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SÃO BEM-VINDAS AS CRÍTICAS E AS SUGESTÕES.

MÓDULO III DE FORMAÇÕES DO ECOESCOLA BH
Em parceria com a PUC Minas (Projeto de Extensão - Trabalhos Ecológicos de IntegrAção Social - TEIAS, vinculado 
ao curso de Ciências Biológicas), nos dias 24 e 26 de maio aconteceu o módulo 3 das formações de 2017.  134
professores e monitores participaram. 
Professores da PUC Minas apresentaram possibilidades de estruturação e linhas de atuação de projetos de 
sustentabilidade pelas instituições de educação (Escolas, Umeis e creches).
No segundo momento da formação foram apresentadas as possibilidades do site ECOESCOLA BH, 
esclarecimentos sobre os critérios para obtenção do Selo BH Sustentável em 2017, acesso e recursos do  ECOGEO 
BH, sistema de geoprocessamento do Programa ECOESCOLA BH.
Como prática, os participantes puderam acessar, explorar e analisar as possibilidades do ECOGEO BH para o 
desenvolvimento dos projetos de sustentabilidade nas escolas.

E. M. FRANCISCO MAGALHÃES GOMES POSSUI  
CIRCUITO CIENTÍFICO CULTURAL E AMBIENTAL.

A Escola Municipal Francisco Magalhães Gomes, região Norte, criou o Circuito Científico Cultural e 
Ambiental.

Há dois anos, a água da mina existente na escola foi canalizada para ser utilizada na horta e na limpeza do 
prédio. Com isso houve grande redução do consumo de água. Com a criação do circuito, a água tem outras 
utilidades.

Hoje o projeto inclui nascente, lago, criação de peixes, borboletário, viveiro, sistema de aquaponia, 
plantação vertical de morangos, minhocários, composteira e brinquedos radicais. Outras ideias vão 
surgindo e ganhando força no projeto. Tudo vem sendo realizado com a participação dos estudantes.

O diretor da escola, professor Manuel Pantuzzo, idealizador do projeto, destaca que o objetivo é ampliar a "
consciência ecológica da garotada, sendo este processo extensivo à comunidade escolar ."

Estão abertas inscrições para  
trabalhos na "MOSTRA DE 
INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA 
ESCOLAR - 7ª FCC&T e 3ª 
FECATEC", que acontecerá dias 
21 e 22 de setembro de 2017, na 
Estação Ecológica da UFMG.
Entre no site ECOESCOLA BH e 
faça a inscrição até dia 19/6/17.
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