Caríssimos,
Senhores Gestores Escolares, Supervisão e Coordenação Pedagógica.

A Dom Helder Escola de Direito e EMGE Escola de Engenharia vêm, através do Movimento
Ecos - Projeto Socioambiental, reconhecer a importância da parceria firmada ao longo dos anos com o
desenvolvimento das atividades de educação socioambiental nas instituições públicas e privadas de
educação de Minas Gerais. Solidarizam-se com as Escolas associadas ao Projeto Ecos e colocam-se
à disposição para colaborar neste momento de afastamento social em função da Covid-19.
Sabemos dos esforços das escolas para minimizar os impactos promovidos pela paralisação
das aulas presenciais e a instalação do novo modelo de aulas remotas proposto pela Secretaria de
Estado de Educação.
A equipe do Movimento Ecos é composta de professores da educação básica, mestres e
doutores, profissionais inseridos nas instituições de educação, vivenciando esse novo processo de
ensino e aprendizado. Preocupados com a realidade das escolas parceiras nos mobilizamos para
elaborar um material que poderá contribuir com a gestão escolar e proporcionar aos alunos uma
educação de qualidade, mesmo com o isolamento.
Assim, o Ecos foi remodelado para continuar com a discussão da temática socioambiental, e
por outro viés, também trabalhar os diversos temas transversais que dialogam de maneira universal.
Portanto, esse novo enfoque será aplicado até podermos retornar ao convívio escolar presencial,
mantendo a nossa parceria com a Secretaria de Estado de Educação.
Nesse sentido, a presente proposta visa minimizar as dificuldades no ensino durante o
período de isolamento social e contribuir com o ensino on-line. Essa orientação já foi encaminhada à
Secretaria de Estado de Educação.
Cientes das necessidades das escolas foram desenvolvidos temas transversais, através de
projetos interdisciplinares/transdisciplinares exigidos nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs).
Por compreendermos que todos os temas (Saúde, Meio Ambiente, Ética, Orientação Sexual,
Pluralidade Cultural, Trabalho e Consumo) podem ser desenvolvidos durante o “Afastamento social
promovido pela Covid-19 e seus reflexos na sociedade e no mundo”, elaborou-se esta proposta
para fomentar a discussão acerca do momento vivenciado pelos educandos e também, prepará-los
para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).
O Movimento Ecos vem atuando em parceria com as instituições de ensino por mais de 10
anos, proporcionando aos alunos, de maneira construtiva e contínua o aprendizado dos conteúdos
transversais com eventos culturais, pesquisas e palestras, oportunizando uma coletânea de saberes e
reiterando, assim, nosso compromisso para com toda a educação.
A proposta se compõe de (03) três atividades, com a temática Covid-19, que podem ser
aplicadas para todos os alunos do ensino médio. São elas:
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1.

1º concurso “Grafar-Ecos nas Escolas”: nosso meio ambiente modificado, sendo

constantemente restruturado pela necessidade da sociedade de se resguardar e se cuidar, no intuito
de diminuir o contágio da Covid-19.
2.

1º concurso “Redação Ecos”: dentro do mesmo tema para dinamizar o

desenvolvimento do projeto nas instituições. I Concurso Ecos-Redige
3.

Campanha nas redes sociais: “Agir Socioambiental”

Para incentivar a participação dos alunos serão distribuídos prêmios simbólicos
descriminados nos editais. As atividades foram preparadas para serem realizadas “em casa” pelos
alunos e também, com vistas ao retorno ao ambiente escolar.
A Dom Helder e a EMGE, através do Movimento Ecos, vêm consolidar a parceria e solidarizase neste momento de tantas incertezas e reafirmar que vai continuar a oferecer bolsas de estudo no
ingresso dos alunos nas duas instituições superiores para o próximo ano.
Assim, solicitamos que as escolas divulguem esta proposta de trabalho pelos seus meios
oficiais, bem como as nossas mídias sociais, onde serão postados conteúdos educativos e informativos
acerca dos trabalhos que serão desenvolvidos ao longo do ano.
Abaixo

seguem

os

canais

de

comunicação/mídias

sociais:

Site:

http://ecossocioambiental.org.br/; Instagram: @ecosmovimento; Tik Tok: @movimentoecos; Youtube:
Movimento Ecos e Facebook: Movimento Ecos.
Não obstante as informações a serem prestadas via redes sociais, aquelas referentes às
atividades realizadas pelo Movimento Ecos continuarão a ser enviadas via e-mail institucional.
Portanto, para fortalecer nossa cooperação mútua contamos com todas as escolas, seus
gestores, professores e alunos em participarem das atividades que estarão detalhadas em editais
autônomos.
Os alunos matriculados nessas instituições poderão participar do processo seletivo de bolsas
de estudos para o ano de 2021. Para tanto, os alunos e professores poderão fazer o cadastro na
plataforma Ecos.
Sempre atentos ao nosso lema “JUNTOS, PODEMOS MAIS!”, estamos à disposição para
esclarecimentos, através de nossos nucleadores que continuarão a promover o elo entre nosso
trabalho.

Belo Horizonte, 26 de junho de 2020.
Atenciosamente,

Francisco Haas
Coordenador do Movimento Ecos
Pró-Reitor de Extensão Dom Helder e EMGE
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