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ECOESCOLA BH - RESUMO 2018

- Encontro de Abertura do Programa ECOESCOLA BH 2018 - Foram 
apresentadas as diretrizes do Programa para este ano, o cronograma de 
formações e a palestra "Responsabilidade compartilhada na gestão de 
resíduos", com Antônio Marcos Martins, técnico da Superintendência de 
Limpeza Urbana (SLU)".

- Formação para os educadores no CEA PROPAM - Programa de 

Desenvolvimento e Recuperação da Bacia da Pampulha. Houve roda de 

conversa sobre a Bacia Hidrográfica da Pampulha, oficinas, visita orientada ao 

Parque Municipal Ursulina de Andrade Melo, à Estação de Tratamento de Águas 

Fluviais - Ressaca Sarandi e à sub-bacia do córrego Bom Jesus, em Contagem. 
oA mesma formação ocorreu no 2  semestre. No total foram 105 visitas escolares 

em 2018 ao CEA PROPAM.

MARÇO

- Formação sobre “Hortas, compostagem e plantio em espaços alternativos” 

oferecida pela equipe da Subsecretaria Municipal de Segurança Alimentar e 

Nutricional (SUSAN) no Parque Professor Amilcar Vianna Martins. Houve 

também formações para os educadores do Programa Escola Aberta.
Até o final do ano, além dos atendimentos técnicos foram disponibilizados adubo 

e mudas para a implantação e manutenção das hortas escolares. 
Resultado: 155 instituições de ensino com hortas em 2018.

ABRIL

- O Projeto Percursos Ambientais consiste em visitas escolares a diferentes 
espaços A proposta é que a atividade componha o conjunto de ações 
socioambientais já desenvolvidas na escola para promover a conscientização, 
mudança de hábito, de atitudes e de postura em relação ao meio ambiente.
Ação conjunta entre a Secretaria Municipal de Educação, a Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e a Fundação Municipal de Parques e Zoobotânica.
No total 21  espaços  foram visitados e ocorreram 265 percursos ambientais.

- Formação sobre reaproveitamento de papel e reflexão sobre o consumo 
consciente para reduzir os resíduos produzidos nas escolas. Parceria com a 
SLU e CEA PROPAM.

- Início das atividades da ONG ECOAVIS nas escolas. Palestras para os 
estudantes para estimular, por meio da observação de aves, a preservação do 
meio ambiente. No total 18 escolas foram atendidas.

MAIO

- Formação sobre “Processos de 
implantação de hortas escolares”, no 
Espaço Ambiental de Venda Nova, com 
a presença de 123 educadores.

-  In íc io  do Pro je to  “Cultura da 
Prevenção e Redução de Risco”. Ação 
da Urbel (Companhia Urbanizadora de 
Belo Horizonte) que visa a conscientizar 
e a prevenir a comunidade escolar 
q u a n t o  a o s  r i s c o s  n a t u r a i s  e 
socioambientais. O projeto foi realizado 
em 16 escolas municipais próximas das 
áreas de risco geológico.

- Início do PlantAR BH nas Escolas. O 
projeto tem por finalidade a preservação 
ambiental por meio do incentivo de 
plantio de árvores.
Em 2018  foram plantadas 690 árvores 
em 41 escolas. O PlantAR BH nas 
Escolas é parceria com a Fundação 
Zoobotânica.

JUNHO

- 640 estudantes participaram das comemorações do Dia Mundial do Meio 
Ambiente, no Parque Ecológico da Pampulha. O evento foi ação conjunta entre 
a Secretaria Municipal de Educação, SLU, Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica.

Formação sobre “Manutenção das hortas escolares e produção de mudas”, 
na  Fundação  Zoobotânica, com a presença de 110 educadores.

JULHO

- Formação com o tema "Processos de implantação da coleta seletiva 
escolar", no Parque Municipal Américo Renné Giannetti e presença de 136 
educadores.

o- O Programa Ecoescola BH conquistou o 1  Lugar do Prêmio de Boas Práticas 
Ambientais da Categoria Órgão Público Municipal, Estadual ou Federal.  
O Prêmio foi instituído pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável – SEMAD, pela Fundação Estadual do Meio 
Ambiente – FEAM, pelo Instituto Estadual de Florestas – IEF e pelo Instituto 
Mineiro de Gestão das Águas – IGAM e tem por objetivos reconhecer, incentivare 
divulgar as boas práticas, ações e projetos de conservação, preservação e 
recuperação do meio ambiente e dos recursos hídricos de Minas Gerais.

O prêmio conquistado é símbolo importante para todos participantes do Programa 
e, certamente, pertence à direção de cada instituição de ensino, aos professores, 
monitores, funcionários e alunos que estão de fato realizando as ações 
socioambientais. Pertence também aos parceiros que fazem o Programa 
Ecoescola BH.
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AGOSTO

- Módulo 7 das formações  com o tema “Compostagem e Minhocário“, no Parque 

Nossa Senhora da Piedade. Parceria entre SMED, Subsecretaria de Segurança 

Alimentar. SLU, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Fundação Municipal de 

Parques e Zoobotânica. Houve a participação de 122 pessoas entre professores e 

monitores. O objetivo é reaproveitar o lixo orgânico das cantinas escolares para a 

produção de adubo que pode ser utilizado em hortas e jardins escolares.

SETEMBRO

- Ampliação do Projeto de Coleta Seletiva com a SLU. Após o sucesso da 
experiência piloto realizada com 15 escolas do Barreiro, mais 15 escolas das 
regionais Oeste, Noroeste, Centro-Sul e Barreiro aderiram ao projeto. Todo o 
material é destinado às cooperativas de catadores.

- A Equipe da Defesa Civil desenvolveu junto às escolas municipais, ao longo do 
ano, trabalho de conscientização e de medidas de autoproteção em casos de 
alagamentos. Os estudantes aprendem como agir em casos de chuva forte e 
enchente. Além disso, a Equipe explica as dinâmicas das chuvas, como os 
alagamentos ocorrem e como se manter em segurança.

OUTUBRO

- Em parceria com as cooperativas de catadores, 10 escolas iniciaram a coleta 
seletiva. Em 2018 são 40 escolas que desenvolvem esse projeto.

- O Projeto PlantAR BH na cidade é ação conjunta entre o Programa 
ECOESCOLA BH da Secretaria Municipal de Educação, a Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente (SMMA), a Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica 
(FPMZB) e a Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil.
O Projeto promove o plantio de árvores nos parques da cidade. Pretende-se 
conscientizar os estudantes sobre a importância das árvores para o meio 
ambiente, para o equilíbrio climático e para nossa própria saúde. 
Foram plantadas 2371 árvores em 10 parques, com a participação de 20 escolas.
Além disso, 24 escolas fizeram a “Oficina de Plantar”, oferecida pela FPMZB. A 
oficina ensina os estudantes a plantar, cultivar e cuidar das plantas e da natureza.

- Evento de Encerramento do Projeto “Cultura da Prevenção e Redução do 
Risco”, desenvolvido pela URBEL (Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte) 
nas escolas municipais, em parceria com o Programa ECOESCOLA BH. O projeto 
contribui para a construção de cidade cada vez mais resiliente com cidadãos 
conscientes do risco e capazes de se proteger nos momentos de crise.

- Mostra de Investigação Científica Escolar (MICE 2018), com 56 trabalhos 
apresentados pelas escolas, além de parceiros como Projeto Manuelzão, 
Trincabotz (CEFET), com apoio do  Plug Minas.

-  Evento  de  Encer ramento  do  Programa 
ECOESCOLA BH – Edição 2018. Houve  recital de 
poesias de estudantes da Escola Municipal Francisca 
de Paula, palestra “Bacias hidrográficas como 
instrumento pedagógico” proferida pelo geógrafo do 
CEA PROPAM, Rafael Otávio Luciano Goulart. Entrega 
do “Selo BH Sustentável - Boas Práticas de 
Sustentabilidade
Ambiental”. 

- A Escola Municipal Francisco Magalhães Gomes foi devastada pelas chuvas de 
novembro. 
A professora Simone e seus estudantes da Escola Municipal Tristão da Cunha 
aceitaram o convite para participar da Ação Solidária e ajudar na recuperação 
do pomar da escola que ficou destruído. 

NOVEMBRO

a- Lançamento virtual da 3  Edição da Revista 
ECOESCOLA BH, que reúne relatos de 34 trabalhos 
socioambientais desenvolvidos nas escolas municipais 
e 4 trabalhos apresentados pelos parceiros.

O Selo foi concedido a 55 escolas municipais que 
reduziram em 30% ou mais o consumo anual de água e 
pa r t i c i pa ram das  a t i v i dades  do  P rog rama 
ECOESCOLA BH em 2018.

DEZEMBRO

Os estudantes arregaçaram as mangas e 
reconstituíram o pomar, com a ajuda da equipe da 
SUSAN.

Agradecemos aos nossos Parceiros pelos diversos trabalhos realizados 
e pelo compromisso com nossas escolas, nossos estudantes e 

educadores. Aos Parceiros devemos o sucesso das ações conjuntas 
desenvolvidas ao longo do ano.

Esperamos contar com o apoio de todos em 2019!
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