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Projeto ECODESAFIOS 
 

 

Projeto “Lixo Orgânico na Horticultura” – Ensino Médio 

A melhor forma de aprender é fazendo. E ninguém aprende só.... Partindo desse princípio, surge a 
necessidade de registrar o aprendizado através de “projetos científicos”. 

O projeto ECODESAFIOS constitui um recurso riquíssimo para divulgação da Ciência e da Educação 
Ambiental na comunidade escolar. A construção de um experimento científico envolve o diálogo entre 
professor e aluno e entre os alunos. Esse processo dialógico é fundamental no processo de aprendizagem, 
tanto para o professor quanto para o aluno. O professor exerce então sua principal função, de orientador 
do processo de ensino e aprendizagem do aluno – e não a de detentor absoluto do saber. 

A quarta edição dos EcoDesafios, realizada este ano, que teve como tema “Terra”, homenageou a ex-
Dirigente Regional de Ensino Miyoko Tanji que incentivou o início deste projeto. Nesta edição, contou-se  

_______________________________________________________________________________________ 

Idealizado para facilitar a circulação das informações, bem como o compartilhamento de boas práticas, este Boletim 
Informativo objetiva promover o envolvimento entre Diretoria de Ensino, Escola e Comunidade. O elo entre todos os 
atores do processo de ensino e aprendizagem, aos nossos olhos, é o diferencial em busca de uma educação pública de 

qualidade. -  Adriana Monteiro Piromali Guarizo - Dirigente Regional de Ensino 
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com os seguintes parceiros: NeoAmbient, UniLins e UniSALESIANO.  

Em abril, a Diretoria de Ensino de Lins realizou a Orientação Técnica dando início aos trabalhos de Iniciação 
Científica nas Unidades Escolares. Este ano foram criados 16 projetos em 13 escolas jurisdicionadas à 
Diretoria.  

A cada ano o projeto EcoDesafios vem sendo aprimorado. Neste ano oferecemos um curso: “Metodologia 
da Pesquisa Científica Educacional” aos professores de Geografia, Química, Biologia, Física e Ciências com o 
intuito de contribuir para que o pesquisador iniciante alcance seus objetivos na pesquisa, em termos 
epistemológicos, tecnológicos, de ensino e de procedimentos didáticos. Totalizando 40 horas e 
apresentando significativos ganhos. O curso ocorreu entre os dias 13/08 e 30/09. 

No dia 21 de outubro, todos os projetos desenvolvidos nas Unidades Escolares foram apresentados a uma 
banca examinadora, formada por professores da UniLins. E no dia 27 de outubro aconteceu a culminância 
de todo trabalho desenvolvido, alunos e professores destaques foram premiados. Para iniciar o projeto de 
2017, cujo tema será Fogo, foi realizada uma palestra com o policial militar ambiental Cb Alexandre 
Pelegrino sobre queimadas. 

 
 

 
 

Palestra com o policial militar ambiental Cb Alexandre Pelegrino sobre queimadas 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 

 

 
Boletim Extraordinário n°05 – 10/11/2016 – DER/Lins 

 
 

 
Palestra com o policial militar ambiental Cb Alexandre Pelegrino sobre queimadas 

 

O grupo que se destacou na categoria Ensino Fundamental Anos Finais foi da EE Jardim Dom Bosco 
com o projeto “Impacto no Solo Associado ao Descarte Inadequado de Óleo de Cozinha no Bairro Jardim 
Dom Bosco – Guaiçara”.  Os alunos Luis Gabriel Tavares e Felipe Lopes do 8º ano B foram contemplados 
com uma bolsa de estudos de pré-iniciação científica orientados por professores doutores da 
UniSALESIANO – Lins e a professora Maria Silvia Paulino Barbosa recebeu uma bolsa de estudos de pós-
graduação Latu sensu desta Universidade. 

Esse processo de estímulo ao desenvolvimento científico em nossa região tornou-se fundamental 
para o aprimoramento do Currículo na área de Ciências da Natureza.     

 
Alunos do 8° ano da EE Jardim Dom Bosco com o projeto “Impacto no Solo Associado ao Descarte Inadequado de Óleo de Cozinha no Bairro 

Jardim Dom Bosco – Guaiçara” 
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Alunos do 8° ano da EE Jardim Dom Bosco com o projeto “Impacto no Solo Associado ao Descarte Inadequado de Óleo de Cozinha no Bairro 

Jardim Dom Bosco – Guaiçara” 

O grupo que se destacou na categoria Ensino Médio foi da EE José Belmiro Rocha com o projeto 
“Lixo Orgânico na Horticultura”.  As alunas Caroline Macedo de Oliveira da 2ª série C e Lana Alves de Souza 
da 2ª série A foram contempladas com uma bolsa integral de graduação  na UniLins e a professora Elis 
Santos Cotarelli recebeu uma bolsa de estudos de pós-graduação Latu sensu também desta universidade. 

 
Alunas da 2ª série do ensino médio da EE José Belmiro Rocha com o projeto “Lixo Orgânico na Horticultura” 
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Um Dia na Escola do Meu Filho 
 

No dia 08 de Outubro aconteceu o evento Um Dia na Escola do meu Filho, momento onde as 

escolas abriram suas portas destinando espaço à ampliação da participação da comunidade na 

vida escolar dos alunos e em atividades esportivas, culturais, de saúde e trabalho. Assim, neste 

dia, na Diretoria de Ensino de Lins, nas Escolas com o Programa Escola da Família participaram: 

Alunos, Professores, Funcionários, Diretores, Vice-Diretores, PC, PCNP, Dirigente Regional de 

Ensino, Supervisores, Pais e Membros da comunidade local. Entre as apresentações realizadas, 

pode-se destacar: musical com o Projeto Guri, sarau literário – poesias de alunos, apresentação 

de contadores de histórias – fábulas, projeto “combate a dengue” – teatro de fantoches – paródia 

com cartazes e apresentação de danças. 
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