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Programa EcoAgentes

O Programa envolve os moradores do Residencial Parque Bela Vista e da Comunidade do Bico Doce. Traz como

resultado a formação de agentes ecológicos capacitados para atuar como lideranças, de forma que melhorem o

aspecto ambiental do espaço em que vivem por meio das ferramentas ensinadas nas atividades.



Programa EcoAgentes

Nesta segunda fase, o EcoAgentes
propõe a divisão das ações em eixos
temáticos, onde os moradores
podem optar pelas atividades de
maior interesse pessoal,
desenvolvendo ainda mais suas
habilidades pessoais e podendo se
aprofundar nestas temáticas.



Oficinas de Arte Urbana

Foram idealizadas como uma forma de
integração entre moradores e da
comunidade com a Águas Claras Ambiental.
Permeando todos os eixos a serem tratados
ao longo do Programa EcoAgentes, estas
atividades possibilitaram que moradores de
diversas idades desenvolvessem suas
habilidades e aprendessem técnicas de
expressão artística.



Motivação

Promover um processo participativo,
integrado e lúdico de expressão artística e
aprendizagem, onde os moradores
desenvolvessem um senso de identidade com
o muro que delimita a Águas Claras Ambiental
e o Residencial Parque Bela Vista, gerando uma
maior autoresponsabilidade, principalmente na
questão do descarte de resíduos sólidos.



Objetivos

Os objetivos principais surgem no
contexto do Programa EcoAgentes e a
necessidade de promover lazer e
educação ambiental à comunidade em
atividades intergeracionais.



Objetivos

Para alcançar tais objetivos,
buscou-se envolver os
moradores do Residencial
Parque Bela Vista, da
comunidade do Bico Doce e da
Águas Claras Ambientais,
estreitando laços e reforçando
uma relação de confiança e
parceria.



Objetivos

1. Envolver todas as faixas
etárias, possibilitando a
integração entre os
moradores;

2. Educar e sensibilizar a
população por meio da arte;



Objetivos

3. Apresentar a expressão artística
como forma de lazer, conhecimento
e ocupação;



Objetivos

4. Ensinar técnicas de pintura e
graffiti para os participantes;

5. Sensibilizar a população ao cuidado
com a natureza e ao descarte
adequado de resíduos sólidos;



Objetivos

6.  Mobilizar a comunidade para as Oficinas de Arte Urbana e consequentemente para o Programa EcoAgentes.



Metodologia

As oficinas basearam-se no
processo de intervenção no
muro externo da Águas
Claras Ambiental, que faz
parte da paisagem da
comunidade, o que motivou
ainda mais a participação
dos moradores.



Metodologia

Para cada oficina, houve um
momento de planejamento, feito de
forma participativa onde os
moradores escolheram os
elementos que iriam compor o painel
e sua distribuição ao longo do muro.



Metodologia

Após estes momentos, partia-se para a
execução, onde todos os moradores recebiam
orientações, além das ferramentas e
instrumentos para realizar a pintura.



Mobilização

Visitas à escolas municipais na
Comunidade do Bico Doce, onde a
equipe passou nas salas de aula
convidando os alunos a participarem
das oficinas.



Mobilização

Também foi feita nos encontros regulares do
Programa EcoAgentes, bem como por meio
das ferramentas virtuais de comunicação do
grupo (WhatsApp).

Além de promover o lazer de todos os 
participantes, a mobilização foi efetiva 
não só para esta ação pontual, mas sim 
para todo o Programa EcoAgentes.



Desenvolvimento

O artista Thiago, responsável pela facilitação
das oficinas, envolveu todos os presentes na
atividade, desde o planejamento até a
execução.



Desenvolvimento

A partir das orientações das técnicas envolvendo
o manuseio adequado das ferramentas de
pintura, os participantes passam a dominar o
processo artístico, possibilitando a atuação em
outras atividades similares.



Desenvolvimento
A presença de colaboradores da Águas Claras Ambiental e de moradores da Comunidade do Bico e do 
Residencial Parque Bela Vista possibilitou a integração entre os mesmos. 



Desenvolvimento

As oficinas também
desempenharam um papel de
mobilização. A ação principal
foi muito atrativa para a
comunidade em geral, que
participou ativamente da
intervenção e resultou em uma
aproximação de mais pessoas
ao Programa EcoAgentes.



Resultados
A alta adesão nestas atividades gera um impacto positivo para o Programa EcoAgentes, por mobilizar os 
participantes para as próximas etapas do programa de formação.

Na finalização da intervenção, todos
os participantes das oficinas puderam
registrar seu nome no muro.



Resultados
O avanço da intervenção e a participação ativa da comunidade evidencia o grau de envolvimento dos
moradores com as oficinas, que mostram domínio e desenvoltura nas técnicas ensinadas. Também foi
observado que estas ações foram efetivas como forma de lazer para os moradores.

A intervenção contou com frases de
sensibilização ambiental, escolhidas e
pintadas pelos próprios moradores.



Resultados

O incidência de resíduos dispostos
em locais irregulares diminuiu
significativamente.

A comunicação visual cumpre seu papel de sensibilização ambiental aos moradores.



Realização:


