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Webinários de maio

Webinário: “Controle de pragas e biofábrica de joaninhas“, realizado em 25 de maio.  O 
palestrante Dany Sílvio Souza Leite Amaral, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 
mostrou aos educadores formas ecologicamente corretas, sem uso de agrotóxicos, para 
realizar o controle de organismos que atacam hortas, plantas em quintais, jardins e 
árvores. Além disso, apresentou a importância da liberação das joaninhas para 
proporcionar a manutenção da biodiversidade e a proteção da vida humana por meio do 
fomento de sistemas mais equilibrados e sustentáveis.

Webinário: 1� encontro do curso “Bacia Hidrográfica do Ribeirão do Onça”, realizado 

em 06 de maio.

Palestrantes: 

Saint Clair Marques da Silva – Professor da Rede Municipal de BH

Márcio Roberto Lima - Professor da Rede Municipal de BH

Rodrigo Lemos – Geógrafo / Assessor Técnico do Ins�tuto Guaicuy 

Os temas apresentados foram: marcos legais; breve histórico da educação ambiental e 

das conferências mundiais sobre meio ambiente; crise ambiental e seus impactos; 

conceitos de bacias hidrográficas; bacias brasileiras; Bacia do Velhas, tour pelas bacias 

hidrográficas de BH; invisibilidade dos cursos d'água em BH.

Webinário de junho
NÃO PERCAM!

22 de junho: 

Plantas medicinais

Palestrante:
Aparecida Ana (Tantinha) / Ervanário São Francisco de Assis

Horário: 09h30 às 11h30  ou de 14h às 16h

BOLETIM Nº  43 -maio | 2021

Webinário: “Mudanças Climá�cas e Selo Boas Prá�cas de Sustentabilidade 
Ambiental“, realizado em 13 de maio. Os palestrantes foram:
Humberto Mar�ns Marques - Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
Dany Sílvio Souza Leite Amaral - Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
Dayan Diniz de Carvalho - Defesa Civil,
Alice Uzêda Mascarenhas Chagas - URBEL.
A proposta do encontro virtual é capacitar e incentivar os professores a promoverem uma rede 

de apoio, por meio dos pais, dos alunos, da comunidade do entorno da escola para 

desenvolverem ações para reduzir a crise climática e possibilitar a melhoria das condições 

ambientais.

No final do ano, as escolas que desenvolverem ações socioambientais, participarem de 70% 

dos webinários do Ecoescola BH e realizarem ações para reduzir as emissões do Gases do 

Efeito Estufa, receberão o Selo - Boas Práticas de Sustentabilidade Ambiental, da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente.

Proximo Encontro com cursistas 
do Ecoescola BH EaD

Horário: 09h30 às 11h  

8 de junho
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