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FORMAÇÕES DE OUTUBRO

5/10- Programa Escola Aberta e Ecoescola BH - Visita à Fazenda Urbana BeGreen 

23/10- Lixo Eletrônico, no CRC - Centro de Recuperação de Computadores da Prodabel

REUNIÃO DA SLU COM 
REPRESENTANTES DAS ESCOLAS 

SOBRE COLETA SELETIVA - 
PROPOSTAS DE AMPLIAÇÃO

A Escola Municipal Gracy Vianna Lage realizou a Feira de Cultura com o tema 

Sustentabilidade. A proposta foi mostrar os diversos trabalhos que são 

desenvolvidos na instituição voltados para a educação ambiental. Entre eles: 

músicas; danças; oficinas de produção de jogos, brinquedos e artesanato com 

materiais recicláveis; árvore poética; ponto de coleta de lixo eletrônico; sabão a 

partir do óleo de cozinha usado; exposição sobre os tipos de  energia; receitas com 

aproveitamento integral dos alimentos; estudo sobre percepção ambiental e 

saneamento básico; reflexão sobre a construção em encostas; saúde e bem estar; 

agricultura orgânica; aquaponia; minhocário; produção de textos a partir do livro 

“As peripécias do jabuti “, de Daniel Munduruku .

Muito rico o Projeto Socioambiental da escola, que envolve todos os segmentos,  

educadores e a comunidade.

45 diretores escolares enviaram representantes para participar da reunião, na 

SMED, sobre avaliação e ampliação da coleta seletiva nas escolas municipais de 

Belo Horizonte. O interesse mostra que as instituições desejam implantar o projeto 

e conscientizar estudantes e comunidade escolar sobre a importância da 

destinação correta dos resíduos.

Programação:
- Coral da OAP/ UFMG.

- Palestra: “Biofilia e Educação Ambiental: função pedagógica da afinidade pela 

vida e pelos processos vitais”, Laiena Ribeiro Teixeira Dib.
a- Lançamento da 4  Edição da Revista Ecoescola BH.

- Entrega do Selo Boas Práticas de Sustentabilidade Ambiental 2019.

- Premiação das escolas vencedoras da III Mostra de Investigação Científica 

Escolar (Mice 2019).
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