
                                                                                 
 

RELATÓRIO DO PROJETO - EDUKATU 2021 – RS 

DIRETORES(AS), COORDENADORES(AS), ARTICULADORES(AS) E OUTROS 

As respostas deverão ser transcritas para a versão online do formulário até 31 de maio de 2021, no link: 

https://akatu.wufoo.com/forms/relatario-do-projeto-edukatu-2021-rs/ 

Observação: Esse relatório prevê informações sobre a geração de resíduos nas escolas. Entretanto, devido 

ao cenário de pandemia, sabemos que muitos professores(as) não têm acesso a essas informações. Se esse 

for o seu caso, escreva nas caixas de respostas “Não se aplica” ou selecione a opção "Não sei". 

1. INFORMAÇÕES GERAIS  

1.1. Nome completo: 

____________________________________ 

1.2. CPF (para emissão do certificado): 

______.______.______-__ 

1.3. E-mail:  

____________________________________ 

1.4. Coordenadoria Regional de Educação (CRE):  

CRE 21 - Três Passos 

CRE 23 – Vacaria 

CRE 24 - Cachoeira do Sul 

CRE 25 – Soledade 

CRE 27 – Canoas 

CRE 28 – Gravataí 

CRE 32 - São Luiz Gonzaga 

CRE 35 - São Borja 

CRE 36 – Ijuí 

CRE 39 - Carazinho 
 
1.5. Perfil 

Professor(a) 

Diretor(a) 

Coordenador(a) pedagógico 

Coordenador(a) Regional 

Articulador ambiental / Assessor pedagógico 
 

https://akatu.wufoo.com/forms/relatario-do-projeto-edukatu-2021-rs/


                                                                                 
 

 Outro. Especifique:  
 
1.6. Nome da escola ou órgão em que atua:  
____________________________________ 
 
1.7. Etapa de ensino em que atua:  

Educação Infantil 

Ensino Fundamental 1 - Anos Iniciais 

Ensino Fundamental 2 - Anos Finais  

Ensino Médio 

Todas as opções acima 

 Outro. Especifique:  

Não sei 

Outro. Especifique:  
 
2. INFORMAÇÕES SOBRE O ACOMPANHAMENTO  
 
Forneça abaixo informações detalhadas, preferencialmente na forma de relato, referentes às ações de 

orientação e acompanhamento (reuniões, momentos de auxílio na plataforma e de acompanhamento de 

atividades, por exemplo) dos professores ou escolas sob sua supervisão que também estejam participando 

do projeto Edukatu 2021. 

2.1. Informe abaixo os nomes de todos os professores(as) ou escolas que você acompanhou no âmbito do 

projeto.  

 

2.2. Descreva abaixo cada um dos momentos de orientação e acompanhamento realizados com os 

Professores Polivalentes, identificando data, tipo de ação, assunto tratado, se foi realizado com um 

professor específico ou um grupo, se envolveu também estudantes e/ou outros públicos.  

 

 

 

 



                                                                                 

 

2.3. Detalhe abaixo dúvidas e outras questões apontadas pelos Professores Polivalentes e os estudantes, 

como dificuldades em compreender ou realizar alguma tarefa, comentários sobre a plataforma e o 

percurso, sugestões de melhoria para o projeto e ideias de utilização da plataforma para trabalhar outras 

temáticas. 

 

2.4. Comentários adicionais: 

 

 


