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UNESCO E ECOESCOLA BH  

O Programa Ecoescola BH foi selecionado no concurso da 

UNESCO para compor uma das 7 Boas Práticas da América Latina 

que integrarão a bibliografia do curso on line sobre a Agenda 2030 

da UNESCO.

Parabéns a todas as direções escolares, professores, monitores, 

funcionários e alunos que realizam as ações socioambientais, pois 

servirão de exemplo para inspirar mais pessoas a trabalhar na 

mesma linha. 

Parabenizamos também nossos parceiros que fazem o Programa 

Ecoescola BH.

O curso on line da UNESCO “Os 7 conhecimentos e a Agenda 

2030 - contribuições do pensamento complexo para os Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável” será lançado em abril.

Aproveite para participar!

Mais informações sobre o curso no site http://www.7saberes.org/

ABERTURA ECOESCOLA BH  2020

Em razão das ações de prevenção e contenção ao avanço do Coronavírus (Covid 19), 

considerando a situação de pandemia e seguindo a determinação de cancelamento de eventos 

que promovam a aglomeração de pessoas, fica adiada a “Abertura do Programa Ecoescola BH 

2020” que estava prevista para 23 de março.  

Salientamos que nossos canais de comunicação permanecem em funcionamento.

ENCONTRO FORMATIVO MICE 2020

Foi realizado o primeiro encontro formativo para a 4ª MICE – Mostra de Investigação Científica 

Escolar, no dia 16 de março, no CLIC Centro de Línguas, Linguagens, Inovação e Criatividade.  - 

O encontro contou com:

- orientações para a Mostra deste ano;

- apresentação sobre “Sustentabilidade e investigação científica”;

- visita aos espaços do CLIC e suas potencialidades educativas na investigação científica.
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