
Relatório Final de Atividade 

 Objetivo: 

O texto a seguir tem como objetivo descrever, de maneira cronológica, os 

acontecimentos relacionados ao evento realizado na Escola Estadual Dr. Ubaldo Costa Leite, 

localizada na zona oeste da cidade de São Paulo, a 15 Km do centro da capital, na segunda-

feira, dia 13 de junho de 2022. Ainda trará um comentário pessoal de cada um dos envolvidos, 

de modo a deixar claro o que foi sentido antes, durante e após a apresentação. 

Descrição 

A palestra, intitulada “ODS: uma introdução” foi realizada pelos voluntários Ana Clis 

Ferreira e Luyan Lima, no período das 17h20 às 18h40 e todo o contexto do evento, incluindo 

a saída de casa e a chegada à residência dos palestrantes durou pouco mais de seis horas, 

iniciando às 15h20 e terminando às 21h40. 

O trajeto até a escola, feito na ida de Uber, durou pouco mais de uma hora e a chegada 

ao local do evento aconteceu com vinte minutos de antecedência em relação ao horário de 

início. Ao chegar ao local, a coordenadora da instituição nos recebeu de maneira extremamente 

cordial e pediu que aguardássemos a montagem do equipamento no pátio e a organização dos 

alunos no lugar para que pudéssemos subir e organizar a nossa parte. Esse processo todo 

demorou cerca de quarenta minutos, entre a chegada à escola e o início da palestra. 

A volta para casa a partir da escola ocorreu por meio do transporte público, consistindo 

em dois ônibus e um metrô. No caminho de volta ainda houve uma parada para jantar, em 

virtude do horário já avançado da noite. 

Sobre a palestra 

A apresentação ocorreu de maneira intercalada entre a Ana e o Luyan, cada um usando 

o microfone na sua vez de falar. Foram 25 slides que abordaram os seguintes assuntos: 

a) História do Greenpeace; 

b) História do Raízes; 

c) Semana Mundial do Meio-Ambiente; 

d) Objetivos de Desenvolvimento Sustentável;  

e) O Brasil no contexto dos ODS; 

f) Justiça Climática; e 



g) Como o indivíduo pode ajudar na luta ecológica. 

De maneira geral, não houve uma participação ativa dos alunos, embora também não 

tenha ocorrido qualquer tipo de desrespeito aos palestrantes. Alguns alunos e alunas, todavia, 

estavam claramente entretidos e interessados nos assuntos abordados e chegaram a se 

manifestar e seguir a página no Instagram do projeto Raízes. 

Ao final da apresentação houve uma certa integração com os professores, em especial 

com aqueles que estiveram mais interessados em toda a dinâmica realizada, e as portas ficaram 

abertas de ambos os lados para que a parceria, em um futuro não muito distante, possa ser 

retomada. 

Comentários pessoais: 

 Ana Clis: O início do evento me despertou certa ansiedade, pois não o planejei como 

gostaria e muita coisa acabou sendo preparada de última hora, com sorte e um histórico bom 

dentro do Greenpeace conseguimos, o Luyan e eu, preparar algo para poder levar para os 

alunos. 

 Apesar de fazer um tempo considerável que eu não dava palestras ou aulas 

presencialmente, acho que foi um público fácil, com professores que nos auxiliaram do começo 

ao fim e permitiram que a palestra fosse bem desempenhada. 

Gostei de ter retomado essa aproximação, espero que aconteça mais vezes. 

 Luyan: O evento em si despertou bastante nervosismo, principalmente por envolver 

um público grande de uma faixa etária que nem sempre é fácil de se lidar. O público, entretanto, 

se comportou de maneira respeitosa e permitiu que pudéssemos, a Ana e eu, realizar a 

apresentação sem contratempos. 

 O evento seguiu conforme o planejado e atendeu aos interesses tanto da escola, na figura 

da coordenação e dos professores, quanto minha e da Ana, enquanto representantes do Raízes 

e do Greenpeace. 

 Como dito, as portas estão abertas para futuras oportunidades e, sendo bem sincero, 

acredito que ocorrerá algo novamente em um momento próximo. 


