RELATÓRIO DO PROJETO - EDUKATU 2021 – RS
PROFESSORES(AS)
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

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:
2. DADOS SOBRE A ESCOLA
Observação: Essa seção 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".
2.1. Com que frequência a coleta de lixo comum é realizada na escola?
Diariamente
Três a quatro vezes na semana
Uma a duas vezes na semana
Menos de uma vez na semana
Não sei
Outro. Especifique:
2.2. A escola faz a separação dos resíduos recicláveis?
Sim, mas os recicláveis não são separados por tipo
Sim, com a separação dos recicláveis por tipo
Não, a escola mistura os resíduos
Não sei
2.3. Caso sejam separados, de que forma são coletados/destinados os resíduos recicláveis da escola:
Caminhão de lixo comum da prefeitura ou empresa faz a coleta
Caminhão da prefeitura ou empresa exclusivo para recicláveis faz a coleta
Cooperativa de catadores de recicláveis faz a coleta
Catador de recicláveis autônomo faz a coleta

Resíduos são encaminhados a um ponto de entrega voluntária (PEV)
Não sei
Outro. Especifique:
2.4. Com que frequência a coleta de resíduos recicláveis é realizada na escola?
Diariamente
Três a quatro vezes na semana
Uma a duas vezes na semana
Menos de uma vez na semana
Não sei
Não há coleta seletiva
Outro. Especifique:
2.5. A escola faz a separação dos resíduos orgânicos?
Sim, com sua utilização para compostagem (adubo orgânico)
Sim, mas sem utilização para compostagem
Não, os orgânicos são destinados para o aterro sanitário com outros resíduos
Não sei
2.6. A escola possui horta em funcionamento?
Sim
Não
Não sei
2.7. A escola já monitora regularmente a quantidade/volume de resíduos gerados?
Sim
Não
Não sei
2.8. A escola possui algum programa ou projeto recorrente (pedagógico e/ou administrativo) para combate
ao desperdício de alimentos e outros materiais? Informe abaixo.

2.9. A escola possui algum programa ou projeto (pedagógico e/ou administrativo) relacionado aos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)? Informe abaixo.

3. RESULTADOS DAS ATIVIDADES COM AS TURMAS
Observação: Essa seção tem como objetivo demonstrar os principais resultados das atividades realizadas
pelo(a) professor(a) com suas turmas, com a aplicação dos percursos "Turma que Recicla" e "O que são
ODS?" do Edukatu.
3.1. Quantos estudantes participaram DIRETAMENTE das atividades? OBS: Considere somente os
estudantes da sua turma que desenvolveram as atividades do projeto.

3.2. Quantos estudantes participaram INDIRETAMENTE das atividades? OBS: Considere os estudantes da
sua turma e/ou de outras turmas que não desenvolveram as atividades do projeto com você ou outro
professor da escola, mas que foram impactados por alguma ação do projeto.

3.3. Quantas pessoas participaram ao todo das atividades (soma dos alunos, professores, funcionários,
gestores, familiares, comunidade etc.)?

3.4. Quais dos seguintes resultados você verificou durante e/ou após a realização das atividades?
Redução no descarte/desperdício de alimentos durante o preparo e/ou o consumo das refeições.
Redução no descarte/desperdício de materiais de escritório e/ou de material escolar.
Aproveitamento dos resíduos orgânicos para produção de adubo (compostagem).
Melhorias na separação dos resíduos gerados. (explique abaixo)
Melhorias na destinação dos resíduos gerados. (explique abaixo)

Outros (informe abaixo):

3.5. Qual(is) prática(s) pedagógica(s) você adotou relacionada aos temas do projeto? Informe abaixo:

3.6. Como se deu a organização da turma e a realização dos planos de aula e demais atividades? O que
você, os/as alunos/as e demais envolvidos acharam e comentaram sobre as atividades e ações? Em quais
ocasiões houve maior entusiasmo?

3.7. Comentários adicionais, sugestões e dúvidas sobre as atividades, os planos de aula e o Edukatu?
Compartilhe conosco, sua opinião é muito importante!

3.8. Você pretende continuar utilizando as atividades e demais conteúdos do Edukatu com sua turma no
próximo semestre letivo?

Sim
Não
Não sei

