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 Nas avaliações realizadas com os Educadores Socioambientais (professores) e com 
os Líderes Ambientais (monitores), no final de 2016, três temas foram os mais indicados 
para as formações deste ano: hortas, aterro sanitário e coleta seletiva.
 O Programa ECOESCOLA BH foi além das formações e abordou os três temas como 
linhas de ação de 2017.
 Em relação às hortas, com o objetivo de realizar atendimento mais amplo  e eficiente 
às escolas, foi feita ação conjunta com a Secretaria Municipal Adjunta de Segurança 
Alimentar e Nutricional (SMASAN) e, além das formações de “Horta, compostagem e plantio 
em espaços alternativos” para 166 educadores de 106 instituições, foram disponibilizados 
mudas, adubo, atendimento técnico e plantões destinados a  tirar dúvidas, discutir soluções 
e permitir trocas de experiências para criação e manutenção de hortas. O resultado foi 124 
instituições de ensino com hortas em 2017.
 Em relação ao aterro sanitário, foi realizada visita de 137 educadores ao Aterro 
Sanitário Macaúbas, em Sabará, onde houve palestra e observação do local de depósito de 
lixo, com a proposta de conscientizar a comunidade escolar sobre a importância do consumo 
consciente e de se evitar o desperdício.
 Quanto à coleta seletiva houve ação conjunta com a Superintendência de Limpeza 
Urbana (SLU), que disponibilizou, uma vez por semana,  caminhão de lixo para fazer a coleta 
de material reciclável nas escolas da Regional Barreiro. O material coletado é destinado à 
Coopersoli (cooperativa de recicladores), e dessa forma, promove-se a conscientização dos 
alunos e comunidade, há diminuição do lixo que é destinado ao aterro sanitário e ainda 
contribui para o aumento da geração de trabalho e renda dos cooperados. Essa ação iniciou-
se este ano na Regional Barreiro e a intenção é expandi-la para outras regionais em 2018.
 Foi iniciado, este ano, o projeto Percursos Ambientais, que visa a disponibilizar visitas 
dos alunos a espaços da cidade para aprofundar os conhecimentos sobre o meio ambiente, 
promover a consciência e preservação ambientais e tornar os estudantes mais 
comprometidos com essas questões. As visitas aconteceram no Parque das Mangabeiras, na 
Coopersoli Barreiro, no projeto Aquaponia na Escola Municipal Adauto Lúcio Cardoso, no 
Parque da Serra do Curral e no Projeto Circuito Científico, Cultural e Ambiental na Escola 
Municipal Francisco Magalhães Gomes.
 E, finalmente, foi desenvolvido o ECOGEO BH - sistema de geoprocessamento para 
diagnóstico de ações socioambientais promovidas pelas instituições municipais de ensino de 
Belo Horizonte. Nesse sistema foram mapeadas as atividades socioambientais das 
instituições de ensino e, dessa forma, os educadores podem ter acesso aos trabalhos de 
outras unidades e assim promover a troca de experiências entre elas. As informações 
contidas no ECOGEO BH são também importantes para tarefas de gestão que possibilitam os 
projetos socioambientais tanto por parte dos educadores como pelos formuladores de 
políticas públicas, cidadãos e órgãos ambientais.
 Com essas ações pretendemos ampliar cada dia mais a consciência ambiental dos 
cidadãos para que incorporem ao cotidiano atitudes voltadas à preservação do meio 
ambiente.

Adriana Moura
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PARCEIROS

- Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte (URBEL)

- Cooperativa de Reciclagem dos Catadores da Rede de Economia 

Solidária (REDE CATAUNIDOS)

- Cooperativa dos Recicladores e Grupos Produtivos do Barreiro e 

Região (COOPERSOLI)

- ONG ECOAVIS

- Estação Ecológica da UFMG

- PUC Minas - Proex TEIAS - Trabalhos Ecológicos de Integração 

Social

- ONG Adote um Amigo

- Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belo Horizonte 

(SMMA)

- Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte (SMSA)

- Subsecretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil, da 

Secretaria Municipal de Obras

- Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional (SUSAN)

- Superintendência de Limpeza Urbana (SLU)



 O Selo "Boas Práticas de Sustentabilidade Ambiental" é iniciativa da 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e, em parceria com a Secretaria 

Municipal de Educação e a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, visa a 

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.

 O Selo é concedido às escolas e aos demais estabelecimentos de ensino 

da Prefeitura de Belo Horizonte que atendem simultaneamente aos seguintes 

critérios:

- redução de 30% em seu consumo de água durante o período de vigência do 

Plano de Contingência Hídrica da Prefeitura de Belo Horizonte;

- participação no Programa ECOESCOLA BH, cumprindo frequência mínima de 

70% nas atividades e capacitações previstas no cronograma.

SELO BOAS PRÁTICAS DE “
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL“
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ESCOLAS CERTIFICADAS EM 2017
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1- EM ACADÊMICO VIVALDI MOREIRA / Norte
2- EM AIRES DA MATA MACHADO / Barreiro
3- EM ALESSANDRA SALUM CADAR / Venda Nova
4- EM AMÉRICO RENÊ GIANNETTI / Nordeste
5- EM ANÍSIO TEIXEIRA / Nordeste
6- EM ANNE FRANK / Pampulha
7- EM AUGUSTA MEDEIROS / Noroeste
8- EM AURÉLIO BUARQUE DE HOLANDA / Barreiro
9- EM CARLOS GÓIS / Noroeste
10- EM CARMELITA CARVALHO GARCIA / Pampulha
11- EM DEPUTADO RENATO AZEREDO / Venda Nova
12- EM DINORAH MAGALHÃES FABRI / Barreiro
13- EM DOM ORIONE / Pampulha
14- EM EMÍDIO BERUTTO / Leste
15- EM FERNANDO DIAS COSTA / Leste
16- EM FRANCISCA DE PAULA / Oeste
17- EM FRANCISCO MAGALHÃES GOMES / Norte
18- EM HERBERT JOSÉ DE SOUZA / Norte
19- EM HUGO PINHEIRO SOARES / Nordeste
20- EM JARDIM FELICIDADE / Norte
21- EM JOÃO DO PATROCÍNIO / Oeste
22- EM JOÃO PINHEIRO / Noroeste
23- EM LUIGI TONIOLO / Noroeste
24- EM LUIZ GATTI / Barreiro
25- EM MAGALHÃES DRUMOND / Oeste
26- EM MARIA DAS NEVES / Centro-Sul
27- EM MÁRIO MOURÃO FILHO / Venda Nova
28- EM MARLENE PEREIRA RANCANTE / Pampulha
29- EM MINERVINA AUGUSTA / Norte
30- EM MÍRIAM BRANDÃO / Venda Nova
31- EM MURILO RUBIÃO / Nordeste
32- EM NOSSA SENHORA DO AMPARO / Noroeste
33- EM PADRE FRANCISCO CARVALHO MOREIRA / Leste
34- EM PEDRO ALEIXO / Barreiro
35- EM PREFEITO AMINTHAS DE BARROS / Oeste
36- EM PROFESSOR DOMICIANO VIEIRA / Leste
37- EM PROFESSOR JOÃO CAMILO DE OLIVEIRA TORRES / Noroeste
38- EM PROFESSOR LOURENÇO DE OLIVEIRA / Leste
39- EM PROFESSOR TABAJARA PEDROSO / Venda Nova
40- EM RUI DA COSTA VAL / Norte
41- EM SALGADO FILHO / Oeste
42- EM SANTA TEREZINHA  / Pampulha
43- EM SANTOS DUMONT / Leste
44- EM SÃO RAFAEL / Leste
45- EM SEBASTIÃO GUILHERME DE OLIVEIRA / Barreiro
46- EM SECRETÁRIO HUMBERTO ALMEIDA / Norte
47- EM SENADOR LEVINDO COELHO / Centro-Sul
48- EM TANCREDO PHÍDEAS GUIMARÃES / Venda Nova
49- EM ULYSSES GUIMARÃES / Centro-Sul
50- EM UNIÃO COMUNITÁRIA / Barreiro



 Em 2015, devido à crise hídrica, foi criado o Grupo Executivo para Uso 
Sustentável da Água (GEUSA), sob a coordenação da Coordenadoria Municipal 
de Defesa Civil. O grupo foi instituído com o objetivo de fazer a mobilização e 
implementação da gestão e do monitoramento das ações praticadas no 
sentido de racionalizar o consumo de água no âmbito dos próprios públicos do 
Município de Belo Horizonte.
 Nesse sentido, o GEUSA fez criteriosa aferição e controle do consumo de 
água e, em seguida, são listados os estabelecimentos de ensino que, após 
diversas ações, conseguiram reduzir o consumo de água em 30% ou mais, no 
período de outubro de 2016 a setembro de 2017.

INSTITUIÇÕES DE ENSINO QUE REDUZIRAM 
O CONSUMO DE ÁGUA EM 30% OU MAIS 
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1- EM ACADÊMICO VIVALDI MOREIRA

2- EM AIRES DA MATA MACHADO

3- EM AGENOR ALVES DE CARVALHO

4- EM AMÉRICO RENÉ GIANNETTI

5- EM ANÍSIO TEIXEIRA

6- EM ANTÔNIO ALEIXO

7- EM ANNE FRANK

8- EM ANTÔNIO MOURÃO GUIMARÃES

9- EM ARMANDO ZILLER

10- EM AUGUSTA MEDEIROS

11- EM AURÉLIO BUARQUE DE HOLANDA

12- EM AURÉLIO PIRES

13- EM CARLOS GÓIS

14- EM CARMELITA CARVALHO GARCIA

15- EM CÔNEGO RAIMUNDO TRINDADE

16- EM CÔNEGO SEQUEIRA

17- EM CORA CORALINA

18- EM DEPUTADO RENATO AZEREDO

19- EM DINORAH MAGALHÃES FABRI

20- EM DOM JAIME DE BARROS CÂMARA

21- EM DOM ORIONE

22- EM DORA TOMICH LAENDER

23- EM EDITH PIMENTA DA VEIGA

24- EM ELOY HERALDO LIMA

25- EM EMÍDIO BERUTTO

26- EM FERNANDO DIAS COSTA

27- EM FRANCISCA DE PAULA

28- EM FRANCISCO AZEVEDO

29- EM FRANCISCO MAGALHÃES GOMES

30- EM GERALDO TEIXEIRA DA COSTA

31- EM GRACY VIANNA LAGE

32- EM HELENA ANTIPOFF

33- EM HENRIQUETA LISBOA

34- EM HERBERT JOSÉ DE SOUZA

35- EM HUGO PINHEIRO SOARES

36- EM JARDIM FELICIDADE
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62- EM PRESIDENTE TANCREDO NEVES

63- EM PROFESSOR AMILCAR MARTNS

64- EM PROFESSOR DOMICIANO VIEIRA

65- EM PROFESSOR JOÃO CAMILO DE 

OLIVEIRA TORRES

66- EM PROFESSOR LOURENÇO DE 

OLIVEIRA

67- EM PROFESSOR MOACYR ANDRADE

68- EM PROFESSORA EFIGÊNIA VIDIGAL                                         

69- EM PROFESSORA MARIA MAZARELLO

70- EM RUI DA COSTA VAL

71- EM SALGADO FILHO

72- EM SANTA TEREZINHA            

73- EM SANTOS DUMONT             

74- EM SÃO RAFAEL

75- EM SEBASTIÃO GUILHERME DE 

OLIVEIRA

76- EM SECRETÁRIO HUMBERTO ALMEIDA

77- EM SENADOR LEVINDO COELHO

78- EM SOBRAL PINTO

79- EM TANCREDO PHÍDEAS GUIMARÃES

80- EM ULYSSES GUIMARÃES

81- EM UNIÃO COMUNITÁRIA

82- EM VICENTE GUIMARÃES

83- EM WLADIMIR DE PAULA GOMES

84- UMEI AARÃO REIS

85- UMEI GAMELEIRA

86- UMEI LAGOA

87- UMEI TIMBIRAS

37- EM JOÃO DO PATROCÍNIO

38- EM JOÃO PINHEIRO

39- EM JOAQUIM DOS SANTOS

40- EM JOSÉ DE CALASANZ

41- EM JOSÉ MADUREIRA HORTA

42- EM JOSEFINA SOUZA LIMA

43- EM LUIGI TONIOLO

44- EM LUIZ GATTI

45- EM LUIZ GONZAGA JUNIOR

46- EM MAGALHÃES DRUMOND

47- EM MARIA DAS NEVES

48- EM MARIA DE REZENDE COSTA

49- EM MÁRIO MOURÃO FILHO

50- EM MARLENE PEREIRA RANCANTE

51- EM MILTON CAMPOS

52- EM MINERVINA AUGUSTA

53- EM MIRIAM BRANDAO

54- EM MONSENHOR JOÃO RODRIGUES 

DE OLIVEIRA

55- EM MURILO RUBIÃO

56- EM NOSSA SENHORA DO AMPARO

57- EM OSWALDO CRUZ

58- EM PADRE FRANCISCO CARVALHO 

MOREIRA

59- EM PAULO MENDES CAMPOS

60- EM PEDRO ALEIXO

61- EM PREFEITO AMINTHAS DE BARROS
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PROJETO: EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CONSUMO CONSCIENTE DA ÁGUA

ESCOLA MUNICIPAL ANÍSIO TEIXEIRA - REGIONAL: NORDESTE
Diretora: Miriam Lúcia Fraga de Souza 
Educadora Socioambiental: Lidiane Cristina do Nascimento

 Mariana DuarteLíder Ambiental:

 A Escola Municipal Anísio Teixeira, situada na Regional Nordeste de Belo 

Horizonte, vem realizando diversas ações relacionadas à sustentabilidade e ao 

consumo consciente dos recursos naturais, como a água por exemplo. Em 

2017, a escola desenvolveu o projeto “Líderes da Água” que teve como 

objetivo monitorar e controlar o consumo de água na escola pelos estudantes. 

As ações desse projeto consistiram em eleger um “Líder da Água” em cada 

turma para que os mesmos ficassem responsáveis pelo monitoramento do uso 

da água pelos seus colegas de classe, verificar o fechamento das torneiras, 

luzes acesas, ventiladores ligados. Na semana do meio ambiente foram 

oferecidas oficinas e palestras com o objetivo de promover discussões e 

reflexões sobre economia de água e de energia elétrica. As atividades 

º º
contaram com a participação dos alunos do 4  e 5  anos do ensino fundamental. 

º
Os alunos do 6  ano também participaram confeccionando cartazes e 

promovendo discussões sobre o tema. Nas oficinas do Programa Escola 

Integrada foram confeccionadas lixeiras feitas com materiais recicláveis para 

serem usadas nas salas de aula. A escola desenvolve, ainda, a coleta de pilhas 

e baterias, de latinhas e de lacres de alumínio com o objetivo de evitar o 

descarte inadequado e a poluição do meio ambiente.
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ESCOLA MUNICIPAL ANÍSIO TEIXEIRA - REGIONAL: NORDESTE



PROJETO: AQUAPONIA, HORTA E COMPOSTAGEM

ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO LÚCIO CARDOSO - REGIONAL: VENDA NOVA
Diretora: Veriony Rodrigues dos Santos  
Educadora Socioambiental: Roseli Correa da Silva

 Walisson Ailton MenezesLíder Ambiental:

14

 A Escola Municipal Adauto Lúcio Cardoso possui horta há 15 anos e em 

2012 a Escola Integrada assumiu o espaço e os alunos tornaram-se 

responsáveis pelo plantio e manutenção do espaço. No início de 2016, o 

monitor Walisson sugeriu ao coordenador do Programa Escola Integrada a 

implantação do sistema de aquaponia, após o seguinte desafio: “No ano de 

2050, quando a população mundial estiver com 9 bilhões de pessoas e não 

houver áreas agricultáveis, como poderíamos produzir alimento?” 

 Após pesquisas, os alunos chegaram à conclusão que a aquaponia seria a 

melhor solução. Os alunos elaboraram o projeto e iniciaram a montagem do 

sistema. Por meio dessa iniciativa, nossa escola tornou-se a primeira de Belo 

Horizonte a implantar o sistema de aquaponia. 

 Nessa configuração, a expectativa era alcançar a produção de 100 

plantas por mês e no final de 6 meses, 45 kg de peixes. Para administrar e 

divulgar melhor o sistema, os alunos criaram empresa fictícia e página na rede 

social denominada “Círculos Aquapônicos”. 

 Assessoramos a montagem do sistema na Escola Municipal Francisco 

Magalhães, que foi finalizado em janeiro de 2017. Em maio de 2017, 

reconfiguramos o sistema. Em abril, implantamos o sistema de cultivo em 

canos, chamado NFT, aproveitando o espaço e triplicando a produção de 

plantas. Em parceria com Danilo, do Programa Saúde na Escola, 

desenvolvemos a compostagem, transformando em adubo as sobras 

descartadas no preparo de verduras, frutas e legumes da escola. Hoje, os 

alunos apresentam os projetos para escolas, comunidade e feiras científicas.
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ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO LÚCIO CARDOSO - REGIONAL: VENDA NOVA
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PROJETO: COLETA SELETIVA DOS AIRES

ESCOLA MUNICIPAL AIRES DA MATA MACHADO - REGIONAL: BARREIRO

Diretora: Rosely Alves Costa Barbosa
Educadora Socioambiental: Marcilene Pereira Costa dos Reis

 Com o objetivo de incentivar as ações de coleta seletiva na escola, 

realizamos dentro do projeto de leitura do 3  ano, estudo da cartilha: coleta 
º

seletiva, vídeos, cartazes, placas e murais. Algumas medidas foram tomadas, 

como separar os papéis que são cortados em sala de aula, placas na cantina 

para evitar o desperdício da merenda, mural informando o que é a coleta 

seletiva e como separar os resíduos produzidos na escola. As famílias foram 

orientadas sobre as mudanças implantadas na escola e muitas delas já estão 

separando seus resíduos e enviando para a escola. Os alunos também 

participam, no recreio, com equipes já selecionadas, orientando o uso das 

lixeiras do pátio, direcionando os resíduos produzidos nesse momento. 

 Retomaremos os objetivos do pŕojeto no final letivo, avaliando os 

resultados, pendências e o envolvimento de toda a equipe e dos estudantes, 

com o propósito de dar manutenção e melhorar os aspectos que se fizerem 

necessários.

 Sabemos que estamos bem no início da sensibilização que se faz 

necessária nos dias de hoje. O primeiro passo está sendo dado e esperamos 

que o assunto seja apoiado nos conteúdos trabalhados em sala de aula, 

fazendo parte assim da proposta curricular da nossa escola.
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ESCOLA MUNICIPAL AIRES DA MATA MACHADO - REGIONAL: BARREIRO



PROJETO: PLANTANDO GIRASSÓIS, COLHENDO 
         CONHECIMENTO

ESCOLA MUNICIPAL ALESSANDRA SALUM CADAR - REGIONAL: VENDA NOVA

Diretora:  Wanuza Jane da Silva Ferrari Ferreira
Educadora Socioambiental: Celene Aparecida da Costa Pereira
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 Na educação infantil faz-se necessário desenvolver temas que integrem 

a vida cotidiana dos educandos. A Escola Municipal Alessandra Salum Cadar 

possui espaço pequeno, mas bem estruturado, com horta suspensa, jardim e 

algumas árvores de médio e grande porte. Tudo isso propicia ambiente rico em 

oportunidades para estudos sobre o meio ambiente. Com base nisso foi 

desenvolvido o projeto "Plantando girassóis, colhendo conhecimento". Ao 

longo do projeto as crianças participaram de todo processo, desde a 

germinação das sementes no papel toalha úmido (o que chamamos de 

caminha de sementes), passando por plantar as mudas nos copinhos e depois 

transplantá-las para vaso de garrafa PET. Por mais ou menos dois meses elas 

cuidaram das plantas. Quando florirem cada um levará o seu vaso para casa. 

Esse projeto foi apresentado às famílias no Circuito Cultural da Escola, que teve 

como tema "Valores". Entre os valores trabalhados com os girassóis estão: o 

carinho e o respeito pelas plantas, o cuidado e a paciência para vê-las 

crescerem e florirem e a alegria em levar sua flor para casa. O projeto 

contribuiu para que as crianças aprendam a cuidar e a valorizar o ambiente 

natural da escola. Para 2018 o trabalho continuará, porém o foco será a horta e 

as árvores da escola.
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ESCOLA MUNICIPAL ALESSANDRA SALUM CADAR - REGIONAL: VENDA NOVA



20

ESCOLA MUNICIPAL ANNE FRANK - REGIONAL: PAMPULHA
Diretora: Sandra Mara de Oliveira Vicente
Educadoras Socioambientais: Paula Nayara da Silva Avelino / Patrícia Neves Tupiná

 Edna Ramos de Almeida França Líder Ambiental:

PROJETO: MINIGERADOR DE ENERGIA EÓLICA

 Na atualidade, muito se tem discutido acerca da produção de energia 

sustentável que é gerada e fornecida de modo a atender as necessidades atuais, 

porém sem comprometer a capacidade das futuras gerações de satisfazerem às suas 

necessidades. Nesse trabalho foi construída maquete de condomínio de apartamentos 

que é abastecido energeticamente por  miniestação de energia eólica. No condomínio 

projetado, os postes de luz são acesos a partir da produção de energia produzida no 

minigerador eólico. Como simulador de vento, utilizou-se secador de cabelo, que 

permitiu que as hélices (cooler) do minigerador pudessem se movimentar, e junto com 

elas a bobina. A bobina em movimento é capaz de gerar energia elétrica, que é 

transportada pela fiação, até os postes, onde será convertida em energia luminosa ao 

acender o LED.

 O pensamento sustentável está cada vez mais presente no nosso cotidiano, e a 

cada dia surgem mais produtos e técnicas para diminuir o impacto de nossa rotina no 

meio ambiente. A casa sustentável é alternativa de moradia que respeita o meio 

ambiente. Nesse trabalho foi construída maquete de casa sustentável que atende às 

exigências técnicas para ser considerada ecológica, com o intuito de apresentar à 

comunidade escolar esse novo estilo de morada. A casa segue o conceito aberto, com 

janelas amplas, telhado verde e bambu, sistema de reaproveitamento de água, 

produção de energia solar e coleta seletiva. 

PROJETO: NOSSA HORTA

PROJETO: CASA SUSTENTÁVEL

 No decorrer deste ano trabalhamos para a elaboração e cuidados com a nossa 
horta, dentro dos eixos de saúde e alimentação saudável e cuidados com o meio 
ambiente. Os estudantes se envolveram muito no trabalho nos canteiros, nas aulas 
teóricas e no monitoramento do crescimento das hortaliças. A culminância foi o dia da 
colheita! Nesse dia foi servida salada especial no “almoço para todos” com as 
hortaliças colhidas. Os estudantes valorizaram muito essa atividade onde foram os 
protagonistas e também os beneficiados! Perceberam que por meio do que 
desenvolveram nas oficinas outras pessoas tiveram o prazer de receber alimentação 
saudável e de boa qualidade!
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ESCOLA MUNICIPAL ANNE FRANK - REGIONAL: PAMPULHA



PROJETO: PROGRAMA ECOESCOLA BH TRAZ SUSTENTABILI-
DADE À ESCOLA MUNICIPAL AURÉLIO BUARQUE DE HOLANDA

ESCOLA MUNICIPAL AURÉLIO BUARQUE DE HOLANDA - REGIONAL: BARREIRO

Diretora: Radnéia da Silva Xavier  
Educadora Socioambiental: Giulianna Souza Pereira 
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 A implantação do Programa ECOESCOLA BH em 2016 está rendendo 

bons frutos à Escola Municipal Aurélio Buarque de Holanda, da Regional 

Barreiro. Conseguiu reduzir o consumo de água, de energia elétrica e de papel, 

com campanhas de conscientização e reutilização de materiais, a escola 

implantou o projeto da horta escolar, desenvolvido pelos estudantes, a partir 

da parceria entre os professores e os profissionais da Escola Integrada.  

 As ações desenvolvidas no decorrer de 2016 conferiram à escola o Selo 

de Sustentabilidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e o seu 

prosseguimento em 2017 já está mostrando bons resultados, com a produção 

orgânica de hortaliças, que estão abastecendo a cantina da escola. Elas são 

produzidas sob orientação dos professores, coordenadores e monitores, tanto 

em canteiros convencionais, como em sistema de horta suspensa, e sua 

manutenção é realizada pelos próprios alunos, que participam de todo o 

processo, desde a colheita e seleção das sementes, produção de mudas e 

plantio, até a colheita das hortaliças. Segundo a diretora, Radnéia da Silva 

Xavier, “a importância do projeto está em desenvolver nos alunos a consciência 

da corresponsabilidade social com a melhoria do ambiente escolar, reduzindo 

os desperdícios.” Em 2017, a escola implantou a coleta seletiva de resíduos, 

que conta com a participação de Agentes Mirins e elaborou o projeto “Gotas de 

Vida”, que visa a diminuir o consumo de água potável, com a instalação de 

sistema para captação da água de chuva, que possibilitará que sejam  

aproveitados os recursos pluviais na irrigação da horta escolar e dos jardins, 

por meio do sistema de irrigação por gotejamento. A água coletada ainda 

poderá ser utilizada para limpeza das quadras de esportes e pátios, o que 

deverá gerar redução estimada em 15% no consumo de água potável a partir 

de 2018.
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ESCOLA MUNICIPAL AURÉLIO BUARQUE DE HOLANDA - REGIONAL: BARREIRO



 O projeto “Horta para Todos” surgiu da iniciativa dos alunos em aprender 

a cultivar hortaliças para serem consumidas por todos na merenda escolar. No 

ano passado, nossa líder ambiental mostrou aos alunos a importância do 

trabalho agrícola realizado no campo e o esforço que homens e mulheres fazem 

diariamente para abastecer supermercados e sacolões, com verduras e 

legumes. As crianças aprenderam que, com conhecimento, elas eram capazes 

de construir horta no espaço escolar. Com entusiasmo, os alunos colocaram as 

mãos na terra, manuseando ferramentas, preparando canteiros e plantando 

mudas. Nessa fase, a participação das crianças foi intensa. Todos queriam 

mostrar o que tinham aprendido. 

 O trabalho não parou por aí. Com as primeiras colheitas, os alunos, 

orgulhosos do resultado alcançado, quiseram ampliar o trabalho desenvolvido 

na horta. Surge então a ideia de transformar cascas e folhas descartadas da 

merenda em adubo a ser utilizado na horta. Assim começa a construção de  

composteira na escola. 

 A ação proativa dos alunos no enriquecimento da merenda escolar, na 

divisão das tarefas, na participação ativa no trabalho coletivo, na 

conscientização da importância da agricultura para a humanidade, suscitou 

mais uma atividade a ser desenvolvida. Neste semestre, nossos alunos 

começaram a organizar mini-hortas em garrafas PETs. A ideia é sensibilizar as 

famílias, demonstrando que alimentação saudável pode ser cultivada dentro 

de casa.  

PROJETO:  HORTA PARA TODOS

ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO MILTON SALLES - REGIONAL: OESTE
Diretora: Regina Lúcia Marques de Sena 
Educadora Socioambiental:Eliane Carneiro Vaz 

 Arlete dos SantosLíder Ambiental:
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ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO MILTON SALLES - REGIONAL: OESTE



 O objetivo do projeto é estimular a reutilização de resíduos sólidos, a 

reciclagem e aplicar, na prática, conhecimento das disciplinas: Matemática, 

Ciências, Geografia e Arte. Inicialmente, realizamos campanha com os 

funcionários e alunos pedindo materiais reutilizáveis (caixa de leite, garrafa 

PET, rolo de papel higiênico, pote de sorvete, cd e dvd velhos, papel, entre 

outros). Durante as aulas da Escola Integrada os alunos produziram utilitários 

com os materiais reutilizáveis recolhidos. Monitores e a coordenadora também 

participaram da confecção de objetos. 

 Após a produção de vários utilitários, realizamos a Semana da 

Reciclagem. Cada aluno deveria trazer material reciclado. Para cada material 

foi atribuída pontuação; os alunos acumularam pontos ao longo da semana, 

que foram convertidos em dinheiro fictício. No último dia da Semana da 

Reciclagem cada aluno recebeu cartão com o valor acumulado durante a 

semana. Foi feita feira com todos os produtos confeccionados. Os produtos 

tinham preço e de acordo com o valor do seu cartão o aluno poderia comprar os 

produtos da feira. 

 Dessa forma, além de trabalhar questões referentes à reciclagem, ao 

fazer as compras os alunos colocavam em prática os conhecimento 

matemáticos.

PROJETO: REUTILIZART

ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO RENATO AZEREDO - REGIONAL: VENDA NOVA
Diretora: Marisa Campos Coutinho Vicópulos
Educadora Socioambiental: Mariana Barbosa de Morais 

 Wellington Amilton Menezes  Líder Ambiental:
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ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO RENATO AZEREDO - REGIONAL: VENDA NOVA
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PROJETO:  HORA DA HORTA

ESCOLA MUNICIPAL DOM ORIONE - REGIONAL: PAMPULHA
Diretora: Maria de Fátima Anselmo Cláudio 
Educadora Socioambiental: Mônica Maria Silva Assis 

 Sânzio Eduardo Pereira de Oliveira Líder Ambiental:

 Em janeiro de 2017 foi retomada a horta na Escola Municipal Dom 

Orione; começou com a capina e a adubação dos canteiros (atrás da 

biblioteca), composteira e sementeira. Em pouco tempo plantamos 

comestíveis comuns, plantas medicinais, aromáticas e condimentares. 

Começamos então a  colher não somente alimentos saudáveis, mas bonitas 

experiências. Passamos a preparar saladas com alfaces, capuchinhas, acelgas, 

agrião, entre outras tantas. 

 Como as práticas na horta estão ligadas à Oficina de Informática, ao nos 

movermos para a ação, usamos a internet com a finalidade de pesquisar sobre 

os benefícios do consumo de hortaliças livres de agrotóxicos, assim como 

características e propriedades de nossos vegetais. Aproveitamos as tardes 

para apreciar com o conhecimento, a visão, o tato, o olfato e o paladar, aquelas 

plantas especiais cultivadas por nós mesmos. Juntos plantamos e regamos. 

Juntos colhemos, preparamos as saladas e comemos. Em meio a essas 

vivências, tantas outras: molhamos os canteiros e guardamos sementes de 

alface, visando a futuros plantios. Contentes, saboreamos as capuchinhas e 

saudamos os girassóis. 
º Os estudantes, do 4  ano, Wellington Penna Filho e Gustavo F. Bispo  

fizeram relato sobre a horta da escola: “aprendemos a plantar, passaram-se 

dias e as plantas cresceram. Nós colhemos de vários tipos, depois as lavamos, 

colocamos os temperos e comemos a salada. Ela estava ótima!”
º As alunas Giovana M. Faria e Maya Georgos, do 4  ano, relataram: “no dia 

de colher pegamos alfaces bem grandes, depois comemos para experimentar e 

demos nota 10. Muito bom, delicioso! Ficamos muito felizes de comer uma 

coisa que eu e a Maya plantamos.”



29

ESCOLA MUNICIPAL DOM ORIONE - REGIONAL: PAMPULHA



PROJETO:   AGRICULTURA URBANA E O PLANTIO EM ESPAÇOS 
                      ALTERNATIVOS

ESCOLA MUNICIPAL DULCE MARIA HOMEM - REGIONAL: BARREIRO

Diretora: Suelen Lobo Achilles 
Educador Socioambiental: Eric Gustavo Fernandes Lopes
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 A agricultura urbana baseia-se em práticas de utilização de terrenos e até 

mesmo no cultivo de horta familiar, trazendo ao dia a dia urbano conceitos de plantio e 

aumentando o conhecimento acerca da procedência dos alimentos. 

 Ao contrário das demais formas de agricultura, a urbana preza pelo contato e 

pela proximidade ao seu consumidor final. Foi com essa preocupação que os alunos da 

Escola Municipal Dulce Maria Homem, com os professores Eric Fernandes, Solange 

Saldanha e Luciano Soares criaram horta nos fundos da escola. Nosso objetivo foi 

estabelecer contato direto do aluno com as plantas, explicar a importância do cultivo 

em ambientes degradados ou ocupados por construções e mostrar os benefícios da 

alimentação livre de agrotóxicos. O projeto envolveu todos os sextos anos da escola, 

professores e funcionários. Para a orientação e montagem dos estágios iniciais da 

horta contamos com a participação do técnico e agrônomo Lucas José Parreira de 

Lucena. Reaproveitamos os materiais orgânicos gerados pela cantina da escola, como 

cascas de legumes e frutas e borra de café, para fazer a compostagem da horta 

escolar. 

 Todo produto cultivado será utilizado na alimentação dos alunos e 

posteriormente plantas medicinais serão inseridas em vasos alternativos. O resultado 

desse projeto foi divulgado no EXPODULCE (Mostra de trabalhos feitos pelos alunos) e 

conscientizou toda comunidade escolar sobre a importância de vida saudável e 

sustentável.
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ESCOLA MUNICIPAL DULCE MARIA HOMEM - REGIONAL: BARREIRO



PROJETO:EMEBE SUSTENTÁVEL - SEMEANDO PARA FUTURAS GERAÇÕES

ESCOLA MUNICIPAL EMÍDIO BERUTTO - REGIONAL: LESTE
Diretora: Patrícia Rosa de Mello
Educadora Socioambiental:Denise Boffa Pascoal Santos 

 Arthur Bragion Amaro    Líder Ambiental:

 A Escola Municipal Emídio Berutto (EMEBE), inspirada pelo Programa 

ECOESCOLA BH, iniciou a construção do seu primeiro projeto coletivo dentro 

da temática da sustentabilidade. Ainda há muito para percorrer, porém os 

primeiros frutos já podem ser contemplados. 
 A frase eleita para inspirar todas as ações foi: “Você tem em suas mãos o 

poder de transformar o mundo!”. 
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MONITOR DA ÁGUA

 Cada turma do 2  ciclo elegeu um monitor da água para desempenhar a º

função de monitoramento do consumo da água e promover ações de combate 

ao desperdício, realização de enquete com professores, funcionários e pais, 

confecção de cartazes educativos, fiscalizar o hidrômetro da escola para 

averiguar os números. 

REVITALIZAÇÃO DA HORTA ESCOLAR/PRODUÇÃO DE ALIMENTOS SUSTENTÁVEIS

 Sob orientações técnicas adequadas repassadas nas oficinas de 
formação e no contato com outros parceiros como a equipe do horto florestal 
da Fundação Zoo-Botânica de BH, foi possível planejar e executar todas as 
etapas para a construção da horta pedagógica tendo os alunos como seus 
protagonistas principais.

LACRE DO BEM

 Oficializado em junho deste ano, a campanha prevê a troca de 140 
garrafas por uma cadeira de rodas para ser doada a uma instituição de crianças 
com paralisia cerebral com grande dificuldade de locomoção. Já arrecadamos 
104 garrafas cheias de lacres. 

PAPA PILHAS

 Lançado oficialmente na Mostra Cultural da EMEBE no último dia 23 de 
setembro. Consiste no recolhimento de pilhas e baterias para que elas não 
sejam descartadas diretamente no meio ambiente. Coletor chamado PAPA 
PILHAS foi preparado e colocado em local bem visível da escola. 
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ESCOLA MUNICIPAL EMÍDIO BERUTTO - REGIONAL: LESTE
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PROJETO:  GEOPROCESSAMENTO DA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO BAIRRO TAQUARIL 

ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO DIAS COSTA - REGIONAL: LESTE

Diretora: Mírian de Souza Andrade Ferreira 
Educador Socioambiental: Marcelo Graciano Carvalho da Silva 

 Levando em consideração o grave problema moderno que se tornou a gestão 

das reservas de água em nosso planeta, aceitamos o desafio de pensar em formas 

eficazes de preservação e proteção da bacia do córrego do Bairro Taquaril. 

Pretendemos com esse projeto mapear as nascentes desse córrego. Outro ponto 

importante será o mapeamento das zonas de risco geológico da região. O primeiro 

passo será o trabalho conceitual com o grupo de alunos participantes da Feira de 

Ciências que futuramente serão propagadores dessas ideias em sua comunidade. 

Esse trabalho conceitual será realizado nas aulas compatíveis com a temática 

(geografia, ciências, história, por exemplo), além da formação oferecida a esses 

alunos pelos agentes da Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte (Urbel). Em 

parceria com o pessoal do Programa de Desenvolvimento e Recuperação da Bacia da 

Pampulha (Propam) e também da Urbel faremos incursões no Bairro Taquaril 

mapeando o máximo possível de nascentes do córrego. Serão detectados nessas 

incursões os pontos de maior risco geológico, assim como a demonstração de sinais no 

terreno que indicam esses riscos. 

 Em seguida, ou concomitantemente, se dará a confecção da maquete que será 

construída o mais próximo possível de representação fidedigna da realidade. Para tal 

fim, trabalharemos conceitos técnicos como “escala” e “curva de nível”. Pretendemos 

que esse trabalho não cesse com a apresentação de seu produto material – a maquete 

– na Feira de Ciências, mas que ele fique como legado para as futuras gerações do 

Bairro Taquaril. 

 Que o olhar cuidadoso sobre essa região de Belo Horizonte possa ser formador 

de cidadãos – nossos alunos juntamente com a comunidade escolar – engajados na 

defesa de seus direitos, de sujeitos identificados afetivamente com o bairro onde 

moram e sobretudo orgulhosos desse lugar. 

 Esse é o primeiro passo de série de ações que visam a tornar nossa escola 

espaço público identificado com os ideais acerca da sustentabilidade. Exemplo dos 

trabalhos futuros seria a utilização do aplicativo “Sustentabilidade” disponível para 

sistema android de celular. Esse aplicativo tem a função de ajudar no controle de 

gastos de água e luz de qualquer estabelecimento. 
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ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO DIAS COSTA - REGIONAL: LESTE



 A horta pode apresentar significativa melhoria na qualidade alimentar, 

mas também pode ser o objeto de estudo científico e tecnologia tornando seu 

manejo mais prático e adequado. A Escola Municipal Gracy Vianna Lage 

localiza-se na Regional Venda Nova. Funciona em três turnos atendendo cerca 

de 1.100 alunos, dos quais 325 em horário integral. Em terreno acidentado, 

vizinha a diversas minas d'água, possui horta há mais de 20 anos, mas sem 

atenção apropriada. Esse é o alvo do projeto iniciado que envolve a 

sustentabilidade da água na escola. Atividades de observação e reflexão in loco 

levou os alunos da aula de robótica (projeto de ciência), a perceberem o 

potencial de coleta de água de chuva dos telhados, sua utilização em irrigação 

automatizada e a manutenção do sistema com robô que mantenha a calha 

limpa. A investigação sobre precipitação e cálculo do dimensionamento do 

reservatório chegou à captação anual de 16.892 litros de água com o telhado 

da quadra, e 586.051 litros se todo o potencial da escola for aproveitado. 

Tecnologia de baixo custo aplicável para a automação, levou à escolha da 

utilização do microcontrolador Arduino como desafio do conhecimento 

aplicado. Usando peças LEGO, estudando montagens e programações, nasceu 

o RobôCalha para manter a calha limpa. Conhecimento, tecnologia e 

envolvimento dos alunos se completam nas possibilidades que a revitalização 

da horta vem permitindo.

PROJETO: REVITALIZE-CAPTAIRRIGA, AUTOMAHORTA, ROBÔCALHA

ESCOLA MUNICIPAL GRACY VIANNA LAGE - REGIONAL: VENDA NOVA

Diretora: Marta Maria de Jesus Santos  
Educadora Socioambiental: Kenya Nunes Teixeira 
 

36



37

ESCOLA MUNICIPAL GRACY VIANNA LAGE - REGIONAL: VENDA NOVA



38

PROJETO: HORTA ESCOLAR E PLANTAS FRUTÍFERAS

Diretora: Sandra Marcianita de Oiveira Jardim 
Educadora Socioambiental: Simone Valeria Martinho
Líder Ambiental:   Lucas José Parreira Lucena 

ESCOLA MUNICIPAL HELENA ANTIPOFF - REGIONAL: BARREIRO

 O projeto Horta Escolar procura proporcionar possibilidades para o 

desenvolvimento de ações pedagógicas por permitir práticas em equipe, explorando a 

multiplicidade das formas de aprender. Estamos realizando  trabalho para levar os alunos 

à vivência e ao contato direto com o meio ambiente. Buscamos conhecer técnicas de 

cultura para proporcionar aos estudantes a descoberta dos procedimentos de plantio, 

manejo do solo, cuidado com as plantas, assim como formas de proteção da estrutura do 

solo, de identificar processos de semeadura, adubação e colheita. O projeto tem 

proporcionado aos alunos vivência diferenciada na escola, trabalho em grupo e a 

percepção de que tudo tem seu tempo. Realizamos também estudo sobre compostagem 

e construímos, com material reutilizável, sistema no qual os estudantes estão 

aprendendo como é possível criar adubo natural com restos de vegetais descartados pela 

própria cantina. O nosso projeto ainda está no começo mas tem mostrado resultados 

positivos na postura dos alunos.
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