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Direção: Márcia Nunes dos Santos 
       Andrea Cynthia Ribeiro da Fonseca Cruz
Educadora Socioambiental: Eliane Tosatti Martins

PROJETO: OFICINA DE ARTESANATO MATERIAL RECICLÁVEL

Dentro da proposta do projeto “Escola Sustentável” vêm sendo realizadas 

oficinas de artesanato, sob a coordenação da professora Eliane Tosatti 

Martins, com os alunos do Programa Escola Integrada, mediante reapro-

veitamento de papel, tecidos, madeiras usados na escola. 

Os trabalhos realizados são entregues aos alunos que participam das ofi-

cinas, e também a outros alunos da escola, em datas comemorativas: 

Carnaval, Páscoa, Dia das Mães, Feira do Livro, Dia dos Pais, Dia dos Es-

tudantes, Feira de Cultura e outros projetos.

O lixo na escola diminuiu e a conscientização sobre reaproveitar materiais 

aumentou no ambiente escolar.

As fotos mostram: oficina de pintura de bolsas (presente para o Dia das 

Mães); exposição de livros de pano produzidos em oficinas do Programa 

ECOESCOLA BH (no Dia Internacional do Livro); exposição de diversos 

produtos feitos a partir de materiais recicláveis, na Festa da Família.

ESCOLA MUNICIPAL MARLENE PEREIRA RANCANTE
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Direção: Fabiana Josele de Oliveira Muniz 
       Renata Ayres Maciel da Silva
Educadora Socioambiental: Márcia Castro 
Líder Ambiental: Nathalia Avelino 

PROJETO: EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA EMMR 

Durante 2018 a comunidade escolar deu seguimento ao Programa ECOESCOLA BH 
com implemento de ações para revitalizar pequenos espaços na escola que estavam 
tomados por lixo ou estavam sem uso. Foram realizadas algumas medidas de econo-
mia do uso da água, como a instalação dos coletores de água das calhas para reuso, 
troca de bebedouros danificados. Destacam-se também o cuidado com o jardim e 
revitalização da horta.

Foram desenvolvidas, com os alunos, oficinas de reciclagem e reaproveitamento de 
materiais: decorar garrafas, confeccionar instrumento musical com PVC e restaurar 
brinquedos.

Ressalte-se a participação da monitora Nathalia Avelino em todas as formações e na 
Aula-Passeio ao Aquário do Rio São Francisco, da Fundação Zoobotânica. Tudo isso 
para criar ambiente favorável à percepção da importância do cuidado com o meio 
ambiente e utilização dos recursos naturais.

A escola faz o recolhimento do óleo de cozinha todas as quintas-feiras, organizado 
pela coordenação pedagógica, com parceria.

Foi recebida a equipe da Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte (Urbel) para 
realizar trabalho de conscientização dos alunos sobre riscos ambientais e diversos  
outros como enchentes, construções em áreas íngremes;  visitas _ em conjunto com 
a Escola Municipal Professora Consuelita Candida _ no entorno do bairro e à Estação 
de Tratamento de Esgotos.

Espera-se ainda prosseguir até o encerramento do período letivo e planejar novas 
ações para o próximo ano.

ESCOLA MUNICIPAL MURILO RUBIÃO
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Direção: Jacqueline Maria de Paiva Leite
       Flavia do Carmo Corsino Toussaint 
Educadora Socioambiental: Eliane Fernandes Vilaça de Paula

PROJETO: CUIDE DA HORTA 

Os alunos da Escola Municipal Nossa Senhora do Amparo regam seus cantei-

ros de maneira diversa. Foram fabricados regadores com garrafas PET; forma 

sustentável e prática de reutilizar garrafas, que na maioria das vezes não são 

descartadas corretamente; desenvolve-se portanto a consciência ambiental 

de que é preciso cuidar de nosso planeta desde criança.

 

Com o projeto “Cuide da Horta” as crianças têm a possibilidade de se conectar 

mais com o meio ambiente com  consciência de que é importante cuidar do 

nosso planeta desde pequeno. Observa-se o crescimento das plantas que são 

cultivadas na horta escolar. 

   

Verifica-se que a horta pode ter sustentabilidade, economia e também o ali-

mento  ser direcionado para a cantina e preparo para o almoço das crianças, 

o que contribui para enriquecer a qualidade das refeições.

Deve-se ainda considerar a importância do cultivo próprio e o sabor incompa-

rável em relação aos produtos industrializados. O projeto é sucesso na escola 

e se amplia, cada vez mais, com novas ideias e grandes possibilidades.

ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO AMPARO
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Direção: Maristela Mendes da Cunha  
       Myria Maryleia Botelho de Oliveira
Educadora Socioambiental:  Aline Aguilar Cirqueira  
Líder Ambiental:  Thiago César Souza Santana

PROJETO: HORTA EM CASA 

O projeto Horta em Casa tem como objetivo implantar práticas de educação am-
biental na Escola Municipal Professor João Camilo de Oliveira Torres, com o desen-
volvimento de mudas de hortaliças  pelos alunos, para demonstrar o processo para 
produzir alimentos, sem o uso de agrotóxicos e estimulá-los a desenvolver hortas 
urbanas em suas residências.
   
O trabalho foi realizado pelos professores: Alexandre Henrique de Medeiros Machado, 
Aline Aguilar Cirqueira, Laís Lara Maia Araújo  e pelo instrutor de informática, Thiago 
César Souza Santana, juntamente com os alunos do 6o ano, teve início em julho de 
2018, quando os estudantes iniciaram a arrecadação junto à comunidade escolar de 
300 garrafas PETs para montagem de vasinhos para o plantio das hortaliças.
 
De julho a setembro, aproximadamente 300 garrafas PETs foram recicladas e trans-
formadas em vasos, promovendo a conscientização dos discentes sobre a necessida-
de de se criar estratégias em nosso meio que minimizem o descarte de materiais no 
lixo domiciliar.
 
Nesse período, foram plantadas sementes de salsinha e cebolinha, cuidadas pelos 
alunos até atingirem tamanho adequado para serem transferidas para os vasinhos.
 
O projeto culminou na Mostra Cultural, onde os estudantes distribuíram as plantas 
para a comunidade escolar visando a divulgar o trabalho desenvolvido e motivar as 
pessoas a criar hortas urbanas em espaços alternativos para a produção de alimentos 
sem agrotóxicos.

A comunidade escolar  aprovou o que foi feito e se comprometeu a desenvolver  espa-
ços de cultivo. Sendo assim, os objetivos propostos foram alcançados com sucesso.

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOÃO CAMILO DE OLIVEIRA TORRES
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Direção: Rita de Cássia Pereira Rodrigues 
       Ronaldo Rodrigues Dos Santos
Educadora Socioambiental: Cynthia L. Amorim 
Líder Ambiental: Renan Henriques Lage Duarte

PROJETO: SUSTENTABILIDADE EM CENA 

A Escola Municipal Professor Mello Cançado desenvolveu, durante o primeiro semes-
tre, atividades de educação ambiental com os estudantes do Programa Escola Inte-
grada, visando ao maior comprometimento com o meio ambiente. A coleta seletiva 
já era prática na escola e neste ano, com as oficinas de Educação Ambiental, foi 
inaugurada a horta e a coleta de óleo usado em casa. 

Por meio dos parceiros do Programa da ECOESCOLA BH, como a Subsecretaria de 
Segurança Alimentar e Nutricional (SUSAN) e a Fundação de Parques Municipais e 
Zoobotânica, foram adquiridas 400 mudas de hortaliças para dar início ao projeto. 
Todo o processo de cultivo foi realizado pelos estudantes – coleta de sementes, se-
meadura e o desenvolvimento das mudas. 

Vasilhames de plástico que seriam descartados no lixo comum foram manipulados 
para servirem de recipientes para novas mudas. O envolvimento com a terra e o 
cuidado com a natureza foram constantes, o que possibilitou ambiente propício para 
despertar nas crianças maior interesse sobre o meio ambiente. 

A escola ampliou seu compromisso com a natureza, mediante adoção de troca sus-
tentável, onde toda a comunidade escolar foi envolvida. Em parceria com a empresa 
Recóleo, iniciará o recolhimento de óleo usado de cozinha. A partir da doação de 
500 ml de óleo de cozinha utilizado, o doador receberá em troca muda de hortaliça, 
produzida pelos estudantes. Com a coleta de óleo na escola, diminuiu-se o impacto 
antrópico sobre o meio ambiente, além de difundir novas ações sustentáveis em toda 
a comunidade. 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MELLO CANÇADO
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Direção: Adilson Geraldo Moreira 
               Rosilene Iracy Campos Egydio
Educadora Socioambiental: Eliane Nascimento Ferreira
Líderes Ambientais: Amanda Ribeiro Carolino / Solange Paes Moreira

PROJETO: MEIO AMBIENTE E CIDADANIA 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MOACYR ANDRADE

A Escola Municipal Professor Moacyr Andrade desenvolve, com os alunos do Pro-
grama Escola Integrada (PEI), na faixa etária de 6 a 10 anos, diversas atividades 
sobre a temática socioambiental. Em 2018 realiza-se o projeto “Plantar”, que tem 
como objetivo despertar nos alunos e educadores a importância de preservar o 
solo e as áreas verdes do espaço escolar. Portanto, há trabalho diário na horta 
da escola, e os alimentos orgânicos produzidos são destinados ao consumo dos 
alunos, funcionários e outras pessoas presentes. Além disso, implanta-se o pomar 
na escola, que recebeu 20 mudas de árvores frutíferas para esse fim.

Em síntese, o PEI desenvolve a temática ambiental no espaço da horta, mas tam-
bém nas oficinas ministradas nos anexos pelas monitoras/bolsistas Solange Paes 
e Amanda Ribeiro. Essas oficinas buscam incentivar nas crianças a educação am-
biental, no intuito de despertar nelas o olhar criativo e inovador sobre as diversas 
possibilidades de criar e reinventar ações sustentáveis a partir da realidade com 
materiais descartáveis com o objetivo de diminuir a produção de lixo e reduzir 
impactos ambientais.

Dessa forma, os projetos de meio ambiente e cidadania da Escola Municipal Pro-
fessor Moacyr Andrade estão interessados em passar conteúdos práticos e teó-
ricos aos alunos sobre o assunto e também despertar percepção sobre o espaço 
em que vivem e as diversas possibilidades de  preservá-lo para que ele possa ser 
sempre ambiente agradável para todos.
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Direção: Olívia Maciel Lopes 
               Cristina Vasconcelos Ribeiro 
Educador Socioambiental: Régis Pereira Rosa

PROJETO: EDUCAÇÃO AMBIENTAL E HORTA ESCOLAR

Preservar o meio ambiente é emergencial e todos devem estar envolvidos. Deve-se 
agir como cidadãos íntegros, conscientes em respeitar outras pessoas, animais e 
plantas, com o mesmo respeito que desejamos para nós mesmos. São desenvolvidos 
projetos que incentivam o conhecimento ambiental e atividades conscientes, susten-
táveis e saudáveis, sempre integrando os hábitos diários com atitudes ambiental-
mente racionais na escola. 

Como ensinar a uma criança que ela é parte integrante e responsável pelo meio em 
que vive? Quais ferramentas utilizar para explicar que educação ambiental é também 
educação social? Que trilha seguir para formar cidadãos engajados com o mundo ao 
redor?  De aulas compartimentadas e isoladas da interação curricular com outras 
disciplinas, como práticas de reciclagem, a educação socioambiental vem sendo pen-
sada de maneira holística, buscando difundir a ideia de que homem e meio ambiente 
são parte do todo. 

A horta é local para práticas ambientais com opções para envolver a comunidade 
escolar no desenvolvimento sustentátvel. Além do cuidado ficar a cargo de grupos 
de alunos, que se revezam, o que se observa é mudança de postura das crianças a 
partir do contato com a terra. Promovem-se experiências externas, práticas de sus-
tentabilidade com foco em atividades lúdicas  incorporadas ao ensino no intuito de 
fortalecer  o vínculo das crianças com a natureza, muitas vezes esquecido nos cen-
tros urbanos.  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CONSUELITA CÂNDIDA
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Direção: Elizabeth Regina Caldeira Vilanova Monken 
               Isabel Cristina Álvares da Silva
Educadoras Socioambientais: Daniella Blaso Barbosa de Faria 
                                         Ivanete Vieira Machado Lourenço
Líder Ambiental: Josiane Aparecida dos Santos 

PROJETO: HORTA ESCOLAR, APRENDENDO A CUIDAR DO MEIO      
                AMBIENTE
O Programa Escola Integrada da Escola Municipal Professora Isaura Santos busca 
inserir e incentivar praticas ambientais no cotidiano dos estudantes. A criação e a 
manutenção da horta escolar têm sido fundamentais, pois são usadas como ferra-
mentas de aprendizagem.
Nos últimos anos a produção da horta tem sido utilizada como complemento das 
refeições na cantina da escola, e os alunos se sentem motivados com isso, pois eles 
plantam, colhem e depois veem o fruto do seu trabalho na hora das refeições. 
Foram plantados chuchu, alface, tomate, rabanete, cebolinha, salsinha, cenoura, be-
terraba, outros legumes e verduras. 
Vale lembrar que a horta também é usada pelo professor de Geografia para ensinar 
aspectos biogeográficos aos alunos, o que torna a aula diferente e fora dos padrões 
da sala de aula.
Dessa maneira, a escola reconhece que as boas práticas ambientais estimulam a 
redução do desperdício, melhoram o ambiente  e criam nos envolvidos (alunos, pro-
fessores e funcionários)  responsabilidade que agrega  tanto no modo de vida pes-
soal do cidadão como da convivência em sociedade, pois o comprometimento com 
o exercício  da sustentabilidade pode ser replicado, tornando-se ação de aspecto 
colaborativo e disseminador, onde o conhecimento não se atenha a um só lugar, mas 
também pode servir de inspiração para outras pessoas e instituições.

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ISAURA SANTOS 

PROJETO: MEIO AMBIENTE, EU CUIDO!
Por acreditar na importância do meio ambiente e entender que somos todos parte 
deste universo, a escola aderiu ao Programa ECOESCOLA BH, em 2016.
O papel da escola na formação de crianças e jovens é muito abrangente, por isso o 
investimento na capacidade ativa dos alunos perante as questões ambientais.
Ao longo deste ano, desenvolvem-se ações positivas quanto às questões ambientais 
e oportuniza novas estratégias de cuidar do meio ambiente. São elas:
- recolhimento da água de chuva na parte central da escola, que será destinada para 
regar os jardins da mesma;
- a horta recebe benfeitorias como tela, reservatório para água de chuva e filtro para 
manter a qualidade da água e, consequentemente, das hortaliças.
Essas ações buscam maior participação dos alunos no consumo consciente da água, 
a prática de cultivo, qualidade e quantidade  das hortaliças que abastecem a cantina 
da escola.
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A Gincana dos Recicláveis já está incorporada ao cotidiano escolar. Consiste na en-
trega de recicláveis por parte das famílias à escola,  de acordo com cronograma dis-
tribuído.
Essa gincana tem como objetivo pedagógico despertar nos alunos a  preocupação 
com o meio ambiente, o cuidado com o outro, evitar desperdícios e garantir recursos 
naturais às futuras gerações.
Pretende-se com essas ações contribuir para o equilíbrio ambiental, na formação ci-
dadã dos alunos como agentes multiplicadores da consciência ecológica  e fomentar 
a parceria com a cooperativa recebedora dos recicláveis. 
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Direção: Alex  Sandro Alves
       Dirceu Lentz Braga
Educadora Socioambiental: Adriana Costa da Silva Chelotti

PROJETO: ECOESCOLA  MAZARELLO

Visando a participar do Programa ECOESCOLA BH, a Escola Municipal Professora Ma-
zarello indicou a professora Adriana Chelotti para integrar as formações e  implantar 
o projeto. 

A escola, como ambiente de aprendizagem, necessita tomar postura de modelo am-
biental, para reforçar nos alunos a conscientização sobre o descarte correto de pro-
dutos tóxicos, como pilhas e baterias de celular; com os materiais passíveis de serem 
reciclados e a preocupação com a redução da quantidade de lixo que a sociedade 
produz a todo momento; estimular os alunos a perceber  a importância de suas ati-
tudes quanto ao meio ambiente. 

Nesse aspecto foram realizadas várias ações para incentivar os alunos. Foi instalada 
na secretaria da escola caixa coletora de pilhas e baterias. Textos alertaram sobre os 
prejuízos que esses objetos podem causar ao solo quando enterrados no lixo comum. 
Foi promovido o plantio de hortaliças, plantas ornamentais e medicinais. A escola 
participou de várias atividades do Programa ECOESCOLA BH.

Com o intuito de envolver maior número de alunos no projeto e divulgar as questões 
ambientais da escola, foram convidados três estudantes de cada turma para partici-
par da excursão ao Centro de Educação Ambiental - Programa de Desenvolvimento 
e Recuperação da Bacia da Pampulha (CEA-PROPAM). Passaram a ser os “Monitores 
Ambientais Mazarello”.

As árvores da escola foram numeradas e as turmas do turno da manhã as identifica-
ram. Os alunos do 8o ano, além de adotar árvores, ficaram responsáveis pelos pneus 
de mudas de hortaliças e as plantas  ornamentais no parapeito das janelas de sala. 
Alguns estudantes participarão da “Oficina de Plantar”, no Jardim Zoológico e do 
projeto “PlantAR BH”, no Parque Tião dos Santos, no Bairro São Gabriel, onde serão 
plantadas 36 mudas de árvores. 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA MAZARELLO
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Direção: Vera Maria Ferreira da Costa Val
       Sheilla Batista Gomes Domingues
Educadores Socioambientais:  Diego Lima Barros Silva  
                                                  Elâne Andrade de Almeida Vaz de Melo 
Líder Ambiental: Lucas Gonçalves de Azevedo

PROJETO: HORTA ESCOLAR

Foi criada horta com intenções pedagógicas na Escola Municipal Rui da Costa Val 
(EMRCV), no início de 2017, com apoio do Programa ECOESCOLA BH. A temática eco-
lógica e sustentável ganhou mais força a partir dessa iniciativa, pois os alunos foram 
envolvidos em rotina prática de cultivo, manutenção da horta escolar e o preparo dos 
alimentos na cantina da escola.

Esse foi o ponto inicial para os projetos pedagógicos que tinham como objetivo a 
redução no consumo e desperdício de água na escola e a redução no desperdício de 
alimentos, tendo como culminância receber o “Selo BH Sustentável”, que foi grande 
incentivo para a continuidade dos projetos em 2018.

A horta escolar e os projetos ecológicos seguem com sua relevância por colocar em 
destaque os assuntos: alimentação saudável, desenvolvimento sustentável, o solo e 
a água como recursos naturais que precisam ser preservados, a história da agricul-
tura, trabalho cooperativo, além de outras abordagens pedagógicas de cunho inter-
disciplinar.

Os estudantes dos três ciclos foram envolvidos no projeto por meio do empenho de 
professores e monitores do Programa Escola Integrada que, juntos, desenvolvem ati-
vidades pedagógicas diariamente na horta, nos jardins, na cantina e na sala de aula. 

Espera-se que essa prática escolar aqui compartilhada possa somar às demais para 
a construção de sociedade com hábitos sustentáveis.

ESCOLA MUNICIPAL RUI DA COSTA VAL
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Direção: Rogéria Cardoso Walter de Lima
               Evandro Pinheiro 
Educadores Socioambientais: Michael Collins 
                                         Ana Elisa de Pinho Coelho Santos
Líder Ambiental: Júlio César Fernandes Correia

PROJETO: REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇO COM PLANTAS 
                MEDICINAIS,  ORNAMENTAIS E HORTALIÇAS

O projeto foi desenvolvido para que os estudantes da Escola Municipal Salgado Filho 

participassem de ações que ampliam a consciência ambiental e a formação de há-

bitos e atitudes sustentáveis, rumo à sensibilização, ao respeito e ao cuidado com o 

meio ambiente.  

O espaço, que estava ocioso, foi escolhido para que se tornasse funcional e  aco-

lhedor. Foi proposta a recuperação do solo, gramando-o; a nova pintura nos muros 

laterais; o plantio de mudas de hortaliças, plantas medicinais e ornamentais; o pre-

paro de cachepôs e estantes reciclados e placas educativas, visando a preservar esse 

espaço diferenciado de convivência.

O plantio e o cuidado do espaço tornaram-se possibilidades ricas para os estudantes 

durante o experimento com a terra, a água e as plantas, oferecer a compreensão da 

natureza em sua essência. O ato de acompanhar o crescer das plantas e zelar por 

elas, desperta a importância  do interagir  com a natureza, na busca do bem-estar 

de todos. 

Por meio desse projeto coletivo da escola, do Programa Escola Integrada, dos alunos, 

funcionários e professores, revitalizam a constante vontade de plantar a semente da 

consciência ecológica na instiuição.

ESCOLA MUNICIPAL SALGADO FILHO
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Direção: Maria do Carmo Gomes
       Renata de Araujo Farah Rodrigues
Educador Socioambiental: Ângelo Almeida Lima 

PROJETO: A HORTA NOSSA DE CADA DIA

A Escola Municipal Santos Dumont é privilegiada. Para se ter ideia, ela tem área mais 
ou menos de 25.000m². Além desse vasto espaço, possui quatro nascentes. No ano 
passado, em parceria com o Projeto de Revitalização de Nascentes Urbanas, foi inau-
gurado local que respeita o curso de água de uma das nascentes: “Córrego Cardoso”.

Quanto ao território reservado para a atividade da horta, conta-se com área cerca de 
100m². Diariamente, os alunos e o monitor Ângelo Almeida Lima vão para a horta e 
nela realizam  trabalho com esmero e responsável: preparam o espaço, cuidam da 
terra, deixam os canteiros prontos para o plantio. As mudas são cedidas pelo Pro-
grama ECOESCOLA BH em parceria com a Subsecretaria de Segurança Alimentar e 
Nutricional (SUSAN) e, por vezes, pelos alunos, que veem nessa tarefa rica oportu-
nidade de aprender a cuidar do meio ambiente, de produzir alimentos saudáveis e 
poder, de certa forma, contribuir para a sua alimentação.

A horta escolar é, sem dúvida, atividade pedagógica na qual os alunos têm o ensejo 
de apreender técnicas de plantio, manejo e cuidado do solo e plantas. 

O que se espera atingir com esse projeto na escola é aluno consciente, responsável 
com o meio ambiente, que no seu dia a dia possibilite nova perspectiva de ter boa 
relação com a natureza.

ESCOLA MUNICIPAL SANTOS DUMONT
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Direção: Eduardo César Baccarini Alves Costa 
       Paula Viana de Carvalho
Educadores Socioambientais: Wander Rezende de Araújo 
                                          Mariana Gonçalves Pereira de O. de Freitas
PROJETO: HORTA ESCOLAR E MEIO AMBIENTE

O projeto “Horta e Meio Ambiente” é desenvolvido na Escola Municipal Senador Le-
vindo Coelho desde 2016 e atende a estudantes do Programa Escola Integrada. A 
proposta tem como objetivo principal implementar trabalho pedagógico socioambien-
tal e sustentável, reaproveitar resíduos orgânicos para produção de hortaliças. 

A horta escolar  e toda ação socioambiental são realizadas no Parque das Manga-
beiras e a horta encontra-se consolidada e reativada. Para tanto, são utilizados os 
princípios da agricultura orgânica, que obedece aos critérios da agricultura urbana. 

Os estudantes participam, com entusiasmo, de todo o processo e ainda aprendem, 
na prática, questões ambientais, discutindo os princípios da agroecologia e os danos 
causados à natureza pelo uso de agrotóxicos. Estudam a respeito do controle bioló-
gico, nutrição das plantas, importância das hortaliças e outras questões ambientais 
como a importância da horta orgânica, compostagem, o convívio social e o respeito 
das pessoas pelos seres vivos. 

As ações desenvolvidas ao longo do ano de 2018 foram: 
- recuperar os jardins e áreas verdes da escola;
- oferecer oficinas de plantio em espaços alternativos para produzir mudas de plantas 
medicinais e aromáticas (durante o fechamento do parque, devido à febre amarela); 
- manter a horta com adubação orgânica, plantio de mudas, semeadura, transplante 
e colheita (após a abertura do parque).

O projeto vem sendo consolidado na escola desde 2016 e promove na comunidade 
construção coletiva sobre a consciência socioambiental. 

ESCOLA MUNICIPAL SENADOR LEVINDO COELHO 



67



68

Direção: Maria Aparecida Nunes
               Marina de Azevedo Santos Leandro
Educador Socioambiental: Bruno Policastro Pessoa Lage
Líder Ambiental: Maria José de Castro Gomes

PROJETO: ÁGUA: SE NÃO ECONOMIZAR, VAI FALTAR
A Escola Municipal Tancredo Phídeas Guimarães, localizada na Regional Venda Nova, 
realiza diversas ações ambientais e promove a sustentabilidade. O projeto “Água: se 
não economizar, vai faltar” propõe ações que visam a estimular a proteção ao meio 
ambiente, com foco no uso consciente da água. O objetivo é mostrar aos estudantes 
e à comunidade escolar a importância da água e da sua preservação. Para tal, são 
desenvolvidas as seguintes ações:
- apresentação de musical referente à água;
- quiz (perguntas e respostas) relativas à água;
- distribuição de copos de água mineral.

Como preparação e resultados dessas ações, pode-se relatar que os alunos, após 
pesquisa sobre o tema e ensaio da música “Olha a água” do cantor Tio Marcelo, pro-
duziram placas que citavam trechos importantes da música em questão. Os materiais 
foram utilizados nas apresentações que se seguiram. 

O quiz foi momento lúdico em que representante de cada turma foi convidado a par-
ticipar do  jogo de perguntas e respostas relativo à água. Essa atividade contribuiu 
para a retomada de conhecimentos sobre o tema e teve ótima presença dos alunos. 
Quanto às apresentações: contaram com a contextualização inicial do tema, espe-
táculo artístico (canto e dança) por parte dos alunos e oferta de copos de água que 
foram cedidos pela empresa Ingá. 

Como público desse evento, que propiciou contato com valiosas informações sobre a 
importância da água e sua preservação, houve também a participação das famílias, 
pois acredita-se que conscientizar os pais é tarefa tão importante quanto à ação mul-
tiplicadora do alunado. 

ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO PHÍDEAS GUIMARÃES
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Direção: Camila Fátima Porfirio de Andrade 
               Hélcio Magno Siqueira
Educador Socioambiental: Giliard Dutra Brandão 
Líder Ambiental: Kátia Cilene Tupinambás Moreira 

PROJETO: EDUCAÇÃO AMBIENTAL - HORTA ESCOLAR
A Educação Ambiental deve ser inserida no cotidiano dos alunos, bem como trabalha-
da de forma interdisciplinar e contextualizada com a realidade local. Portanto, esse 
trabalho objetivou retratar e analisar que a horta pode ser considerada laboratório a 
céu aberto. O projeto é de suma importância, pois viabilizou mudanças, por meio da 
participação dos estudantes; toda a equipe pedagógica e funcionários se envolveram 
no projeto. 

Como metodologia, houve planejamento para que todas as turmas participassem do 
projeto “Horta”; desde o preparo da sementeira até a colheita, nos meses de julho a 
agosto, quando foi entregue à cantina da escola. 

Todas as etapas das formações do Programa ECOESCOLA BH foram realizadas com 
os estudantes. 

Há nova etapa: rotação de culturas; revalida-se a importância de regar, capinar, adu-
bar, afofar, controlar as pragas. 

Há outro projeto já entregue à equipe diretiva: construir miniestufa até o final de 
2018. 

Propiciar aos estudantes o direito de interagir de forma lúdica, experimental e ter 
alimentação saudável é gratificante e dever de todos. 

“O direito se estabelece através do espaço.”
Doreen Mansey - geógrafa. 

ESCOLA MUNICIPAL TENENTE MANOEL MAGALHÃES PENIDO


