A Dom Helder Escola de Direito e EMGE
Escola de Engenharia, em parceria com
Colégios Particulares e Escolas Públicas
Estaduais e Municipais, com a Cooperação Técnica da Secretaria de Estado de
Educação de Minas Gerais, através de
acordo ﬁrmado entre as partes, nº.62.1.
0073/2017, publicado no Diário Oﬁcial de
Minas Gerais do dia 13 de dezembro de
2017, página 31, coluna III, com vigência
até o ano de 2022, apresentam o MOVIMENTO ECOS.

Apresentação
O Movimento Ecos é uma organização de promoção e defesa do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável que tem por objetivo implementar um conjunto de atividades educativasque primam pelo Desenvolvimento Socioambiental no âmbito escolar. São ações organizadas
por alunos, professores, direção, coordenação pedagógica e demais atores sociais presentes nas
diversas instituições públicas e privadas do ensino médio de Belo Horizonte/MG e Região Metropolitana.
São intervenções que incentivam discentes e docentes, bem como toda a comunidade escolar,
a serem protagonistas no cuidado com o meio ambiente, compartilhando e ampliando o processo de ensino e aprendizagem para as suas vidas, com olhares para um futuro com propostas
sustentáveis.
O Movimento Ecos, através do Projeto Socioambiental, tem
por missão apoiar e incentivar a disseminação e a multiplicação da Educação Ambiental por meio de ações socioculturais e socioambientais nas instituições de ensino básico,
promovendo uma programação diversiﬁcada e participativa, bem como o acesso à educação no nível superior por
meio de bolsas de estudos concedidas pela Dom Helder
Escola de Direito e EMGE Escola de Engenharia. Esse acesso
será assegurado mediante credenciamento das escolas
parceiras ao Movimento Ecos, no desenvolvimento dos projetos constantes dos editais ofertados e a real participação
dos discentes e docentes no desempenho das ações/atividades nas escolas e instituições envolvidas e na participação no processo seletivo das bolsas Ecos.
A expectativa do Movimento Ecos é propagar
o conhecimento adquirido nas ações desenvolvidas por alunos e professores junto à
comunidade escolar, grupos culturais, no
âmbito familiar e na sociedade em geral,
sempre respeitando valores tais como a ética,
a diversidade, a igualdade, o trabalho coletivo
e individual e as oportunidades comuns.

VÍDEO INSTIRUCIONAL ECODOM

Assista agora!

O Movimento Ecos propõe atender o disposto no artigo 225 da Constituição Federal que estabelece: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações” (BRASIL, 1988). E destaca no seu parágrafo § 1o no inciso VI, que o poder público deve conjuntamente com a sociedade
“[...] promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública
para a preservação do meio ambiente” (BRASIL, 1988).
As instituições superiores que apoiam o Movimento Ecos reconhecem o esforço que as escolas
parceiras vêm fazendo em prol da necessidade da proteção socioambiental. Entretanto, é
necessário avançar e estender para que todas as disciplinas curriculares sejam envolvidas e
passem a debater, incluir e praticar a proteção socioambiental.

A EMGE teve a preocupação de incluir nas grades dos cursos de
Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computação e Engenharia
Civil, a percepção de que os recursos ambientais devem ser protegidos e usados com responsabilidade, para que as presentes e futuras
gerações possam usufruir dos bens da natureza sem escassez.

A Dom Helder, pioneira no enfrentamento das questões ambientais
que afetam a sociedade, tem na sua grade de ensino o Direito Ambiental como matéria obrigatória, e oferta também o Mestrado e o
Doutorado em Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável
com abrangência para vários cursos de graduação. A temática
também é estudada por grupos de pesquisa, objetivando conhecer
os problemas socioambientais e propor perspectivas de soluções ou
medidas que promovam o desenvolvimento sustentável.

O Ecos é apartidário e sem ﬁns religiosos. Trata-se de uma organização não governamental promovida pela Dom Helder e EMGE, especialmente pelos seus programas de pós-graduação – Mestrado e
Doutorado em Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável.

Juntos, Podemos!

Coordenação

Coordenação Geral: Professor Dr. Francisco Haas, Pró-reitor de Extensão da
Dom Helder e da EMGE, auxiliado pelo professor Luiz Chaves, Coordenador do
Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) e Conselheiro da Fundação Movimento Direito
e Cidadania (MDC).

Coordenação Técnica: Professor Dr. José Cláudio Junqueira, docente das instituições e orientador do Grupo de Pesquisa de Impacto Ambiental, bem como
de Iniciação Cientíﬁca. É responsável pela formação dos bolsistas e acompanha
o Projeto Ecos nas escolas.

Professores Nucleadores: São os proﬁssionais que articulam as escolas e acompanham o desenvolvimento dos projetos do Movimento Ecos. São doutores, mestres, bacharéis e professores, com o objetivo de apreender ensinar, colaborando
na construção das atividades acadêmicas tendo em vista a sustentabilidade.

Bolsistas Ecos: São os jovens acadêmicos da Dom Helder e EMGE, oriundos das
escolas parceiras, que ingressaram nas instituições e se tornaram Bolsistas Ecos.
Esses alunos são também responsáveis pela interlocução com as escolas inscritas no Movimento Ecos e incentivam os demais estudantes do ensino médio a
desenvolverem as atividades socioambientais.

Grupo de Iniciação Cientíﬁca: Desenvolve ações a partir da supervisão do coordenador técnico do Movimento, juntamente com os Bolsistas Ecos veteranos,
que sistematizam as experiências e subsidiam a formação dos demais integrantes no desenvolvimento das atividades propostas.

Comissão Julgadora: Atua na avaliação e julgamento dos trabalhos desenvolvidos pelos participantes inscritos nas ações propostas nos respectivos editais. É
composta por um júri acadêmico, envolvendo professores da Dom Helder e da
EMGE e por júri técnico formado por proﬁssionais especializados na área. A
competência da “Comissão Julgadora” limita-se ao cumprimento do disposto
nos editais especíﬁcos.

Objetivo geral

O Movimento Ecos atua com instituições públicas e privadas com o objetivo de colaborar na
promoção da educação básica mediante o estudo das questões socioambientais e socioeconômicas diante dos desaﬁos impostos pela pandemia e pós-pandemia nas disciplinas escolares. As ações visam provocar a conscientização e a mudança comportamental dos atores
sociais, motivando-os para a busca imediata de iniciativas multiplicadoras para sociedade,
assegurando a vida e a preservação socioambiental da comunidade em geral, bem como contribuir para a diminuição da evasão escolar.

Estratégias
Possíveis estratégias para o alcance do Objetivo Geral:

Inserir o tema da pandemia de forma
transversal, com foco na interdisciplinaridade/ multidisciplinaridade/ transdisciplinaridade nas disciplinas acadêmicas;

Oportunizar debates visando a melhor
compreensão sobre a produção, consumo, renda, relações internacionais para
a manutenção da soberania e independência do país;

Empreender esforços na formação
cidadã a partir da internalização de princípios éticos e morais na relação com a
saúde, proteção à vida e o meio ambiente sustentável;

Documentar as ações desenvolvidas
mediante trabalhos, pesquisas, fotos,
vídeos e pequenos relatos, na expectativa de ampliar o senso crítico e a mudança de postura social nos alunos;

Propor, como estratégia pedagógica e
motivacional, a discussão de soluções
mitigadoras aos problemas causadospela pandemia e desaﬁos pós-pandemia;

Registrar fatos, descobertas, estatísticas
importantes e elementos relevantes
durante o desenvolvimento da pesquisa, bem como em seus resultados preliminares, que possam ser de grande
valor no atual quadro socioeconômico
em que insere a sociedade;

Envolver as dimensões social, ambiental, econômica, cultural, saúde pública e
política na temática abordada;

Contribuir para a expansão do ensino
interativo e participativo em sintonia à
causa socioambiental, promovendo a
atuação cidadã;

Estabelecer estratégias para o monitoramento das atividades do projeto,
incluindo a deﬁnição prévia dos métodos de participação, veriﬁcação e avaliação;

Prever estratégias de continuidade das
ações após o encerramento das atividades do Projeto Ecos;

Promover iniciativas que despertem a
conscientização sobre as pandemias ao
longo da história da humanidade e suas
consequências;

Propor editais autônomos que permitam a participação dos alunos do ensino
médio e que promovam o aprendizado
prático além do computador e das salas
de aulas;

Demonstrar que os problemas de
saúde pública permeiam os conﬂitos
étnicos raciais e sociais, além de envolverem diretamente questões econômicas e políticas;

Acreditar que juntos podemos mais.

Metodologia

O projeto disponibilizado para as escolas parceiras do Movimento Ecos, com a temática
“Desenvolvimento da Escola Sustentável em Minas Gerais”, compõem-se em editais autônomos, oferecendo a comunidade acadêmica e seus professores mais uma ferramenta,
que pode ser, disciplinar ou transdisciplinar. Essa contribuição deve considerar o estudo
dos jovens no retorno às aulas presenciais ou semipresenciais. Por outro viés, os editais proporcionam mais uma ferramenta para o enfrentamento da evasão escolar, incentivando
os alunos a continuarem os estudos de maneira prazerosa, lúdica e interativa.

O desenvolvimento das atividades
seguirá o seguinte cronograma
Comunicados: (convites de parceria ou sua renovação)

À Secretaria de Estado de Educação:

Reiterando o disposto no convênio,
solicitamos que a mesma oﬁcialize
a parceria, utilizando canais próprios, a todos os parceiros da rede
de ensino de Minas Gerais.

Aos diretores de escolas:

Colocaremos à disposição o
material elaborado, solicitando que entrem em contato com o Movimento Ecos
para iniciar as atividades
através do credenciamento
de sua escola no portal.

Aos professores responsáveis:

Diretores, coordenação/ supervisão pedagógica e professores coordenadores do
projeto: a coordenação e os
professores nucleadores do
Movimento Ecos farão a divulgação das atividades
pelos canais institucionais,
via telefone e WhatsApp durante a pandemia e, caso
houver a volta às aulas presenciais ou semipresenciais,
farão visitas às escolas para
monitorar e acompanhar as
atividades.

Aos alunos:

Os alunos serão convidados
a participar das atividades
por meio das instituições de
educação, através do professor responsável. Os professores nucleadores, estagiários, monitores e bolsistas farão a divulgação pelas
redes sociais, bem como, via
telefone, WhatsApp, nos
casos dos contatos já ﬁrmados com gestores e professores.

Os editais autônomos
O Movimento Ecos, a mais de uma década propaga atividades sociais, artísticas, culturais. O
Projeto empenha na formação do jovem participativo, envolvido e criativo, despertando
talentos, o trabalho coletivo e o engajamento da comunidade escolar. Neste viés propomos
em outros certames: o ”Concurso de Dança”, explorado ritmos e estilos para elaboração de
coreograﬁa e apresentação da equipe. O “Concurso Garoto e Garota Ecos”, os discentes e
docentes transformam resíduos sólidos antes descartados em uma roupas/fantasias que
participarão de um desﬁle. As atividades são avaliadas por Jure e as melhores premiadas.
Para participar a direção do educandário, juntamente com o professor orientador das atividades na escola, fará o credenciamento da instituição e posterior adesão aos editais propostos para o desenvolvimento das atividades via plataforma do Movimento Ecos.
Poderão atuar instituições convidadas e as instituições que se interessarem em integrar o
Movimento Ecos 2022 através do e-mail: extensao@domhelder.edu.br, ou contatar o professor nucleador responsável pela instituição.

Para o ano de 2022 o ECOS propõe:
Primeiro semestre:

3º 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 exame do ENEM, com um olhar para as mudanças propostas em virtude
do novo Ensino Médio;

Pegada Ambiental:

Implantar projeto que contribua para reduzir a pegada ambiental da escola,
em termos de redução do consumo de água, energia, papel e geração de resíduos e, também fortalecer a transversalidade do tema ambiental nos conteúdos programáticos.

Os editais autônomos
Segundo semestre:
4º Campeonato Estadual de Matemática – CEM:

Promovido pela EMGE com o apoio do CREA-MG (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia de Minas Gerais) e do CREA-Jr (movimento que
fomenta a aproximação dos futuros proﬁssionais com o mercado de trabalho, entidades de classes e os Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia), com o intuito de estimular a difusão da cultura matemática e de identiﬁcar novos talentos dessa ciência.

9º Caminhada Ecológica:

No dia 25 de novembro será realizada uma grande caminhada ecológica em
Belo Horizonte, a festa de premiação e encerramento dos projetos do Desenvolvimento da Escola sustentável em Minas Gerais.

Concurso de Talentos:

Com o objetivo de despertar habilidades e competências o edital visa promover atividade cultural e artística a ser descrita em publicação própria. Esta
será disponibilizada na plataforma do Movimento Ecos. A atividade será avaliada por uma equipe técnica, indicada pela Dom Helder e EMGE.

Elegibilidade e abrangência
O “Desenvolvimento da Escola Sustentável em Minas Gerais” abrangerá as Escolas Estaduais
em conformidade com o disposto no acordo de cooperação da SEEMG N.62.1. 0073/2017, publicado no Minas Gerais, dia 13 de dezembro de 2017, página 31, coluna III, vigência até o ano de
2022 e aquelas que voluntariamente se inscreverem. Poderão participar Secretarias Municipais, Colégios da rede particular de ensino médio localizados na região metropolitana de Belo
Horizonte, que assinaram termo de compromisso e/ou se comprometeram em participar do
Movimento Ecos.
Inscrição para editais especíﬁcos: cada escola poderá aderir ou não aos editais, devendo fazer
inscrição de acordo com os critérios estabelecidos em cada edital.

Período
O “Desenvolvimento da Escola Sustentável em Minas Gerais” será realizado no período de
abril a novembro de 2022, iniciando-se por meio de ofício enviado pela Secretaria de Estado
da Educação de Minas Gerais às entidades, e ofício convite encaminhada às instituições
privadas e públicas assinada pelo Coordenador Geral do Movimento Ecos em vista do
credenciamento.
Todas as atividades serão desenvolvidas através do sítio eletrônico
http://ecossocioambiental.org.br ou pelas redes sociais e veículos de comunicação do
Movimento Ecos.
O desenvolvimento das atividades e ações, além dos editais, eventos e projetos especíﬁcos,
integra o calendário conforme descrito adiante:

Credenciamento:
Realizado do período de março a maio de 2022, através do mesmo endereço
eletrônico. As inscrições serão validadas até o dia 15 de junho quando os professores orientadores receberão o login e a senha de acesso ao Portal Ecos;

Seminário de Lançamento:
Em abril será realizado o lançamento do Projeto Socioambiental de 2022, através
de live e transmissão via Youtube mediante convite aos diretores, coordenadores
e professores orientadores. O evento contará com a presença dos reitores da
Dom Helder e EMGE, Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, Fundação de Ensino de Contagem, CTPM, Centro Estadual de Educação Continuada,
Serviço Social da Indústria, Instituto Federal de Ensino, dentre outros;

Festa de Premiação:
Dia 25 de novembro será realizada a Caminhada Ecológica como coroamento
das atividades educativas socioambientais com as escolas participantes, caso as
condições sanitárias permitam o retorno regular do convívio social. Durante a
Cerimônia serão anunciadas as premiações dos respectivos ﬁnalistas, de acordo
com editais.

Concurso de Pesquisa “Grafar-Ecos”:

Editais e fases
A elaboração, desenvolvimento e acompanhamento das fases previstas no edital são exclusivas
das Escolas parceiras, seguindo as diretrizes do Projeto Socioambiental Ecos. A realização das
fases será comprovada por documentos elaborados pela Escola por meio do preenchimento do
formulário na plataforma, de acordo com cada edital. A avaliação ﬁnal será de responsabilidade
da comissão julgadora do Movimento Ecos.
Os editais serão lançados no site http://movimentoecos.org.br e divulgados pelos perﬁs do
Movimento Ecos nas mídias sociais.

Canais de comunicação
A comunicação entre os coordenadores do Movimentos Ecose as escolas se fará por meio de:

1
2
3
4
5

Canais e e-mails institucionais de
comunicação;

Contatos telefônicos com gestores,
professores e alunos;

Solicitamos que todas as escolas parceiras, bem como professores e alunos
passem a seguir os canais de comunicação do Movimento Ecos para se manterem atualizados com relação às nossas
atividades.

Mensagens de WhatsApp;

E-mail:
extensao@domhelder.edu.br;

Outro veículo de comunicação com
alunos, diretores e comunidade escolar.

Clique nos botões para ser redirecionado

Assista agora!

Movimento Ecos conquista
prêmios de reconhecimento
2019 – Prêmio Cidadania
Metropolitana/Agência RMBH

O Movimento Ecos teve sua atuação socioambiental reconhecida mais uma vez ao ser um dos vencedores do Prêmio
Cidadania Metropolitana, conferido pela Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte
(Agência RMBH), órgão do Governo de Minas Gerais. Mais
de 8 mil pessoas participaram da votação popular online. A
entrega do prêmio foi realizada em novembro de 2019, na
Cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais, com a
presença do governador Romeu Zema, além de prefeitos,
deputados e membros do Judiciário e Ministério Público.

2018 – Prêmio Hugo Werneck
Homenagem Especial

A nona edição do Prêmio Hugo Werneck, realizada em 2018,
recebeu mais de 900 inscrições e contou com 124 vencedores e homenageados. Um deles foi o professor José Cláudio
Junqueira, que participa da coordenação do Movimento
Ecos e recebeu homenagem especial na categoria “Sou
Ecológico”. Engenheiro civil por formação, José Cláudio
possui especialização e mestrado em engenharia sanitária,
e doutorado em saneamento, meio ambiente e recursos
hídricos. Foi pesquisador pleno e presidente da Fundação
Estadual do Meio Ambiente de Minas Gerais (Feam-MG) por
três mandatos. Atualmente, integra o corpo docente da
Dom Helder e da EMGE.

2017 – Prêmio Hugo Werneck
Melhor Exemplo de Educação Ambiental

Em sua primeira participação no Prêmio Hugo Werneck, o
Movimento Ecos concorreu com mais de 150 projetos e foi
escolhido como Melhor Exemplo de Educação Ambiental
do país. A cerimônia foi realizada na Fundação Dom Cabral,
em Belo Horizonte, com a presença dos professores Francisco Haas e Luiz Chaves, coordenadores do Ecos. Considerado a mais importante honraria ecológica do Brasil, o
prêmio reconheceu os trabalhos desenvolvidos pelo Ecos
desde 2011 em prol da educação socioambiental no meio
escolar e universitário.
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