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ECOESCOLA BH CONQUISTA O 1  LUGAR DO

 II PRÊMIO DE BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS 

o_

oO Programa Ecoescola BH conquistou o 1  Lugar da 
Categoria Órgão Público Municipal, Estadual ou 
Federal.

O Prêmio de Boas Práticas Ambientais é realizado 
anualmente e tem por objetivos reconhecer, incentivar 
e divulgar as boas práticas, ações e projetos de 
conservação, preservação e recuperação do meio 
ambiente e dos recursos hídricos de Minas Gerais.

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.

 água e 50 escolas receberam certificação.

Além disso, foram apresentados diversos 

trabalhos realizados pelas instituições. Entre eles, 

projetos de captação de água da chuva, sistema de 

irrigação automatizada, aquaponia, revitalização 

da Bacia do Onça e do Córrego Tamboril, 

mobilização da comunidade para evitar a 

disposição inadequada do lixo próximo aos 

córregos, proteção de nascentes, diagnóstico 

hídrico das escolas.

O tema proposto para a edição 2018 é “Águas 
Gerais” e visa a reconhecer, incentivar e 
divulgar boas prát icas ou projetos de 
conservação, uso racional e combate ao 
desperdício dos recursos hídricos de Minas 
Gerais.

Para a Comissão Avaliadora o Ecoescola BH 
apresentou os seguintes resultados: 81 escolas 
reduziram em 30% o consumo de  em 2017,  87 
escolas  reduziram  30%  em  seu  consumo  de 

Evento de entrega da premiação
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O prêmio conquistado é símbolo importante 
para todos nós 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.

A Cerimônia de Premiação aconteceu em 28 de 
junho, no Museu Mineiro e fez parte da programação 
do evento “Encontro Água em Nossas Vidas”, 
promovido pelo Instituto Mineiro de Gestão das 
Águas, com o apoio da Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), 
Companhia de Saneamento de Minas Gerais 
(Copasa), Companhia Energética de Minas Gerais 
(Cemig), Secretaria de Estado de Cultura, Secretaria 
de Estado de Desenvolvimento Agrário e Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia de Minas 
Gerais (CREA-MG), e em diálogo com o Conselho 
Estadual de Recursos Hídricos, o Fórum Mineiro de 
Comitês de Bacias Hidrográficas e o Conselho de 
Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável.

Os outros finalistas da Categoria Órgão Público 
Municipal, Estadual ou Federal.foram:

o2  Lugar: Escola Estadual João Pinheiro - Projeto 
“Sustentabilidade: uma Meta pesquisada pela Escola 
Estadual João Pinheiro”, cidade de Ituiutaba.

o3  Lugar: Universidade Federal de Minas Gerais - 
Projeto “Monitoramento Participativo com Escolas de 
Ensino Básico - Cidadã como Exercício de 
Cidadania”.

O Programa Ecoescola BH certifica instituições 

de ensino municipais com o "Selo BH 

Sustentável - Boas Práticas de Sustentabilidade 

Ambiental". A Certificação de Boas Práticas para 

as escolas tem como objetivo incentivar a 

realização de trabalhos que contribuam para a 

melhoria das condições ambientais, além de 

valorizar os profissionais que desenvolvem 

atividades exemplares, criativas e inovadoras na 

escola. Um dos critérios para obtenção da 

certificação é a redução do consumo de água em 

30% por parte das instituições.

O Selo BH Sustentável é iniciativa da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente e, em parceria com 

a Secretaria Municipal de Educação e com a 

Subsecretaria Municipal de Proteção e Defesa 

Civil, responsável pela auditoria dos resultados 

alcançados com redução do consumo de água.

Maria Denise Rodrigues Cruz Pereira - Diretoria 

Regional Oeste;

Marcelle Azzi - Diretoria de Educação Integral;

Adriana Moura - Coordenação do Programa 

Ecoescola BH;

Dayan Diniz de Carvalho - Subsecretaria Municipal 

de Proteção e Defesa Civil.

Entrega do Prêmio ao Ecoescola BH
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