, com a ideia de observar um costume, 

diário, semanal, mensal ou trimestral etc. Com ele, podemos ter uma visão geral do que temos feito 

em nosso cotidiano. É possível também optar por adicionar elementos mais pessoais, como sonhos, 

sentimentos, emoções etc, como estamos nos sentindo em nosso interior e exterior, além de 

identificar costumes e ter um indicativo se estamos agindo de forma consciente. Para  começar a 

praticar, nossa dica é que rastreie e entenda o que te faz bem e o que desejas fazer de mudança para 

si e, assim, consigas cuidar mais de ti, te conhecer melhor. 

Dicas do que colocar no seu habit tracker: 

• Como estão meus sentimentos? Quais emoções estão presentes em mim? 

• Praticar yoga/meditação; 

• Aproveitar momentos em família; 

• Jogar jogos de tabuleiro, criar jogos novos; 

• Assistir a um filme novo; 

• Manter contato com a natureza e animais; 

https://www.instagram.com/verdesmarias


• Cozinhar minha comida preferida, ou fazer receitas novas; 

• Tomar no mínimo dois litros de água por dia; 

• Cuidar da alimentação comendo frutas, legumes, vegetais; 

• Ler um livro; 

• Realizar algum tipo de atividade/exercício físico; 

• Realizar contato com os/as amigos/as; 

• Rever minha série preferida; 

• Escutar músicas de que gosto. 

 

 



 

Proposta de Ação 2 - Coletar Óleo de cozinha 

O óleo descartado em lugares inadequados, como o despejado na pia ou no lixo comum, causa danos 

ao meio ambiente (solo, água e atmosfera). Para diminuir a quantidade de óleo de cozinha 

descartado incorretamente e visando ao descarte correto, a proposta é a coleta do óleo de sua casa, 

que futuramente (na casa do/a outro/a) se tornará sabão. Para que esse procedimento ocorra 

adequadamente, é necessário que o passo a passo indicado abaixo seja seguido corretamente. 

Procedimentos para o descarte correto do óleo de cozinha: 

1. Espere o óleo esfriar; 

2. Despeje em uma garrafa PET; 

3. Feche bem, evitando possíveis vazamentos; 

4. Convide sua unidade, grupo, colegas a fazerem o mesmo; 

5. Leve a garrafa PET no local de escolha de sua unidade. 

 



 

Proposta de ação 3 - Fazer uma Composteira 

Para  diminuir a produção e o desperdício de lixo e, também, a redução da emissão de gases que 

esses resíduos geram, a proposta aqui é montarmos uma composteira caseira. Para que funcione da 

maneira adequada, os alimentos que podem ser levados para compostagem, devem ser depositados 

para que se torne adubo para outras plantas. A composteira caseira pode ser constru ída a partir de 

diversos materiais: garrafas PET, potes de sorvete, caixas de plástico ou até galões de água. O grupo 

pode escolher o material que é mais acessível para montagem. 

 Lembre-se de: 

• Observar ou medir, em seu prato, a quantidade de matéria orgânica que você e/ou sua 

família dispensa em uma semana, e descontar a quantidade que poderia ser levada para a 

composteira. 

• A ideia é medir a quantidade de pratos que foram desperdiçados durante uma semana. 

Neste link há uma matéria que explica como funciona o ciclo de uma composteira. 

https://super.abril.com.br/sociedade/manual-como-montar-uma-composteira-caseira/


 

3 - Crédito: WWF https://wwfbr.awsassets.panda.org/img/post_vertical_compostagem_110006.png 

 



 

 

 

 

 

 

 

VIVÊNCIA DA ESPIRITUALIDADE 

ORAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 

Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu, da Terra e de todos os seres que nela habitam, 

concedei-me forças para preservar a beleza e integridade do meio ambiente. Dai luz aos olhos 

daqueles que destroem vossas matas, que matam vossos animais, que poluem vossas águas, de 

onde tudo começou. Perdoai os que se calam e se ensurdecem por conveniência. Olhai pelos 

ignorantes e oprimidos, agora e sempre. Senhor, fazei com que os instrumentos que matam vossos 

filhos sejam banidos da face da terra. Guiai o coração dos fracos, não deixeis que caiam em tentação, 

livrai todos os seres do mal maior, a extinção, e plantai no coração de cada homem a fé, o amor, a 
esperança e a paz. Que acima de tudo prevaleça a vossa vontade. Amém.  

Fonte: Portal Kairós 

 

https://portalkairos.org/campanha-da-fraternidade-2017-subsidios-e-materiais/#ixzz6yhtKB97u


 

 

 

 

 

 

"O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para que o cultivasse e o guardasse" 
(Gênesis 2, 15). 

 

‘’É a mesma lógica do ‘’usa e joga fora’’ que produz tantos resíduos, só pelo desejo desordenado de 

consumir mais do que realmente se tem necessidade, portanto não podemos pensar que os 

programas políticos ou a força da lei sejam suficientes para evitar os comportamentos que afetam o 

meio ambiente, porque, quando é a cultura que se corrompe deixando de reconhecer qualquer 

verdade objetiva ou quaisquer princípios universalmente válidos, as leis só se poderão entender 
como imposições arbitrárias e obstáculos a evitar.’’ (PAPA FRANCISCO, Laudato Sì, 2015, nº 123 ) 

 

 

 

 

 

 

QUESTÕES 

• Quanto resíduo eu produzo? A cada refeição, quanto eu e minha família desperdiçamos? 

• De que forma o desperdício de lixo afeta nosso dia a dia, a curto e a longo prazos? 

• De que outras formas podemos contribuir na redução da produção de lixo? 

• O que eu tenho feito para cuidar de mim? O que devo deixar de lado? O que posso 
fortalecer? 

• Deus colocou o homem no Jardim do Éden para que o cultivasse e o guardasse. O que temos 

feito para cultivar e guardar a “casa ser humano”? Como fazemos para não ensurdecer 

nossas vontades e, ao mesmo tempo, cuidar do mundo? 



 

4 - Crédito: Gilmar (Disponível em 
https://www.facebook.com/autossustentavel/photos/a.154193534591637/2903608282983468/) 

 

5 - Crédito: Arionauro Cartuns (Disponível em http://www.arionaurocartuns.com.br/2016/04/charge-lixo-no-rio.html?m=1) 



 

6 - Crédito: Arionauro Cartuns (Disponível em http://www.arionaurocartuns.com.br/2019/01/charge-consumo-
celular.html?m=1) 

VÍDEOS 

• Seguro que otro lo hace! No! Lo qué haces cuenta   

• Documentário Ilha das Flores  

MÚSICAS 

• É tudo pra ontem (Emicida e Gilberto Gil) 

• Ciclos (Maya e Madayati) 

• Liberdade (Madayati) 

• Planeta azul (Chitazinho e Xororó)  

https://youtu.be/qzdKzm5xvHg
https://www.youtube.com/watch?v=8iGNqVhqNIs
https://www.youtube.com/watch?v=qbQC60p5eZk
https://www.youtube.com/watch?v=nWE6jC9pw_s
https://www.youtube.com/watch?v=OaSQvTpFWFM
https://www.youtube.com/watch?v=CiQyuKprerU


Casa do Outro e da Outra 

 

A Civilização do Amor, sonhada e construída pela PJM, coloca em prática os ensinamentos de 

Champagnat, incentivando adolescentes e jovens a serem protagonistas nos espaços que habitam. 

Sendo assim, ao tratarmos da Casa do Outro e da Outra, expandimos nosso olhar para aqueles/as ao 

nosso redor, cuidando não só de nós mesmos/as, mas também desenvolvendo um olhar atento e 

fraterno com a outra pessoa. 

O olhar e a escuta atenta para a pessoa do/a outro/a, promove a convivência em harmonia, com o 

planeta e com as pessoas, integrando diferentes realidades e construindo a Civilização do Amor.  

MÍSTICA 

A "casa do outro e da outra" faz um chamado para a descoberta da missão enquanto 

grupo/comunidade, essa sendo o olhar ao planeta e as pessoas, ao outro, a outra e a si mesmo/a. 

Conseguimos descobrir a comunidade, quando conhecemos as necessidades das diferentes 

sociedades dentro dela, unindo forças individuais, para construção de unidade. A partir da ação com 

o grupo, nos tornamos protagonistas do ambiente em que vivemos, convivendo em harmonia com o 
'eu', com o outro/a e com a Casa Comum. 

• O sal da Terra – (Beto Guedes) 

REFERÊNCIA JOVEM 

Malala Yousafzai 

https://youtu.be/Kiok0T2WHf4


Clique aqui para conhecer a história dela. 

PROPOSTA DE AÇÃO 1 

Para que o cuidado com a casa comum se torne uma rotina, tanto individual quanto familiar, e que 

possa transformar o espaço em que vivemos e compartilhamos, será proposta a criação de um 

check-list de ações sustentáveis. Dessa maneira, devemos criar uma tabela, na qual deverão ser 

assinaladas as ações ecológicas que estão, e/ou entraram, em sua vida virando um hábito. Além 

disso, a proposta em questão tem diversos objetivos, porém o maior dentre todos eles é o cuidado 

com o outro e a outra a partir desses hábitos sustentáveis, tendo em vista que a ação de cada 

um/uma influencia no bem comum. 

 

Energia 

• Apagar a luz quando sair do cômodo. 

• Aproveitar ao máximo a luz natural. 

• Utilizar lâmpadas de LED ou fluorescentes. 

• Tirar da tomada o carregador e/ou outros eletrônicos da casa que não precisam estar 

permanentemente ligados. 

• Juntar o máximo de roupas para lavar, respeitando a capacidade da máquina de lavar. (essa 

ação auxilia, também, a diminuir o desperdício de água). 

Água 

• Monitorar tempo de banho, encontrando alternativas para diminuir o tempo de chuveiro 

ligado. 

• Fechar a torneira quando estiver escovando os dentes ou lavando a louça. 

• Lavar veículo ou pátio com balde e não mangueira. 

• Guardar água pluvial (da chuva) para lavagem de pátio e para regar as plantas. 

https://malala.org/malalas-story?sc=header


Reciclagem 

• Reutilizar roupas velhas como panos. 

• Reutilizar potes para guardar alimentos. 

• Guardar as sacolas de plástico para levar compras ou utilizar EcoBags. 

• Utilizar bucha vegetal em vez de esponja. 

Alimentos 

• Comprar alimentos orgânicos, pouco processados e ou in natura. 

• Diminuir o consumo de carne. Ex.: segunda sem carne. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Buscando fazer com que os hábitos individuais fortaleçam a unidade, tornando-se um ato coletivo, 

as propostas a seguir visam a integrar os/as adolescentes e jovens da unidade em prol do outro e da 

outra.  A proposta é promover o recolhimento de materiais secos e orgânicos que podem ser 

reciclados, gerando renda ou amenizando o impacto ambiental, mantendo um olhar atento para as 
necessidades das outras pessoas. Algumas propostas são: 

PROPOSTA DE AÇÃO 2  

Que a unidade possa ser ponto de coleta, preparando um espaço visível e adequado para o 

recolhimento e fazendo campanhas para arrecadação de:  

• Tampinhas de garrafa PET  

• Latinhas 

• Medicamentos vencidos ou violados 

• Óleo de cozinha 

 



 

 

 

PROPOSTA DE AÇÃO 3 

Para dar continuidade à proposta da composteira, iniciada na "casa ser humano", os quilos de 

matéria orgânica dispensados devem ser somados e divididos pelo número de participantes da PJM 

da unidade, possibilitando fazer uma arrecadação de alimentos não perecíveis. Propomos que a 

medição seja feita de modo que cada 1 prato de matéria orgânica seja equivalente e 500g. Por 

exemplo: 

Participante 'A' descartou o total de 5 pratos = 2,5kg 

Participante 'B' descartou o total de 3 pratos = 1,5kg 



2,5 + 1,5 = 4kg 

A unidade deve dividir o total de quilos pelo número de participantes da PJM da unidade. 

4/2 = 2kg 

Cada participante deve doar 2kg. 

 

 

VIVÊNCIA DA ESPIRITUALIDADE 

''Abandonar a cultura dos egos e promover os ecos (ecologia, ecossistema, economia solidária...) 

que reduzem o escândalo da indiferença e das desigualdades” (XXII Capítulo Geral do Irmãos 
Maristas, 2017).  

"O cuidado com a casa comum, compreendida como toda a comunidade da vida (natureza, seres, 

pessoas...), compromete-nos a adotar uma relação sustentável com o mundo, a consumir 

conscientemente, a usar os materiais com moderação, de maneira que possamos evitar ao máximo 
tudo o que polui, estraga e deteriora o planeta" (Vivência Grupal da PJM: Marco Operativo,2020). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Francisco (Gramofone Session)  (Nanan) 

 

“Pergunte aos animais, que eles instruirão você. Pergunte às aves do céu, que elas o informarão. 

Pergunte aos répteis do chão, que eles lhe darão lições. Os peixes do mar lhe contarão tudo isso.  

Entre todos esses seres, quem não sabe que foi a mão de Javé que fez tudo isso? Nas mãos dele, está 
está a vida de todos os viventes, e a respiração de todo ser humano” (Jó 12, 7-10). 

QUESTÕES 

• De que maneira criar novos hábitos mudou sua visão sobre os desperdícios? 

• Deus nos fez sal da terra em que boas ações geram grandes efeitos. Como você é sal em prol 
da natureza e das relações com as outras pessoas?  

• Enquanto unidade, acredita que os ecos estão sendo promovidos? De que forma? 

• Qual é a necessidade de manter seu olhar e sua escuta atentos, promovendo o cuidado com 
o/a outro/a e do meio-ambiente? 

 

7 - Crédito: Arionauro Cartuns (Disponível em https://1.bp.blogspot.com/-SNdvE0voT-4/XkKjlRV-

6aI/AAAAAAAAFa4/YAEMlzzde2QawH4MT6-YyGae6UQsyuMAQCNcBGAsYHQ/s400/charge_poluicao_ar_cidade_3.jpg) 

https://www.youtube.com/watch?v=j7lgXrnnzQU&t=3s


 

8 - Crédito: Arionauro Cartuns (Disponível em https://4.bp.blogspot.com/-A7t9YSGuW5o/XAE5JFyJOnI/AAAAAAAAEE8/x-
kNxScetP0ViLBeXOpJ8Xrdi7CComPRACLcBGAs/s280/charge_poluicao_do_ar.jpg)  

 

9 - Crédito: Arionauro Cartuns (Disponível em https://1.bp.blogspot.com/-SNdvE0voT-4/XkKjlRV-
6aI/AAAAAAAAFa4/YAEMlzzde2QawH4MT6-YyGae6UQsyuMAQCNcBGAsYHQ/s400/charge_poluicao_ar_cidade_3.jpg) 

 

10 - Crédito: Arionauro Cartuns (Disponível em https://1.bp.blogspot.com/-

MDPcL51Adyk/Xuu9s6hEchI/AAAAAAAAFys/IkapQcusqQUi1NnNQAxeu9Ms9eeRkiIRgCNcBGAsYHQ/s280/charge_poluicao_
ar_cidade_4.jpg) 

VÍDEOS 

Sorry future generation 

The turning point 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OyQDpZVMzRg&ab_channel=GabrielGreiner
https://www.youtube.com/watch?v=p7LDk4D3Q3U&ab_channel=SteveCutts


MÚSICA 

Passarinhos (Emicida) 

Quiçá (Labaq)  

https://www.youtube.com/watch?v=CfI6uDHT14U
https://youtu.be/xH3ON-mXHU0


Nossa casa comum 



 



Como parte da Civilização do Amor, estamos sempre em busca de cuidar e preservar todos os tipos 

de vida. Na nossa casa comum, fazemos isso através da ecologia ambiental, tomando consciência de 

que somos seres interligados e interdependentes e estamos em constante evolução, que procuramos 

com o nosso SER aprimorar, não só a nós mesmos, mas o coletivo, de maneira que todos/as 

consigamos cuidar das pessoas e do meio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

MÍSTICA 

O cuidado com a casa de todos/as começa por nós mesmos/as e com o cuidado com o/a outro/a. 

Dessa forma, entendemos que para conciliar essas vivências devemos nos conscientizar sobre as 

necessidades do meio que habitamos, identificando as possíveis mudanças que podem ser feitas na 

sociedade em que vivemos, a fim de transformar nossa realidade. Os feitos e aprendizados de cada 

um/uma, quando somados, nos fazem refletir sobre a importância das ações individuais serem 

expandidas para fora do nosso círculo social, buscando uma melhora que passa pelo eu, pelo nós e 

resulta no todo, conhecendo, nos colocando a serviço e melhorando, em conjunto, a nossa casa 

comum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

"Os dramas que afetam a vida das pessoas e do meio ambiente são inúmeros e não faltam previsões 

catastróficas quando olhamos e pensamos o futuro, porém o cuidado precisa acontecer no presente 

e não de forma compartimentada ou fragmentária. Não é possível resolver o problema ambiental 

sem pensar e avançar na garantia da dignidade dos/as que vivem na pobreza e vice--versa. Esse é 

um caminho aberto, que vem ganhando cada vez mais adesão” (REDE MARISTA, Cadernos Pastorais 

8, 2019). 

 

 

REFERÊNCIA JOVEM 

Greta Thunberg - Confira o discurso dela aqui. 

“Nunca somos pequenos demais para fazer a diferença”  

Proposta de ação 1 

Doação de alimentos 

Ao final de um período estabelecido para a medição dos quilos de matéria orgânica, e arrecadação 

de alimentos não perecíveis, a unidade escolhe para quem gostaria de realizar a doação e a efetiva. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EpvuS0EbywI


 

Proposta de ação 2 

Entrega de latinhas e tampinhas 

Depois que os/as participantes terminarem de separar os materiais em suas residências, e esses 

forem entregues na unidade marista em que estuda, a unidade escolhe a entidade a qual os receberá. 

Recomendamos a entrega para Cooperativas. Aqui, em Porto Alegre, latinhas podem ser entregues 

para a Cooperativa Mãos Amigas, e tampinhas de garrafas para o Projeto Cadeira de Rodas e 

Tampinha Legal, mas cada unidade pode verificar onde fica melhor entregar/doar, entretanto, se sua 

unidade conhecer outro ponto de seu interesse que atue com a coleta desses materiais, não há 

problema em utilizá-lo.  

Descarte correto de medicamentos 

Atualmente, redes de farmácias atuam também com o descarte adequado de medicamentos 

vencidos, ou seja, que não podem mais ser consumidos. Eles podem ser entregues em unidades que 

aceitam e fazem o devido serviço (recomendamos o contato com a unidade em sua cidade para 

garantir o descarte correto).  



 

 

Proposta de Ação 3 

Doação de sabão 

O descarte de óleo muitas vezes é feito da forma indevida, porém propomos combinar alguma 

parceria com uma cooperativa/associação/ONG que transforme o óleo coletado em sabão. É possível 

planejar uma ação da unidade de distribuição do sabão feito pela entidade a uma comunidade 

próxima de sua unidade que necessite materiais de higiene. 

Confira aqui uma lista de alguns locais que coletam óleo.  

https://drive.google.com/file/d/1IerI14ouRHb0dxIJ9m5902n3wn219zSA/view?usp=sharing


 

 

VIVÊNCIA DA ESPIRITUALIDADE 

Nos últimos tempos, tem se ampliado e se fortalecido a consciência de que a humanidade forma um 

único povo, de que o planeta é nossa casa comum e de que tudo está interligado. Intensifica-se a 

compreensão de uma ecologia integral, que se caracteriza pelo cuidado e preocupação com o 
ambiente e com as pessoas, também chamada de ecologia socioambiental. 

 

11 - Crédito: Arionauro Cartuns (Disponível em https://1.bp.blogspot.com/-Cm-

uJLaOoEY/WwVgWYRPfCI/AAAAAAAADfQ/Hcmv4eyP9awJTlp3AoIoUjRJh3j4xCdpwCLcBGAs/s280/charge_desmatamento_
da_floresta.jpg) 



 

12 - Crédito: Arionauro Cartuns (Disponível em https://1.bp.blogspot.com/-Z9mKQ2NXTNI/WzwRX-
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13 - Crédito: Arionauro Cartuns (Disponível https://1.bp.blogspot.com/-
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VÍDEOS 

Entre na luta  

Man 2020 

Nature Is Speaking 

 

https://youtu.be/pBmLPcvTUHw
https://https/www.youtube.com/watch?v=DaFRheiGED0&ab_channel=SteveCutts
https://www.youtube.com/watch?v=mkjwxmcdb0E


MÚSICA 

Quem? (Maria Gadú) 

Simbologia para ter no dia do EJM 

 

Essa proposta foi inspirada no Documentário Lixo Extraordinário, lançado em 2010, o qual relata o 

trabalho do artista plástico brasileiro Vik Muniz com catadores/as de material reciclável em um dos 

maiores aterros controlados do mundo, localizado no Jardim Gramacho, bairro periférico do Rio de 

Janeiro, e também na ação realizada pelo Centro Social Marista Mário Quintana elaborada no início 

do período de pandemia em 2020.  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f62mMOBA4iE
https://social.redemarista.org.br/centro/mario-quintana


 

 

 

 

Esta ação vem para aperfeiçoar o nosso olhar sobre o que foi ou seria descartado, mas que pode ser 

reutilizado e transformado em arte.  

 

 

Para ver o Documentário Lixo Extraordinário clique aqui. 

Confira a Página do Facebook do Centro Social Marista Mário Quintana aqui. 

Cada unidade deverá escolher e cultivar uma plantinha durante o período de preparação para o EJM. 

A unidade pode escolher o ambiente em que essa planta será cuidada dependendo da sua realidade, 

podendo ser plantada na casa de um/a jovem, ou também no espaço da própria unidade. 

 Quando a planta já estiver um pouco mais crescida, cada jovem deverá representá-la de forma 

artística, em uma obra composta por materiais reutilizados. A plantinha precisa estar representada 

na arte, mas também outros elementos artísticos e simbologias podem compor a obra. 

No momento em que as artes estiverem prontas, a unidade fará um leilão virtual das obras com a 

finalidade de arrecadar recursos para a compra de alimentos, gás de cozinha, materiais de higiene, 

etc. para pessoas que mais estão precisando desse auxílio no momento, escolhendo uma entidade ou 

uma comunidade para o destino desses recursos. 

 

 

As artes devem ser fotografadas e compartilhadas no local destinado a cada unidade ao final desse 

subsídio e estar com os/as adolescentes e jovens no dia do EJM! 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=61eudaWpWb8
https://www.facebook.com/maristamarioquintana


 

 

 

 

 

 

A seguir, obras realizadas pela unidade Marista Mário Quintana 
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Aqui serão inseridas fotos das ações realizadas, dos momentos vividos 

e da simbologia da sua unidade! 

 

Para que o seus registros sejam publicados neste espaço, envie fotos e um resumo da atividade 
realizada para emilin.silva@maristas.org.br. 


