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ESCOLA MUNICIPAL HELENA ANTIPOFF - REGIONAL: BARREIRO



 A horta hidropônica é excelente forma de cultivo de vegetais em 

pequenos lugares. Pode ser feito inclusive em grandes centros urbanos, em 

casa e até mesmo na escola. Consiste no cultivo de vegetais sem solo, com isso 

pode ser feito em qualquer lugar que tenha luminosidade do Sol, substrato e 

solução aquosa de NPK (Nitrogênio, Potássio e Fósforo).

 Nosso trabalho foi baseado no projeto do Professor Jorge Barcelos, da 

Universidade Federal de Santa Catarina, onde foi utilizado pote de sorvete 

furado, fita e garrafa PET cortada para ser o suporte da muda. No recipiente de 

sorvete é ministrada a solução NPK conforme recomendação do fabricante 

(essa solução é adquirida em casas de jardinagem ou agronomia).

 O monitor Airton Filho modificou o projeto visando à manutenção da 

hortaliça. Inserimos o bico da garrafa PET para facilitar a administração da NPK 

e gaxeta feita de garrote (encontrado na farmácia), para maior vedação entre a 

garrafa PET e o pote do sorvete, evitando assim a entrada de mosquitos da 

dengue. Outra alteração foi a adição de algodão na base da muda para servir de 

pavio sugando toda a solução, independente do nível da solução no pote. Isso 

permite que a planta fique alguns dias sem necessidade de ser regada.

ESCOLA MUNICIPAL LÍDIA ANGÉLICA - REGIONAL: PAMPULHA
Diretora: Mônica Moraes Brito Fabrini 
Educadora Socioambiental: Lyza Maria Brito Carvalho

  Airton Bartolomeu Medrado FilhoLíder Ambiental:

PROJETO: HORTA HIDROPÔNICA REUTILIZANDO POTE DE 
SORVETE 
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ESCOLA MUNICIPAL LÍDIA ANGÉLICA - REGIONAL: PAMPULHA



ESCOLA MUNICIPAL LUIZ GATTI - REGIONAL: BARREIRO
Diretor: Frederico Melo de Figueiredo Fonseca 
Educadora Socioambiental: Nádia Viana 

 Danilo Vasconcelos de Morais Líder Ambiental:

PROJETO: ETNOBOTÂNICA – RESGATE DOS SABERES 
               TRADICIONAIS
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 A Etnobotânica pode ser compreendida como o estudo das relações que 

se estabelecem entre seres humanos e plantas, quando se busca aproximar da 

população tradicional para resgatar conhecimentos, inclusive os de uso 

medicinal. Esse projeto realizou estudo do saber do povo existente na 

comunidade escolar da Escola Municipal Luiz Gatti. Foi feita roda de conversa 

ºpara verificar o conhecimento prévio dos alunos do 6  ano e a dinâmica dos 

sentidos (olfato e tato) para identificar plantas medicinais na escola e, 

posteriormente, entrega aos mesmos questionário etnobotânico para que 

fosse respondido juntamente com a família. As questões abordaram quais 

plantas são utilizadas, a relação estabelecida com as mesmas, porque utilizá-

las, quem ensinou a usá-las e a cultivá-las. 

 Apesar de se tratar de comunidade escolar urbana, os resultados 

demonstraram que os alunos e seus familiares utilizam as plantas medicinais 

por acharem que fazem bem. Esse projeto possibilitou conhecer as variadas 

espécies de plantas medicinais, saber a sua importância para fazer uso correto 

das mesmas e conscientizar os alunos para a preservação. Como produto 

tivemos a construção de circuito de plantas medicinais.
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ESCOLA MUNICIPAL LUIZ GATTI - REGIONAL: BARREIRO



ESCOLA MUNICIPAL MAGALHÃES DRUMOND  - REGIONAL: OESTE
Diretora: Margareth Claro da Silva Cruz  
Educadora Socioambiental: Meire de Freitas Martins  

: Professora Coordenadora PEI Suely Lenoir 
    Líder Ambiental: Claudina Justino Minas 

PROJETO: OS GUARDIÕES DA NATUREZA EM AÇÃO
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 A Escola Municipal Magalhães Drumond tem realizado diversos projetos e 

atividades pedagógicas abordando a temática do Meio Ambiente. Citaremos alguns 

projetos e atividades realizados em 2017 pelas professoras Valéria, Patrícia e Débora 
º º

(2  ciclo ), Helene ( 1  ciclo), com a colaboração da Ângela (professora), da Claudina 

(monitora da Escola Integrada) e Ivone (monitora do Programa Saúde na Escola). 

- Projeto Lacre da Solidariedade, onde são coletados lacres de latinhas de alumínio; 

- Projeto Papa-Pilha; 

- Projeto Coleta de sobras de papéis para reciclagem, que conta com a participação de 

toda a escola (alunos, professores e funcionários). Esses papéis são encaminhados 

para o centro de recolhimento de resíduos sólidos da Regional Oeste;

- Projeto Preservação da água; 

- Oficina com pneus para o plantio de mudas; 

- Projeto História da Moda, com as oficinas de customização de roupas e uso de 

materiais reciclados. 

 Nos eventos ocorridos na escola, os temas estão sempre articulados com a 

questão do Meio Ambiente. Na Festa da Família ocorreu a Oficina de Meio Ambiente, 

com a parceria da Secretaria Municipal Adjunta de Segurança Alimentar e Nutricional 

(SMASAN), onde pais, alunos, professores e funcionários plantaram diferentes 

mudas; a Campanha de combate ao mosquito Aedes aegypti, entre outros. 

 Relataremos com maiores detalhes o projeto com o tema “Compostagem na 

EMMD”, realizado na Escola Integrada, também em 2017. Por ser o lixo, um dos 

maiores problemas ambientais na atualidade, resolvemos fazer a compostagem. Esse 

projeto teve como objetivo principal, possibilitar aos alunos a construção de 

conhecimento teórico e prático, tornando possível diminuir resíduos orgânicos 

produzidos diariamente na escola. Iniciamos o projeto esclarecendo os alunos sobre 

os problemas gerados pelo lixo. Refletimos sobre a necessidade de reduzirmos o lixo 

orgânico da escola e também de nossas casas. Foram utilizados vídeos 

autoexplicativos que  foram fundamentais para a orientação e o entendimento dos 

alunos. Posteriormente, a montagem do Sistema de Compostagem foi seguindo o 

modelo sugerido no vídeo da EMATER (Empresa de Assistência Técnica e Extensão 

Rural).



45

ESCOLA MUNICIPAL MAGALHÃES DRUMOND  - REGIONAL: OESTE



ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES  - REGIONAL: CENTRO-SUL
Diretora: Fátima Maria Torchia Rocha Cordeiro 
Educadora Socioambiental: Sandra Helena Breder de Barros

Ricardo Valeriano Líder Ambiental: 

PROJETOS ENLAÇADOS: UM NOVO JEITO DE INTEGRAR
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 Valores éticos? Boas maneiras? Literatura? Artes? Atitudes 
sustentáveis? Conhecimentos gerais e integrados? Essas foram algumas 
indagações que perpassaram pela equipe de professores dos 4 , 5  e 6  anos do º º º

Ensino Fundamental da Escola Municipal Maria das Neves, Regional Centro-Sul 
da mineira capital, durante a primeira etapa de 2017.
 “Coceirinhas nas ideias'” surgiam espontaneamente e se intensificavam 
dia a dia, entre um relato aqui e um papo acolá. Mas, foi em reunião pedagógica 
que os alinhavos começaram a mostrar a trama dos tecidos, em dois projetos 
articulados: Bons Atos e Literarte. Com eles e em parceria com a nossa 
biblioteca escolar, Ana Maria Mitraud, nascia as possibilidades de produção de 
conhecimentos e leituras diversas entre as disciplinas, anos e turmas do ciclo.  
 O Projeto Bons Atos surgiu com a necessidade de reavivar a importância 
da prática de boas atitudes e valores. Gincana, interpretação de textos, 
dinâmicas, oferta de gentilezas entre as turmas, foram algumas das atividades 
realizadas. Dentro da vertente do respeito ao ambiente, os alunos trouxeram 
garrafas PETs para a reforma dos canteiros da Horta Escolar. A terrarioponia 
permitiu a investigação científica de terrários. O Ecoavis fez formação na 
escola. Caixas de leite foram reutilizadas para produção de porta-retratos no 
trabalho com a identidade. Já com a dinâmica “Flor da Honestidade”, a 
contação da história ganhou extensão real, quando cada aluno foi ofertado com 
uma semente torrada e praticou a ecologia do cuidado.
 O Projeto Literarte vem também com ações integradas, estimuladas 
pelos trabalhos de arte e de literatura. Essas disciplinas conectaram cores 
primárias, grandes pintores e suas obras com (re) leituras e produções textuais 
diversas. Ao encontrar o universo estampado do tecido chita, o Literarte 
contagiou todas as disciplinas. Contação de história, pesquisas orientadas, 
mapas, personagens, murais, mostras e lembranchitas são alguns exemplos 
das produções e ações.
 É um show de transdisciplinaridade, onde projetos maiores se enlaçam, 
estimulam e abraçam os que brotam ao seu redor. É assim que seguimos, com 
novo e estimulante jeito de integrar. 
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ESCOLA MUNICIPAL MINERVINA AUGUSTA - REGIONAL: NORTE

Diretora: Jaqueline Cristina dos Santos Gomes  
Educador Socioambiental:  Milton Pedro da Silva
 

PROJETO: HORTA SEM ADUBO QUÍMICO
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PROJETO: CAPTAÇÃO DA ÁGUA DA MINA

 A partir da formação proporcionada pelo programa ECOESCOLA BH, iniciamos 

na Escola Municipal Minervina Augusta (EMMAU) experiência piloto com a prática da 

compostagem e captação da água da mina. A saber: horta sem adubo químico - um 

desafio a ser alcançado. No projeto contamos com as funcionárias da cantina que 

fizeram a separação dos resíduos orgânicos; e os estudantes, que construiram caixote 

de madeira em área sombreada com o propósito de receber o material coletado. Nesse 

recipiente foram colocadas sobras de frutas, verduras, legumes e folhas secas. As 

folhas, além de servirem como fonte de nutrientes, foram utilizadas em caráter 

experimental, como material alternativo para controlar o excesso de umidade 

resultante da decomposição. A evolução do processo vem sendo acompanhada pelo  

Educador Socioambiental e pela comunidade escolar. Acreditamos que, em breve, 

teremos adubo orgânico de qualidade a ser utilizado na horta da escola, bem como em 

toda a sua vegetação. 

 O local onde a EMMAU foi construída sempre abrigou muitas minas. Assim 

como, as casas e os lotes no seu entorno. A escola foi fundada há 46 anos, quase em 

concomitância da criação do Bairro Campo Alegre, que tem cerca de 50 anos. No bairro 

temos também a passagem do Córrego Bacuraus que se inicia nas minas da Mata do 

Planalto. O projeto foi pensado a partir da ideia de captar parte da água da mina, 

canalizá-la e armazená-la em caixa d'água para irrigação da horta, áreas verdes e 

limpeza dos espaços laváveis da escola. Fazer a contenção natural dessa água 

formando lagoa, plantando árvores frutíferas no entorno, a fim de criar espaço 

sustentável e de lazer aproveitando a paisagem local em prol da comunidade escolar.  
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ESCOLA MUNICIPAL MINERVINA AUGUSTA - REGIONAL: NORTE



ESCOLA MUNICIPAL MURILO RUBIÃO - REGIONAL: NORDESTE
Diretora: Edivane Maria Torres Umbelino 
Educadora Socioambiental: Márcia Francisca de Paula  

 Nathália Santos Avelino Líder Ambiental:

PROJETO: EM MURILO RUBIÃO RUMO À SUSTENTABILIDADE 
                 HORTA JARDIM
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 O objetivo central do projeto é desenvolver, nos estudantes de nossa 

escola e posteriormente na comunidade, a importância da preservação da 

natureza, incluindo-os na realidade global no que diz respeito à educação 

ambiental e sustentabilidade.

    A partir de práticas como plantio e ornamentação viva nos espaços ora 

ociosos da escola, nossos estudantes aprendem que são partes da natureza e 

como tal, também têm seu papel no cuidado e na conservação .

 Limpar, revolver a terra, adubar, molhar, plantar são excelentes meios 

para potencializar o aprendizado do aluno e despertar nele, também, o 

interesse para alimentação mais saudável . Na prática, é forma de desenvolver 

no estudante e na comunidade escolar a necessidade de se tornarem 

ecologicamente instruídos e contribuírem para o mundo mais sustentável.

 Sendo assim, a  implantação  da horta e do jardim na escola possibilita 

aos alunos e professores de todas as disciplinas trabalharem com diversos 

temas, sendo esses  espaços  fonte de observação e de pesquisas, laboratório 

vivo para o desenvolvimento de ações pedagógicas, práticas em equipe 

explorando a multiplicidade de aprender.

Equipe Ecológica
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ESCOLA MUNICIPAL PADRE HENRIQUE BRANDÃO - REGIONAL: OESTE

PROJETO: EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM UMA HORTA SUSTENTÁVEL

Diretora: Cláudia Lúcia Socorro de Resende  
Educadora Socioambiental:  Andreia Cristina Gonçalves Carvalho

 Ícaro Henrique Santos Rodrigues  Líder Ambiental:

 Estudantes e funcionários da Escola Municipal Padre Henrique Brandão 

implantaram horta orgânica como aplicação prática de sustentabilidade e 

educação ambiental. A atividade faz parte do Programa ECOESCOLA BH. No 

cultivo utilizamos as sobras de alimentos da cantina da escola como matéria 

orgânica para a compostagem, prática que contribui para o ensino da 

sustentabilidade. A expansão do projeto prevê, no futuro próximo, a ampliação 

da horta com o cultivo de novos vegetais. Tal prática contribui, no ambiente 

escolar, para o ensino dos princípios básicos da educação ambiental 

desenvolvidos de forma teórica e prática. 

 Iniciaremos a implantação dos Jardins Escolares, em parceria com a 

Universidade Federal de Lavras (UFLA), para que os estudantes possam ter  

maior convívio e aprendizado sobre cooperação com a natureza, cultivo de 

plantas, observação de insetos, pássaros e ecossistemas a sua volta. Como 

proposto pelo Programa ECOESCOLA BH, o manejo da horta orgânica pode 

contribuir significativamente na formação de valores capazes de despertar o 

interesse dos estudantes e da comunidade escolar por questões ambientais 

sustentáveis.
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ESCOLA MUNICIPAL PADRE HENRIQUE BRANDÃO - REGIONAL: OESTE



ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALEIXO - REGIONAL: BARREIRO

Diretora: Sônia Maria de Araújo
Educadores Socioambientais: Paulo Roberto Valente e Tânia Mara dos Santos
  

PROJETO: DO SUCO À TERRA: COMPOSTAGEM, SE MEU
               JARDIM DER FLOR
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 “Se meu jardim der flor / Colore em mim a saudade/ No meio dessa cidade / Que a 

manhã clareou.” (Versos da canção “Se meu jardim der flor” de Zé Renato e Xico Chaves). 

A compostagem de restos de alimentos, que “consiste na estabilização biológica da 

matéria orgânica pela ação controlada de microorganismos, para transformá-la em 

compostos ou húmus” (MANO; PACHECO e BONELLI, 2005, p. 108) é algo relativamente 

simples de fazer e exequível se adotado por comunidade, família ou até mesmo unidade 

escolar. 

 A ideia começou quando os  professores e funcionários começaram a fazer sucos 

naturais para tomar na hora do intervalo. Percebemos que eram jogadas as cascas das 

frutas, as sementes e o que se coava dos sucos no lixo comum da escola. 

 Surgiu, então, o interesse de desenvolver projeto para que esse material fosse 

reaproveitado fazendo composteiras com essas sobras. A proposta era produzir adubo 

para fertilizar os jardins da escola, revitalizando-os e posteriormente, reinaugurar o 

espaço horta! 

 Todos os dias recolhem-se os resíduos orgânicos produzidos. A compostagem é 
º ºrealizada pelos estudantes do 4 e 6  anos, com o auxílio dos professores. Estendeu-se a 

isso a coleta do lixo orgânico produzido na cantina da escola, que tem o volume bem 

maior. A revitalização dos canteiros de flores da escola vai acontecendo aos poucos e já 

inauguramos o nosso primeiro canteiro, chamado “Chico Mendes”, que será um dos 

primeiros na nossa horta escolar. 

 Os objetivos são envolver estudantes e funcionários nas questões ambientais, 

incentivando-os à participação cidadã na defesa do meio ambiente; melhorar a vida 

escolar, revitalizando os jardins da escola; conscientizar sobre o reaproveitamento dos 

resíduos orgânicos produzidos na escola, diminuindo o seu descarte no lixo comum. 
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ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO OSWALDO PIERUCCETTI - REGIONAL: NOROESTE
Diretor: Fabiano Max Ribeiro 
Educadora Socioambiental:   Jaqueline Soares Boaventura Batista  
Líder Ambiental: Jeremias Silva Soares  

PROJETO: PEQUENAS AÇÕES, GRANDES ATITUDES II

 De acordo com as propostas do Programa ECOESCOLA BH, a Escola Municipal 
Prefeito Oswaldo Pieruccetti vem incorporando a sustentabilidade às suas práticas 
educacionais. Alguns projetos desenvolvidos pela Escola Integrada já mostram 
resultados efetivos.
 Uma das ações para o desenvolvimento sustentável foi a compostagem, 
reutilização dos restos de alimentos para a produção do adubo orgânico, realizada 

º
pelos alunos do 3  ciclo.
 O líder ambiental e a educadora socioambiental participaram das formações 
oferecidas pelo Núcleo Cidade e Meio Ambiente. Aprenderam sobre o processo de 
compostagem, os problemas decorrentes da inadequada disposição do lixo e sobre a 
importância dos decompositores (fungos e bactérias) na reciclagem da matéria 
orgânica.
 Após as capacitações e os plantões oferecidos pela Secretaria Municipal 
Adjunta de Segurança Alimentar e Nutricional de Belo Horizonte (SMASAN) no 
PROPAM (Programa de Desenvolvimento da Recuperação da Bacia da Pampulha) 
iniciou-se o projeto.
 Na escola, durante a preparação da merenda, a produção de lixo orgânico é 
grande. Então, pensou-se em reutilizar os restos de alimentos descartados na cozinha 
(cascas) para a produção do adubo orgânico.
 Foram realizadas reuniões com os funcionários responsáveis pela cozinha para 
explicar o que significava compostagem e a sua importância para o meio ambiente. As 
funcionárias acolheram bem as instruções e se disponibilizaram a participar do 
projeto. Assim,o” lixo” na cozinha era separado diariamente.
 As cascas de frutas e legumes, restos de verduras, cascas de ovos eram levados 
para a Escola Integrada e misturados com material seco como folhas e arbustos 
coletados nos jardins da escola. O adubo orgânico produzido foi utilizado em canteiros 
alternativos e nos jardins da escola.
 Outra ação significativa foi a substituição de duzentas lâmpadas fluorescentes 
tubulares por lâmpadas de LED. Os benefícios do LED são: duração média de 10 anos, 
tamanho compacto, precisam de corrente pequena, baixo consumo, compromisso 
com o meio ambiente, não demandam tratamento especial em sua fabricação e 
descarte. Ao fazer os cálculos estima-se economia de aproximadamente R$ 3,00 a 
hora.  
 A cada ação desenvolvida notamos que a escola é espaço privilegiado de 
formação e a educação ambiental é forma de operar mudanças significativas na 
sociedade.
 Percebemos que o trabalho contínuo de educação ambiental na Rede Municipal 
vem dando cada vez mais resultados positivos.        
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ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOÃO CAMILO DE OLIVEIRA TORRES - REGIONAL: NOROESTE
Diretora: Maristela Mendes da Cunha

Aline Aguilar Cirqueira   Educadora Socioambiental: 
Líder Ambiental: Maria Aparecida Silva Batista                              

PROJETO: PENSANDO VERDE
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 Ciente da necessidade de propor alterações no ambiente escolar que reduzam o 

consumo de recursos naturais e que contribuam com ambiente equilibrado, a Escola 

Municipal João Camilo de Oliveira Torres vem promovendo várias ações para alcançar 

essas mudanças. As ações são realizadas coletivamente, envolvendo toda 

comunidade escolar: Programas Escola Aberta, Escola Integrada, Coordenação 

Pedagógica e o corpo docente. Está sendo construída a “Horta Escolar”, objetivando 

demonstrar a origem dos alimentos e possibilitar a prática da agricultura orgânica e 

urbana. Assim, transformamos o espaço ocioso em local de interação e aprendizagem. 

 Além disso, há o “Projeto Jardinando”, desenvolvido pela professora de arte, 

Eliani Silveira, que visa a associar os conteúdos de arte às práticas de jardinagem, 

sensibilizando os alunos ao mesmo tempo para as questões ambientais e estéticas. 

Assim, os alunos fazem atividades de paisagismo, manutenção e ampliação dos 

jardins da escola. 

 Há também o Projeto “Economia 10, desperdício 0”, com o intuito de 

conscientizar os alunos sobre a redução do consumo de água e luz e economia. Para 

tanto, os alunos fizeram cartazes contra o desperdício e foram nomeados monitores 

da economia: um aluno por turma tem a missão de monitorar se não há uso 

desnecessário de energia elétrica e de água nas dependências da escola. A nossa 

equipe acredita que com pequenas ações transformamos o lugar em que vivemos e 

contribuímos para um mundo melhor!
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 Em 2016 a Escola Municipal Professor Lourenço de Oliveira (EMPLO) criou a 

COM-VIDA – Comissão de Meio Ambiente, formada por membros da comunidade 

escolar. Dos encontros da COM-VIDA, surgiu o nome Emplário – Programa 

Socioambiental EMPLO - e também o mascote, representado pelo bem-te-vi, um dos 

pássaros mais populares do Brasil e parte integrante da paisagem da escola. 

 Foi desses encontros da COM-VIDA que se formou rede de cooperação com a 

ideia de implantar projeto piloto de “Lixo Zero” no quarteirão da escola. Esse termo 

consiste no máximo aproveitamento e correta destinação dos resíduos recicláveis e 

orgânicos e a redução desses materiais para os aterros sanitários e\ou para a 

incineração. 

 A escola e o quarteirão foram mobilizados e equipados para lançamento do 

Projeto, que aconteceu em outubro de 2017. Ruas atendidas: Anhanguera, Salinas, 

Teixeira Soares, Itacolomito. Tipo de coleta: porta a porta, realizada semanalmente 

pelo caminhão da COOPERSOL-LESTE (Cooperativa Solidária de Catadores de 

Materiais Recicláveis). Inicialmente, apenas vidro, plástico, metal, papel e óleo serão 

coletados, mas já estamos movimentando a rede para mais projetos. Outros parceiros 

do projeto: Departamento de Políticas Sociais e Mobilização da SLU, Associação do 

Bairro Santa Tereza, INSEA (Instituto Nenuca de Desenvolvimento Sustentável), a 

ONG francesa Ressourcerie, Projeto Spiralixo, Programa ECOESCOLA BH, 

Observatório da Reciclagem Inclusiva e Solidária – ORIS, Escola Quintal da Leste, 

síndicos e vizinhos.

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LOURENÇO DE OLIVEIRA - REGIONAL: LESTE
Diretora: Dulcinalva Campos 
Educadora Socioambiental: Luisa Torres Furtado  

 Elizabete Aparecida Fontes de Gouvêa e Denismar do Nascimento   Líderes Ambientais:

PROJETO: REDE LIXO ZERO SANTA TEREZA - PROJETO 
PILOTO: EMPLO E QUARTEIRÃO DO ENTORNO
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ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LOURENÇO DE OLIVEIRA - REGIONAL: LESTE
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PROJETO: NÃO AO DESPERDÍCIO / TRANSFORMA ATITUDE  

Diretora: Maria da Gloria Martins de Melo 
Educadora Socioambiental: Lucelli de Mello
Líder Ambiental: Juliana Bartho Vieira

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR TABAJARA PEDROSO - REGIONAL: VENDA NOVA

 Vinculado ao Programa Transforma nosso projeto visa ao ambiente sadio e 

multiplicador do aprendizado. Realizamos intervenções no refeitório, nos horários das 

refeições com alunos do projeto Agentes Ambientais que se dispuseram a ajudar. Os 

alunos voluntários passam, de mesa em mesa, orientando seus colegas sobre o consumo 

consciente dos alimentos, a importância da boa mastigação, não jogar ou deixar cair 

alimentos no chão, respeitar os profissionais do refeitório e a importância de se conservar 

o ambiente limpo. Orientam, também, para não correr nos espaços da escola, não falar 

alto e realizar, com atenção, as atividades dadas pelos professores. O projeto ganhou 

dimensões, havendo também alunos voluntários em outros espaços da escola. O 

trabalho é acompanhado pela Líder Ambiental Juliana Bartho Vieira, da Escola Integrada, 

com o objetivo de reduzir os resíduos sólidos e, de forma consciente, a mudança de 

comportamento que essas atividades provocam nos alunos. 

PROJETO: HORTA ESCOLAR  

 Nosso objetivo é sensibilizar as crianças e despertar-lhes os valores e ideias de 

preservação da natureza e senso de responsabilidade para com as gerações futuras, de 

forma lúdica, sobre o uso sustentável dos recursos naturais, por meio de suas próprias 

ações. O projeto visa a apresentar alternativas e soluções para as questões ambientais 

pertinentes no dia a dia escolar, conscientizar as crianças sobre a importância do meio 

ambiente e entender como o homem está inserido nesse meio, valorizando sempre a 

preservação do meio ambiente. A horta em si é laboratório vivo para diferentes atividades 

didáticas e de inclusão social. Para melhor atender aos alunos deficientes, foram 

colocados palets nas paredes para os cadeirantes terem acesso à horta suspensa. O 

preparo dos canteiros e o plantio de hortaliças oferecem várias vantagens para a escola e 

a comunidade, proporcionando alimentos sem produtos químicos e a baixo custo na 

alimentação das crianças, além de incentivar o envolvimento dos estudantes nos 

programas de alimentação e saúde desenvolvidos na escola e em suas casas. O 

consumo de hortaliças auxilia na promoção da saúde. 

Nenhum de nós sozinho é tão bom quanto todos nós juntos! 
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 A Escola Municipal Professora Isaura Santos (EMPIS) é participante do 

Programa ECOESCOLA BH desde 2016. Nesse sentido, a escola viabiliza várias ações, 

todas com o objetivo de despertar nos alunos e na comunidade escolar, a consciência 

do cuidado com o meio ambiente. Entre as ações desenvolvidas na escola, 

destacamos a construção de aquecedor solar a baixo custo e de fácil montagem. As 

ações pedagógicas diárias também fazem parte do projeto. É importante ressaltar o 

cuidado em apagar a luz quando o ambiente não está sendo utilizado, a economia no 

consumo de água e a limpeza das salas. O objetivo do projeto desenvolvido, com 

ações diárias, é colocar os alunos como agentes transformadores da sociedade. As 

ações acontecem uma vez por semana. Grupo de alunos visita as salas para verificar o 

cuidado e a limpeza das mesmas. Outro grupo circula pela escola vistoriando a 

existência de depósito de água parada (combate à dengue) e o desperdício de água. O 

resultado é apurado e a turma que, durante o mês, manteve a sala mais limpa recebe 

o Certificado Ambiental.

 A EMPIS aderiu ao Projeto de Coleta Seletiva na Regional Barreiro proposto pelo 

Programa ECOESCOLA BH. A partir daí, procuramos elaborar estratégias pedagógicas 

que pudessem sensibilizar os alunos e a comunidade escolar. Entre as ações 

destacamos, como detonador do Projeto, a apresentação de filmes infantis que 

retratam o tema meio ambiente. Para maior envolvimento da comunidade escolar, 

enviamos carta explicativa aos pais e organizamos gincana entre as turmas. O Projeto 

Coleta Seletiva beneficia o meio ambiente e ainda ajuda a cooperativa de recicladores 

da região. Toda semana, alunos e professores se mobilizam na coleta de papéis, 

plásticos e metais, que vão para a cooperativa, onde 40 famílias trabalham e ajudam 

no sustento de suas casas. O mais importante é a participação ativa dos alunos e dos 

pais, que colaboram trazendo recicláveis. Semanalmente, os materiais são recolhidos 

pelo caminhão da SLU (Superintendência de Limpeza Urbana) e transportados para a 

cooperativa.

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ISAURA SANTOS - REGIONAL: BARREIRO

Diretora: Neide Fernandes Teixeira
Educadora Socioambiental: Isabel Cristina Alvarez da Silva 
 

PROJETO: MEIO AMBIENTE, EU CUIDO!
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 A horta escolar é importante ferramenta pedagógica no processo de construção 

de valores e práticas ecológicas e sustentáveis, modificando hábitos e 

comportamentos de estudantes de diferentes idades. A abordagem de temáticas 

como a história e a importância da agricultura, a preservação ambiental, o 

ecossistema, o desenvolvimento sustentável e os hábitos alimentares saudáveis 

podem ser trabalhados com os estudantes como prática pedagógica eficiente em 

diversas disciplinas, como nas aulas de ciências, geografia e história, por exemplo.

 Foi com base nesse viés que a equipe da Escola Municipal Rui da Costa Val 

(EMRCV) vem desenvolvendo, ao longo de 2017, a temática ecológica da 

sustentabilidade, tendo como prática pedagógica a execução e a manutenção da horta 

escolar.

 Os alunos da EMRCV têm participado ativamente, dispensando os devidos 

cuidados à horta da escola, construindo experiências e vivenciando todo o processo, 

desde o plantio e o cultivo do vegetal até seu preparo na cantina para servir como 

merenda escolar.

 Essa abordagem torna-se ainda mais relevante porque os alunos convivem 

diariamente com o córrego poluído que atravessa o bairro, que recebe grande 

quantidade e variedade de lixo. Logo, faz-se necessário o empenho de toda a 

comunidade escolar para formar pensamento ecológico e preservacionista.

 Que essa prática escolar, aqui compartilhada, possa contribuir para a 

construção de sociedade com hábitos sustentáveis.
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ESCOLA MUNICIPAL RUI DA COSTA VAL - REGIONAL: NORTE
Diretora: Fátima Fernandes da Silva

 Diego Lima Barros Silva  Educador Socioambiental:
: Elâne Andrade de Almeida Vaz de Melo Professora Coordenadora da Escola Integrada

Líder Ambiental: Paulo Sérgio Ferreira de Souza                              

PROJETO: HORTA ESCOLAR 
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 A geração atual vivencia o problema da escassez de recursos naturais e a 

degradação do meio ambiente. Pensando em contribuir para o mundo melhor, 

socialmente mais justo e ambientalmente mais equilibrado, com muita alegria e 

entusiasmo, a escola segue com projetos e ações sustentáveis. Por meio de nossas 

várias ações, pequenos gestos diários, esperamos que grandes transformações 

possam se concretizar na alma de nossos estudantes, que as levarão para o resto de 

suas vidas. Queremos que nossas crianças possam vislumbrar vida mais saudável e 

sustentável. Desenvolver nas crianças e adolescentes a sensibilidade, o gosto, o amor 

e o respeito pela natureza é nosso objetivo. 

 Mediante essas simples ações, como o jardim vertical, a horta, as oficinas de 

confecção de cadernos, a produção de mudas, as campanhas educativas, a ECOrádio, 

entre outras, procuramos repensar e avaliar nossas atitudes diárias e suas 

consequências no ambiente em que vivemos. Para aprendizagem significativa,  temos 

que nos apaixonar e nos encantar pelo que fazemos. Assim, passamos pelos nossos 

pequenos espaços deixando as nossas digitais, nosso suor, nossos esforços e o nosso 

amor. Queremos ser semeadores de sonhos, porque " educar é impregnar de sentido o 

que fazemos a cada instante " (Paulo Freire).

ESCOLA MUNICIPAL SÃO RAFAEL - REGIONAL: LESTE
Diretora:   Eliana Cypriano Barbosa de Souza  
Educadora Socioambiental: Eliana Cypriano Barbosa de Souza 
Líder Ambiental: Nathalia Grazielle Marques da Silva                                 

PROJETO: SUSTENTABILIDADE EM FOCO
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ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO GUILHERME DE OLIVEIRA - REGIONAL: BARREIRO
Diretora:   Eliane Patrícia da Silva de Carvalho 
Educador Socioambiental: Ricardo Lima  

 Guilherme SousaLíder Ambiental:

PROJETO: EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE: 
                DESAFIOS E PERSPECTIVAS NA EMSGO 

 A Escola Municipal Sebastião Guilherme de Oliveira, preocupada com sua 

ação social e seu dever em oferecer para a sociedade cidadãos que reflitam 

suas atitudes no mundo, em parceria com o Programa ECOESCOLA BH, 

desenvolveu, em 2017, diversas iniciativas voltadas para a questão ambiental 

e a sustentabilidade do planeta. 

 Nossa primeira iniciativa de sensibilização foi a leitura de textos 

relacionados à temática ambiental em nossos momentos literários. Uma vez 

por semana, em determinado horário, todas as turmas do 2  e 3  ciclos, fizeram 
º º

leitura de  texto que provocasse a discussão e a reflexão dos temas: educação 

ambiental, lixo e sustentabilidade. 

 Após esse processo de sensibilização, iniciamos o projeto de Coleta 

Seletiva, tendo em vista que a escola participa como pioneira desse Projeto nas 

escolas da Prefeitura de Belo Horizonte. O papel, nosso principal insumo 

reciclável, deixou de ser lixo e passou a ganhar destino próprio em sala de aula, 

e tratamento especial dos profissionais da limpeza.  

 A instalação das lixeiras para a coleta seletiva na escola foi marcada com 

festa. Nossa feira de cultura contou com oficinas de jardim suspenso, 

compostagem e construção de brinquedos com material reciclável, pelos 

alunos do 1  e 2  ciclos. 
º º

 Os desafios são enormes, em diversos aspectos - físicos, didáticos e 

metodológicos. Estamos empenhados em desenvolver proposta que acredita 

na possibilidade de cada um construir mundo melhor e sustentável.
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 Em 2017, os temas abordados foram: o uso racional da água e os 

cuidados com nascentes, córregos, rios e lagos; respeito à natureza; poluição 

ambiental; respeito aos animais; alimentação saudável; horta orgânica e 

compostagem. Estão sendo desenvolvidas ações de identificação dos seres 

vivos, principalmente das aves, observando o seu canto e o seu 

comportamento nos espaços frequentados pelos alunos, bem como a função 

de cada ser vivo no equilíbrio da cadeia biológica e no seu ambiente, tomando 

como referência o Parque das Mangabeiras. 

 Realizamos a identificação das hortaliças cultivadas na horta, assim 

como as formas de propagação e suas funções nutricionais, contribuindo para 

a melhoria dos hábitos alimentares dos alunos. Houve também, o aumento de 

produção de mudas de plantas aromáticas, medicinais e outras, que estão 

sendo distribuídas para os estudantes, incentivando assim o cultivo de 

hortaliças em suas residências. 

 O objetivo principal do projeto é criar condições para que o nosso aluno 

vivencie  processo produtivo sustentável, permitindo que ele repita  a vivência 

e a experiência nos demais espaços. De acordo com ZANETI (2012) não há 

sociedade próspera na dimensão mais ampla de prosperidade, senão aquela 

que investe na incessante construção do conhecimento de crianças, 

adolescentes e jovens, conduzindo-os à inserção no mercado produtivo e do 

trabalho. Por isso mesmo, os processos pertineintes devem ser objeto de 

constante aperfeiçoamento científico e tecnológico. 

Referencia:

ZANETI, I. C. B. B; SÁ, L. M. Educação ambiental como instrumento de 

mudança na concepção de gestão dos resíduos sólidos domiciliares e na 

preservação do meio ambiente. 2002 Disponível em:http://web-

resol.org/textos/texto_zaneti.pdf&gt;

ESCOLA MUNICIPAL SENADOR LEVINDO COELHO - REGIONAL: CENTRO-SUL
Diretora:   Maria Lorena Mayorga Borges 
Educador Socioambiental: Wander Rezende Araújo 

: Mariana Gonçalves Professora Coordenadora da Escola Integrada
 Fernanda Reis de Andrade Líder Ambiental:

PROJETO: SOCIOAMBIENTAL COM FOCO NA SUSTENTABILIDADE 

http://web-resol.org/textos/texto_zaneti.pdf&gt
http://web-resol.org/textos/texto_zaneti.pdf&gt
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ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO PHÍDEAS GUIMARÃES - REGIONAL: VENDA NOVA
Diretora:   Maria Aparecida Nunes  
Educador Socioambiental: Bruno Policastro Pessoa Lage  

Maria José de Castro Gomes Líder Ambiental: 

PROJETO: A ESCOLA APRENDENDO A RECICLAR 

 O cuidado com o meio ambiente tem que ser prática contínua e ter início 

na infância. Por isso, o Projeto “A Escola Aprendendo a Reciclar” propõe ações 

que visam a estimular a proteção do meio ambiente, entre os nossos alunos, 

profissionais e comunidade. Nosso objetivo foi mostrar aos nossos alunos, 

conscientizando-os, que o lixo pode se tornar útil, quando é devidamente 

separado e depositado em locais corretos, contribuindo assim para retirar do 

meio ambiente aquilo que levaria anos para se decompor, causando-lhe danos 

irreversíveis. 

 No 1  semestre de 2017, foi iniciado em nossa escola o projeto sobre 
º

reciclagem e importante ação ocorrida foi a “Campanha de Garrafa PET”, na 

qual todos os alunos e a comunidade participaram, colaborando com doações 

de garrafas. Durante duas semanas, os alunos as recolheram. depositando-as 

em sacos de reciclagem cedidos pela empresa Recicla BH. Não havia limites de 

quantidade, pois os alunos poderiam colaborar com número ilimitado de 

garrafas. Ao final dessas duas semanas, conseguimos arrecadar 900 unidades, 

que foram revertidas pela empresa em vassouras para a nossa escola. A meta 

para o 2  semestre é continuar com a campanha. Pequena contribuição com o 
º

meio ambiente, retirando algumas garrafas, pode fazer toda a diferença nessa 

luta pela preservação do mesmo.
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ESCOLA MUNICIPAL ULYSSES GUIMARÃES - REGIONAL: CENTRO-SUL
Diretora:  Bernadete Maria dos Reis
Educadora Socioambiental:  Marciana Almendro David

Gizelma Márcio de Souza     Líder Ambiental: 

PROJETO: VIDA INTEGRADA

 Uma das ações previstas no Projeto em 2016 foi a construção de jardim em 

espaço aberto, na rua em frente ao prédio da Escola Integrada. Quando iniciamos o 

processo de construção do jardim, o espaço estava cheio de lixo, deixado pelas 

pessoas da comunidade, incluindo os alunos da escola. No espaço era possível ver 

garrafas e embalagens vazias, sacos plásticos, cascas de frutas, restos de alimentos e 

até fezes de animais. Quando chovia, a lama se misturava ao lixo, o que deixava o 

ambiente com  péssimo aspecto.

 No segundo semestre de 2016, iniciamos a construção do jardim, retirando o 

lixo do espaço e depois transferindo para lá algumas plantas ornamentais. Todo o 

processo teve a participação da Líder Ambiental e dos alunos da Escola Integrada. O 

espaço também foi pintado pelos alunos, acompanhados pelo monitor de arte. Mas, 

nesse primeiro momento,  as plantas não progrediram, pois as pessoas as pisoteavam 

e continuavam jogando lixo no local. 

 Com a volta às aulas em 2017, resolvemos recuperar o espaço e para isso, 

juntamente com as crianças, plantamos novas mudas. Acompanhadas do monitor de 

arte, as crianças fizeram painel no muro da UMEI e placas com frases sobre a 

conservação e respeito ao ambiente, que foram penduradas na grade do Centro de 

Referência de Assistência Social (CRAS). A Líder Ambiental teve a ideia de proteger as 

plantas com caixas de madeira, que foram pintadas pelas crianças e pelo monitor. O 

espaço ganhou novo aspecto e as crianças passaram a valorizá-lo.

 As funcionárias do CRAS ficaram tão motivadas para colaborar que acabaram 

assumindo a manutenção do espaço, garantido a sua conservação. Atualmente, no 

espaço transformado, crescem várias espécies de plantas, desde ornamentais, ervas 

medicinais e até árvores frutíferas. As pessoas da comunidade trazem novas mudas e 

levam outras que não têm. O espaço recebeu o nome de Jardim Dona Celuta Maria 

Freitas, que havia adotado o jardim, e acabou falecendo numa tragédia urbana. 

 No momento, estamos iniciando projeto com os alunos do Programa Escola 

Integrada, aproveitando a transformação desse espaço que as crianças vivenciaram, 

com desenvolvimento da leitura e da escrita. Na perspectiva de formar a construção 

da identidade e solidariedade, os alunos deverão produzir textos de diversos gêneros, 

para registrar o processo de mudança do espaço. Ao final, os textos serão 

compartilhados com a comunidade. 
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NÚCLEO INFANTIL MARIA CÂNDIDA CORRÊA - REGIONAL: LESTE
Vice-presidente:  Terezinha do Carmo Elias Coutinho
Coordenadora pedagógica: Dilene Maria da Silva

 Celma Lima Madureira  Professora:   

PROJETO: SUSTENTABILIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL / 
                RECICLAGEM DE RESÍDUOS ORGÂNICOS

 Atualmente, fala-se muito sobre sustentabilidade, com objetivo de 

despertar nas crianças do Núcleo Infantil Maria Cândida Corrêa "Fundação 

Espírita Nosso Lar”, unidade Santa Tereza, questões pertinentes de maneira 

ampla, prática, lúdica e significativa. Foi implantado na instituição o sistema de 

reciclagem de resíduos orgânicos. 

     Além do descarte e do tratamento do lixo ambientalmente corretos, esse 

sistema proporcionará contato direto das crianças com a reciclagem dos 

resíduos orgânicos, por meio da vermicompostagem. O método utiliza 

minhocas californianas que transformam lixo orgânico em adubo. A construção 

de vermicomposteira pela educadora Celma propiciará às crianças 

acompanhar e participar de todo o processo, como identificar, recolher os 

resíduos orgânicos gerados na instituição, verificar a presença da minhoca, 

pesquisar mais sobre o tema, o que pode constituir experiência bastante 

interessante para as crianças, pois proporciona a possibilidade de adquirir 

novos conhecimentos, valores e atitudes necessários na preservação e 

ºconservação do meio ambiente no qual vivem. Cumprindo-se, assim, a Lei n  

9.795/99 que institui a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) como 

parte integrante do currículo educacional.  
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UMEI MIRAMAR - REGIONAL: BARREIRO

PROJETO: PLANTAR E CUIDAR, É SÓ COMEÇAR!

Diretora: Suelen Maria Lobo Medeiros Achilles 
Educadora Socioambiental:  Stefania Lima Pereira Dias

 O projeto “Plantar e Cuidar, é só Começar” surgiu com a professora apoio das 

turmas de 4-5 anos e de 5-6 anos que convidou a professora auxiliar de coordenação 

para parceria. A professora convidada se dispôs a dialogar com as artes visuais e a 

temática ambiental proposta no projeto. 

 Após rodas de conversa, ficou claro que muitos de nossos alunos não aceitavam 

experimentar novos alimentos e, no decorrer desse processo, temos alcançado êxito 

no experimento e aquisição de novos hábitos alimentares. Fazendo viagem pelo novo, 

lúdico e pedagógico mundo das plantas, o projeto está em andamento, ainda há muito 

o que descobrir e várias ações previstas. Como um de nossos focos é a arte, 

trabalhamos também sobre a obra “O Lavrador de Café”, de Cândido Portinari (década 

de 1930). Posteriormente, fizemos intervenção sobre o quadro individualmente, e 

mural coletivo, de pintura e colagem, de aproximadamente 1m x 1,5m com 

participação das duas turmas. 

 Nossa próxima etapa do trabalho foi o mutirão com as crianças para retirada 

das ervas daninhas que cresceram nos canteiros que estavam sendo preparados para 

serem cultivados. Começamos também o jardim da UMEI, plantando mudas de flores, 

no espaço do parquinho, com alguns funcionários da escola, buscando a sensibilização 

de toda a equipe escolar, para tornar o espaço mais alegre com flores. Aproximando a 

chegada da primavera, montamos jardim suspenso no parquinho da UMEI e 

preparamos várias instalações artísticas inspiradas no tema para criar clima 

apropriado. 

 Além de anotar em caderno específico do projeto tudo que acontece 

(questionamentos das crianças, famílias, desafios que surgiram, impressões que 

temos durante o trajeto), fazemos também o registro fotográfico e em filmagem de 

todas as etapas: plantio, poda, colheita de hortaliças, chegada de novas mudas, 

pintura e decoração do espaço, trabalhos artísticos inspirados pelas etapas do projeto.



81

UMEI MIRAMAR - REGIONAL: BARREIRO




	1: capa
	Página 2
	Página 3
	4: creditos
	5: indice
	Página 6
	Página 7
	8: ecoescola
	9: parceiros
	10: selo
	Página 11
	12: 30 % agua
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36
	Página 37
	Página 38
	Página 39
	Página 40
	Página 41
	Página 42
	Página 43
	Página 44
	Página 45
	Página 46
	Página 47
	Página 48
	Página 49
	Página 50
	Página 51
	Página 52
	Página 53
	Página 54
	Página 55
	Página 56
	Página 57
	Página 58
	Página 59
	Página 60
	Página 61
	Página 62
	Página 63
	Página 64
	Página 65
	Página 66
	Página 67
	Página 68
	Página 69
	Página 70
	Página 71
	Página 72
	Página 73
	Página 74
	Página 75
	Página 76
	Página 77
	Página 78
	Página 79
	Página 80
	Página 81
	Página 82
	Página 83
	Página 84

