
Movimento Ecos 

REUNIÃO COM OS BOLSISTAS 

Estrutura e Planejamento 



Pauta 

 Falas: Institucional e infraestrutura - Francisco. 10 min 

Apresentação da equipe: 30 segundos cada 

 Papel do bolsista dia a dia - Ciangeli. 5 min 

 Vínculos socioambientais – Willio e Elmo. 3 min 

 Histórico das pessoas envolvidas no Ecos – Elmo. 2 min 

 Depoimentos – Evaldo, Larissa, Nathalia e Rayssa. 3 min 

 Projeto presencial x virtual – Ciangeli. 3 min 

 Redes sociais – Amanda e Helen. 3 min 

 Sistema Ecos – Cibely TI  

 Encaminhamentos. Francisco 

 



ESTRUTURA DE FUNCIONAMENTO  

 - Apresentação de cada um: 30 segundos 

 COORDENAÇÃO GERAL – FRANCISCO HAAS 

 Coordenação administrativa e gerencial: 

reuniões de planejamento e avaliação, 

bolsistas, monitores, estagiários, 

relacionamento institucional e gestão do 

processo de seleção de bolsa e sua 

manutenção. 

 

 Coordenação auxiliar: 

 Luiz Chaves: 

 auxílio na coordenação geral do projeto. 

 

 

 

 

 José Cláudio: 

 jcjunqueira@yahoo.com 

 (31) 998198971) 

 coordenação técnica do projeto; 

 coordena o grupo de iniciação científica; 

 responsável pela formação dos bolsistas. 

 

 Apoio administrativo: 

 Larissa Martins 

 LAMARTINS2013@GMAIL.COM  

 (31) 997301308 

 Parte administrativa da plataforma Ecos e 

auxilia a coordenação geral no dia a dia. 
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ESTRUTURA DE FUNCIONAMENTO  

ESTAGIÁRIO 

EVALDO JUNIO FERREIRA DE JESUS 

evaldojunio4@gmail.com 

(31) 985092580 
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ESTRUTURA DE FUNCIONAMENTO  

nathaliasppaula@gmail.com 

(31)98321-6866 

amandarodriguesesella@gmail.com 

  (31) 991572887 

rayssafonseca15@gmail.com 

(31) 993792691 

EX ALUNOS 
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ESTRUTURA DE FUNCIONAMENTO  

ciangeliclark@hotmail.com 

(31) 99993-7342 
williocampos@yahoo.com.br 

(31) 991986582 

helencristina.almeida

silva@gmail.com 

(31) 999446821 

elmojulio@yahoo.com.br 

(31) 991576883 

PROFESSORES  
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Funções Gerais do Movimento Ecos 
 Coordenação: Coordenação portal virtual; formação e avaliação do desempenho dos 

bolsistas; avaliação e planejamento das atividades do Ecos; pontuação das tarefas postadas 

no portal; coordenação dos seminários. 

Auxiliado pelo Professor Luiz Chaves, José Cláudio e Larissa. 

 Professores Nucleadores do Ecos:  

 Coordenar as atividades do Ecos de suas escolas;  

 Monitorar a contrapartida e avaliação do desempenho dos bolsistas; 

 Acompanhar a execução dos projetos; 

 Fazer dois contatos por mês em cada escola. 

 Bolsistas Santander:  Auxílio aos professores nucleadores, motivar, cobrar a realização das 

tarefas e a postagem das mesmas no portal virtual. 

 Bolsistas: Acompanhar a execução dos projetos, participar dos momentos de formação por 

semestre, fazer contatos mensais na escola. Motivar e cobrar a realização das tarefas e a 

postagem das mesmas no portal virtual. 

 Professor Orientador da Escola: Orientar o desenvolvimento do projeto na escola e 

coordenar os professores envolvidos nos concursos do Ecos; e responsável pela postagem das 

tarefas. 



TIPOS DE BOLSISTAS 

 BOLSITAS DO ECOS – Já definidos (em torno de 600 Dom Helder 

e EMGE) 

1. Processo seletivo mediante contrapartida. 

2. Definição da escola para a contrapartida. 

3. Participação da formação. 

4. É a ponte do Ecos com as escolas. 

5. Avaliação mensal do desempenho no projeto (advertência sobre 

possibilidade de perda da bolsa). 

 

 Bolsista Santander – 6 bolsistas 

1. Aluno com a bolsa Santander – processo anual (R$ 300,00). 

2. Auxiliar do Professor Nucleador na coordenação das escolas. 

 



ATIVIDADES PROPOSTAS  

 Campanha “Agir Socioambiental”: desenvolver pequenas práticas ambientais no 
período de isolamento social, através de curso e lives para o “Desenvolvimento 
da Escola sustentável em Minas Gerais em tempos de pandemia e isolamento 
social”. 

 2º Concurso de Pesquisa “Grafar-Ecos”: discutir mediante pesquisa 
contextualizada e interdisciplinar, multidisciplinar ou transdisciplinar, a 
sociedade modificada e constantemente reestruturada pela necessidade de se 
resguardar e se cuidar, no intuito de preparar-se para os desafios da pós-
pandemia. 

 2º Concurso Redação “Redige-Ecos”: incentivar a escrita, ampliando a visão 
crítica e contribuindo para o desenvolvimento do pensamento argumentativo. 
Esse concurso serve como preparação para o ENEM.  

 Concurso de Talentos: desenvolver atividades lúdicas e artísticas culturais que 
promovam a socialização através da temática socioambiental (em estudo). 



PAPEL DO BOLSISTA - Ciangeli 

 Participação  

 Leitura 

 Contato 

 Lotação/Remanejamento  

 Comunicados 

 Plataforma  

 Trabalho em equipe 

 Redes sociais 

 Assuntos particulares 

 Dúvidas sobre o projeto 

 



Ultrapassa-te a ti mesmo a cada dia, a 

cada instante. Não por vaidade, mas 

para corresponderes à obrigação 

sagrada de contribuir sempre mais e 

sempre melhor, para a construção do 

Mundo. Mais importante que escutar as 

palavras é adivinhar as angústias, 

sondar o mistério, escutar o silêncio. 

Feliz de quem entende que é preciso 

mudar muito para ser sempre o mesmo. 

Vínculos socioambientais - 

Willio Campos Anselmo 



Vínculos socioambientais 

 - Elmo Júlio de Miranda e Souza 

 O Ecos possui caráter sensibilizador à causa socioambiental. 

 O projeto assume importância de formação de cidadania e 

valores. 

 O diferencial na inserção de experiências para formação de 

competência curricular. 

 Fortalecimento no processo de aprendizagem como trabalhar 

em equipe. 

 O Movimento abre o leque da comunicação e interlocução e a 

capacidade de relacionamento. 

 O dinamismo do Ecos amplia a formação e oferece capacidade 

para competências profissionais futuras. 

 



HISTÓRICO DAS PESSOAS ENVOLVIDAS NO ECOS  

- ELMO JÚLIO 

  Eu diria que o Ecos possui em seu caminho pessoas realizadas e felizes nesses 11 anos... 

 A caminhada de um projeto que cresceu agregando aprendizado e integrando pessoas. 

 Os inúmeros estudantes de escolas envolvidas no projeto desde 2011. 

 A dimensão de oportunidades e de formação aos graduandos da Dom Helder e hoje da EMGE também. 

 O Ecos possibilitando a extensão do conhecimento, fazendo parte do mundo acadêmico e profissional 

de seus alunos. 

 Os bolsistas que estabeleceram linhas de compromisso e participação efetiva trilharam caminhos, 

chegando a monitores, a estagiários e a nucleadores do projeto como Nathália Siqueira, vinda do 

Colégio Tiradentes, Rayssa da Escola, do General Carneiro, Evaldo e outros mais que aqui passaram 

como Júlia Reis da Escola, do Pedro II e Larissa Cosso, que por muito tempo foi bolsista e monitora do 

Ecos e hoje possui o próprio escritório de advocacia, além de muitos outros que estiveram no Ecos... 

 Alguns já mestres e mestrandos, como Larissa Martins, que está conosco desde a graduação, foi 

estagiária do Ecos e hoje assume trabalhos no projeto e é mestranda da Dom Helder, assim como 

Amanda Rodrigues, ex-estudante da graduação e mestra em Direito, que também está conosco no Ecos. 

 



Depoimentos de Ex-bolsistas do Ecos -  Evaldo Junio 

 
 Olá, Meu nome é Evaldo Junio e sou Nucleador do Movimento Ecos. E esse é meu 5° ano de 

participação. 

 Em 2017 estudei na escola Estadual Flávio dos Santos, onde tive a oportunidade de participar do 

Movimento Ecos como aluno. Desempenhamos um papel bem legal, tanto que naquele ano ficamos em 

1° colocado na premiação. No final do mesmo ano prestei Vestibular para o curso de Direito na escola 

Superior Dom Helder Câmara e fui contemplado com bolsa. 

 Iniciei os estudos no ano seguinte e também como bolsista no Movimento Ecos. Foi e está sendo uma 

oportunidade incrível, pois consigo ver os brilho nos olhos dos alunos, quando se trata do projeto, o 

mesmo que eu tinha participado ainda no colégio.  

 No ano seguinte, em 2019, fui convidado para ser um dos contemplados pela bolsa Santander e logo 

aceitei. Com isso vieram novas responsabilidades, mas imediatamente dei conta e fui realizando um 

excelente trabalho, tanto que em 2020 fui convidado para ser Nucleador do Ecos e desde então venho 

trabalhando com várias escolas. 

 Tem sido uma experiência mais que incrível, embora tenha sido preciso se recriar, devido a pandemia. 

 Nós temos um papel importante na vida dos alunos, da mesma forma como éramos alunos e tinha 

alguém para nos ajudar, hoje somos nós que podemos ajudá-los, tanto com relação ao meio ambiente, 

quanto ao ingresso na Faculdade. 



Depoimentos de Ex-bolsistas do Ecos - Larissa 

 Meu nome é Larissa Martins, sou bacharel em direito e 

mestranda em Direito Ambiental.  

 Tenho 6 anos de atuação no Ecos. Já fui aluna do projeto no 

Colégio Tiradentes, fui bolsista na graduação, profa. nucleadora 

e atualmente trabalho na parte administrativa da plataforma 

Ecos e auxilio a coordenação geral.  

 Eu costumo dizer que sou a prova viva da seriedade, do 

incentivo ao acesso à educação e à inclusão social do Movimento 

Ecos.  

 Foi mediante a bolsa de estudos que eu ingressei na graduação e 

logo após a conclusão do curso iniciei o mestrado. É um prazer 

estar aqui com vocês.  

 



Depoimentos de Ex-bolsistas do Ecos - Nathalia 

  Meu nome é Nathália, estou no Movimento Ecos desde o ano de 

2015, quando era aluna do terceiro ano do ensino médio. Ingressei 

como bolsista na graduação e hoje sou bacharela em Direito e 

trabalho como nucleadora nas regiões: oeste e noroeste de Belo 

Horizonte, bem como em Contagem, Betim e Ibirité.  

 

  Meu contato: (31) 9 83216866 

 Meu email: nathaliasppaula@gmail.com 

 Estou à disposição de vocês e espero que possamos fazer um bom 

trabalho ao longo do ano.  
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Depoimentos de Ex-bolsistas do Ecos - Rayssa 

 Meu nome é Rayssa Fonseca, tenho 22 anos, sou bacharela em direito pela Dom Helder Câmara. 

 Em 2013 iniciei no Movimento Ecos na Escola General Carneiro, no interior de Sabará. Na época 

ainda haviam pouquíssimas escolas, lembro-me que a final era no auditório da faculdade e cada 

escola apresentava um teatro. Sempre gostei do projeto, participava ativamente na escola, 

fizemos horta, captação de água de chuva, jardins... 

 Até que, no 3° ano, vi uma oportunidade muito boa, que era o vestibular da Dom Helder. Passei no 

vestibular e, graças ao Movimento Ecos, consegui uma bolsa de 50% em todo curso. Fui bolsista 

durante os quatro anos da graduação na minha escola de origem, no último ano fui estagiária do 

Movimento Ecos. Como alguns aqui já me conhecem (entrei para a equipe em um ano super atípico 

no qual o projeto teve que ser completamente reinventado e adaptado à nova realidade) e agora 

sou profa. Nucleadora, tenho escolas na região de Sabará, regiões Centro-Sul, leste e oeste de 

BH...  

 É um prazer imenso fazer parte dessa equipe que tem construído um trabalho belíssimo, grandioso, 

capaz de mudar vidas, assim como mudou a minha. 

  Espero que gostem do Movimento Ecos assim como eu, que se envolvam de verdade, que abracem 

a causa e façam parte dessa equipe que batalha para um meio ambiente mais sustentável. 

 Qualquer coisa estou à disposição no e-mail, WhatsApp, Instagram... 



PROJETO PRESENCIAL X VIRTUAL 

 - Ciangeli 

Contato 

Divulgação 

Incentivo 

Tipos de escolas 

Acompanhamento na plataforma 

 



Redes sociais – Amanda e Helen 

 HELEN: a importância das mídias sociais, em especial nesses tempos de 

pandemia, vez que as redes se tornaram o nosso maior meio de 

interlocução.  

  AMANDA : nossas mídias sociais ativas. Necessidade dos bolsistas 

passarem a segui-las e compartilharem o conteúdo postado.  

 Mídias sociais do Movimento Ecos  

 Instagram - @ecosmovimento  

 Facebook - @movimentoecos 

 Tiktok - @movimentoecos 

 YouTube - @movimentoecos 

 Site - ecossocioambiental.org.br  
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Redes sociais da Equipe Ecos 
 Amanda Rodrigues  

 Instagram - @professoraamandarodrigues    Tiktok - @advamandarodrigues     YouTube - @professoraamandarodrigues 

 Ciangeli 

 Facebook: Ciangeli Clark  Instagram: ciangeliclark TikTok: @ciangeliclark1 

 Evaldo Junio 

 Instagram @evaldo_junio 

 Francisco Haas 

 Instagram – @fhaasbr 

 Larissa 

 Instagram - @lamartins19 

 Nathalia 

 Instagram - @nathaliassiqueira 

 Helen 

 Instagram: @almeidasilvahelen 

 Rayssa Fonseca 

 Instagram - @rayssa.pf 

 Willio 

 Instagram - @williocampos 

 Elmo  

 Instagram - @ejmsouzar 

 

 



Sistema Ecos – Cibely TI  

 

Cadastramento das escolas novas 

Cadastro das escolas do ano passado 

Acesso dos professores representantes das escolas 

Acesso do Bolsistas – Perfil e atualização do dados 



Encaminhamentos – Francisco Haas 

 Importância do papel do bolsistas – são nossa ponte, nosso elo, nossos ECOS nas 

escolas. 

 Até o dia 12 de maio conseguir que a escola faça sua renovação do credenciamento ou adesão 

ao Movimento Ecos – escolas novas. 

 A nomeação de um professor orientador para o início dos concursos após seu lançamento.  

 Convidar o diretor e professor orientador para o Lançamento do Projeto Socioambiental dia 15 

de maio. 

 Avaliação do desempenho dos bolsistas: 

 O professor nucleador fará avaliação mensal do desempenho: êxito das tarefas propostas 

naquele mês. 

 A permanência da bolsa para o semestre ou sua renovação depende dessa avalição. 

 

DESEJO SUCESSO PARA TODOS.  

 JUNTOS PODEMOS MAIS!  


