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Direção: Maria Inês Bicalho Monteiro Batista
       Euzimara Pinheiro Gois
Educadora Socioambiental: Isabel Cristina de Araujo Reis
Líder Ambiental: Maria do Socorro Ferreira N. Dias

PROJETO: COMPOSTAGEM

O objetivo principal do projeto é trabalhar os 3Rs: reciclar, reutilizar e 

reaproveitar.

Em parceria com a equipe da cantina, as crianças recolhem as cascas 

dos alimentos utilizadas no almoço, levam para o espaço do Programa 

Escola Integrada, colocam em recipientes reservados e colhem folhas 

secas na rua para tratar a terra com adubo orgânico produzido. Esse 

aprendizado foi adquirido nas formações do Programa ECOESCOLA BH. 

Após a terra preparada, fazem semeadura de flores e pequenas horta-

liças e legumes como: margarida, cebolinha, salsinha, acelga, beterra-

ba.

Ao desenvolver esse trabalho as crianças são incentivadas à alimenta-

ção saudável e ao combate ao desperdício de comida no refeitório.

ESCOLA MUNICIPAL THEOMAR DE CASTRO ESPÍNDOLA
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Direção: Valciria de Oliveira Pinto
               Janir Claudia de Oliveira Siqueira 
Educador Socioambiental: Douglas Henrique Silva de Souza
Líder Ambiental: Marcelo Martins dos Santos

PROJETO: UM OLHAR DE PROSPERIDADE

Por meio de planejamento e de pensar os benefícios que a horta escolar traz para o 
meio ambiente e para a educação dos alunos, foi assumido o compromisso de desen-
volver o Programa ECOESCOLA BH, no espaço da escola, para a formação de horta. 
Tarefas como limpar o local, cultivar, cuidar e de manter o controle de pragas foi o 
desafio proposto para toda a escola do ensino regular, do Programa Escola integrada 
e do Programa Escola Aberta.

Praga em destaque foi o pulgão que apareceu muito nas couves. Para removê-lo foi 
preciso utilizar alho e água, com sucesso absoluto. 

Outro problema foi motivar os alunos a se interessar por alimentos orgânicos. Mas 
com as formações do Programa ECOESCOLA BH foram adquiridos conhecimentos 
para manter a horta e atrair o olhar juvenil para o cultivo desses produtos orgânicos, 
além de mostrar os benefícios para a saúde. 

Alimentação saudável e saúde têm sido o grande desafio com as crianças, porém 
rotinas de cultivo, socialização do espaço do plantio e o uso do teatro com ênfase na 
importância da horta  fez surgir  interesse e responsabilidade para o cultivo e cuidado 
com a horta.

O que foi realizado: 
1. os alunos de cada sala terão a oportunidade, juntamente com os professores, de 
regar os canteiros e cuidar da horta;
2. de forma lúdica, será feito teatro com fantoches e escolha, por meio de sorteio, 
da primeira sala a ter o “selo de qualidade”, durante uma semana, passando para a 
próxima sorteada, sempre na sexta-feira depois do Hino Nacional. Dessa forma, a 
sensibilização e a responsabilidade de quem estiver com o selo será visível a todos;
3. no final de semana, o Programa Escola Aberta assume o cuidado com a horta e nos 
outros dias  será da  Escola Integrada.

O desafio da Escola Municipal Wladimir de Paula Gomes é conscientizar para o uso 
adequado da água e evitar o desperdício. 

ESCOLA MUNICIPAL WLADIMIR DE PAULA GOMES
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Direção: Adriana Roberta Almeida Ribeiro  
Educadora Socioambiental: Raquel Zanandreis Nolasco

PROJETO: GENTILEZA COM A NATUREZA

Neste ano desenvolve-se, na EMEI Camargos, da Regional Oeste, o projeto ”Gentile-

za com a Natureza” - que trata da horta e do pomar da escola. O objetivo é utilizar 

os espaços para descobertas e aprendizagens, onde as crianças possam participar 

ativamente do plantio e cuidados diários com a natureza o que proporciona a tomada 

de consciência do ambiente que nos cerca e do papel de cada um frente à questão.

Crianças de 3, 4 e 5 anos integram esse projeto, sob a orientação da professora 

Patrícia Maciel, com o preparo da compostagem de cascas de frutas e verduras con-

sumidas na alimentação na escola; adubam, plantam mudas e sementes, regam e 

cuidam dos canteiros, até colher verduras orgânicas que são consumidas com satis-

fação pelas crianças. 

Nesse projeto, a professora repassa às crianças as técnicas apreendidas nos encon-

tros do Programa ECOESCOLA BH. São utilizadas embalagens plásticas de produtos 

de limpeza  como  regadores, pentes de ovos como sementeiras e caixas de leite 

onde são plantadas mudas que serão levadas para casa. As crianças fazem questão 

de mostrar orgulhosas os frutos de seu trabalho!

A horta escolar tem como foco principal integrar as diversas fontes e recursos de 

aprendizagem, o que gera estudo e pesquisa; exige reflexão diária por parte dos 

educadores e educandos. 

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CAMARGOS
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Direção: Rosa Angélica dos Santos Moreira
       Suellen Castro dos Anjos Lopes 
Educadora Socioambiental: Ana Amélia Motta Feres 

PROJETO: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

A ideia do trabalho surgiu das observações da professora Ana Amélia, que verificava 
constantemente, durante o horário de refeição dos seus alunos (crianças de 5 e 6 
anos), a dificuldade de grande parte deles em aceitar os alimentos oferecidos, em 
especial verduras e legumes. 

Diante de tal desafio, a professora começou a tarefa de conscientizar seus estudan-
tes e familiares no que diz respeito à nutrição e à alimentação saudável, com novas 
ideias e ações a projeto institucional “Alimentação Saudável” já existente na escola. 

Foram realizados trabalhos tais como: oficinas de plantio, oficinas de receitas sau-
dáveis, debates, rodas de conversa, reunião com pais e familiares, atividades de 
“Para Casa” e em sala relacionadas ao tema. Houve também parceria do Programa 
ECOESCOLA BH, que cedeu mudas e adubos para o plantio. Importante mencionar o 
interesse de alguns funcionários da escola que, juntamente com a turma da profes-
sora Ana Amélia, colaboraram para revitalizar o espaço da horta e também doaram 
algumas mudas para o plantio. 

Hoje, as crianças com muito entusiasmo, participam do cuidado do espaço da horta. 
Tal benefício se estende a todas as crianças da escola que se alimentam das hortali-
ças colhidas pela turma. 

Observam-se grandes progressos relacionados ao maior aceite de verduras e legu-
mes pelas crianças. Os pais têm dado retorno positivo quanto à melhora significativa 
na alimentação de seus filhos, o que reafirma a importância de tais projetos no âm-
bito escolar.

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL  JARDIM VITÓRIA 
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Direção: Salmen Ferreira Cândido
Educadoras Socioambientais: Silvana Oliveira de Castro 
          Gilvânia Fernandes

PROJETO: SUSTENTABILIDADE E MEIO AMBIENTE NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL – IMPLANTAÇÃO DA HORTA E JARDIM

Introdução
O projeto visa a implantar o jardim e a horta na EMEI Mantiqueira. Por perceber a 
necessidade de trabalho que aborde discussões para preservar o meio ambiente, 
buscar desenvolver, nas crianças, cultura de sustentabilidade, reciclagem, incentivar 
também a alimentação saudável e livre de agrotóxico. Dar ênfase na relação solo, 
água e nutrientes, identificar processos de semear, adubar e colher. 

Objetivos Gerais
Proporcionar, ampliar e aprofundar o saber das crianças e suas famílias sobre temas 
que envolvem meio ambiente, cidadania, sustentabilidade e edificar atitudes para 
preservar o desenvolvimento sustantável.

Objetivos Específicos 
- Incorporar o respeito e o cuidado com o meio ambiente, reconhecer atitudes ade-
quadas e inadequadas;
- reconhecer que a atenção ao meio ambiente promove a qualidade de vida para os 
seres vivos;
- orientar as crianças, de forma lúdica, para o uso sustentável dos recursos naturais 
nas ações do cotidiano;
- incorporar, intensificar, estimular a coleta seletiva;
- conscientizar sobre o uso adequado de materiais e promover sua reciclagem;
- incentivar alimentação saudável.

Desenvolvimento
- Formações do Programa ECOESCOLA BH;
- participar do projeto “Percursos Ambientais”, do Programa ECOESCOLA BH;
- implantar a horta e o jardim na EMEI Mantiqueira;
- trabalho com as famílias para recolher pneus velhos, garrafas PET e conscientizar 
sobre sua decomposição, modos de descartes e opções de reciclagens.

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MANTIQUEIRA 
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Direções:  Edinalva Ferreira da Costa Faria
  Janine Rocha Ribeiro
  Eduardo Cesar Baccarini Alves Costa 
  Paula Viana de Carvalho
Educador Socioambiental: Rodrigo Pires Ramos

PROJETO: PROJETO PARQUE VIVO

O projeto “Parque Vivo” criado e desenvolvido pelo professor Rodrigo Pires Ramos 
desde 2016 envolve diversas turmas da Escola Municipal Senador Levindo Coelho e 
EMEI Padre Tarcísio. Ao lado dessas situa-se o Parque das Mangabeiras com fauna e 
flora diversificadas e preservadas. 

No parque são realizadas caminhadas com grupos de alunos, nas quais são feitas 
observações orientadas do ambiente natural. O projeto é realizado durante todo o 
ano de forma a considerar as variações relativas à sazonalidade como incidência 
luminosa,calor, umidade e interferência antrópica.

Diversos ambientes são abordados durante o ano letivo como o entorno da esco-
la, horta da Escola Municipal Senador Levindo Coelho, lago dos sonhos, viveiro de 
mudas e trilha do cerrado. A interdisciplinaridade envolve professores das outras 
áreas do currículo, abordando aspectos geográficos, histórico da ocupação da área 
e elaboração de relatórios de campo. Também são utilizadas lupas para observação 
de substratos, insetos, aranhas, briófitas e outros aspectos diminutos. O nível de di-
versificação e aprofundamento dos temas depende das condições metereológicas e 
perfil das turmas envolvidas. 

Para complementar o trabalho de campo os alunos realizam pesquisas orientadas na 
biblioteca e informática  e excursões em outros ambientes naturais como forma de 
estabelecer comparativo com a biota do parque. O projeto objetiva desenvolver a ob-
servação e o espírito investigativo, capacitando estabelecer relações de interdepen-
dência entre as espécies além de traçar paralelo com os temas estudados em classe 
e apresentados na mídia. O foco é a conscientização da necessidade de preservar o 
ambiente para o mundo atual e gerações futuras. 

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PADRE TARCÍSIO E 
ESCOLA MUNICIPAL SENADOR LEVINDO COELHO 
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PROJETO: CULTURA DA PREVENÇÃO E REDUÇÃO DO RISCO
O Programa Estrutural em Área de Risco – PEAR é executado pela Urbel desde 1994 

e contribuiu para reduzir (91%) as situações de risco geológico existente nas áreas 

de vilas e favelas. Os dados positivos do PEAR estão vinculados às obras, às remo-

ções e à mobilização social do programa, que busca desenvolver a cultura de preve-

nir e resiliência nas áreas de risco. Apesar de ter havido intervenções significativas 

nessas áreas, é importante considerar que a exposição da família e sua moradia ao 

risco relaciona-se diretamente com o comportamento humano, capaz de criar situ-

ações de perigo. 

Diante disso, surge o trabalho de conscientizar nas escolas junto aos alunos residen-

tes em áreas com grande potencial de risco geológico com o objetivo de desenvolver 

a percepção de risco e a resiliência nas comunidades. A cultura do risco vai sendo 

difundida e consolidada no que se refere aos aspectos da natureza e do interagir 

com a ação antrópica. O projeto vem sendo executado desde 2015 mediante ofici-

nas teóricas e práticas. Os alunos desenvolveram a percepção de risco a partir do 

conhecimento prévio que possuíam, aprofundaram seus conhecimentos e discutiram 

situações existentes em seu dia a dia e potenciais situações de risco. Por meio de 

oficinas lúdicas para trabalhar o conteúdo proposto, o projeto planta semente nos 

alunos que por ele passam. 

Ampliar a percepção do risco e refletir sobre ações necessárias para a comunidade é 

medida preventiva que caminha para  consolidar a cidade cada vez mais resiliente.

COMPANHIA URBANIZADORA DE BELO HORIZONTE - URBEL
Responsáveis: Alice Uzêda Mascarenhas Chagas 
         Anísio Honorato Campos
          Denise Rubim de Miranda Magalhães Otati
         Flávia Porto Daros
         Luis Torres Barros
         Mariza de Paula Ferreira
         Miriam Pereira Duarte Forcina
                 Neemias Souza Rodrigues
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Responsáveis:  Nadja Simbera Hemetrio iriam Lúcia Fraga de Souza 
          Ana Paula Ribeiro Romanízio  
                  Ana Carina Roque  
                  Cristiane Sales de Carvalho Silva  
                  Maria Fernanda Silva Santos de Oliveira

PROJETO: ESCOLAS NOS PARQUES DE BH
Com o crescimento das cidades, os parques urbanos tornam-se imprescindíveis para 
preservar os recursos naturais, equilíbrio ambiental e manter a qualidade de vida, 
com oferta de microclima agradável e opções de lazer aos cidadãos. A cidade de Belo 
Horizonte conta hoje com 76 parques municipais, geridos pela Fundação de Parques 
Municipais e Zoobotânica (FPMZB). Valorizar esses espaços pela comunidade é im-
portante para promover o seu uso consciente e preservação. Assim surgiu o projeto 
“Escolas nos Parques de BH”. 

Idealizado pela equipe da Gerência de Educação Ambiental da FPMZB, o projeto tem 
como objetivo proporcionar aos alunos de escolas municipais de Belo Horizonte a 
oportunidade de conhecer os parques da cidade sob olhar voltado para os serviços 
ambientais que essas áreas verdes prestam ao município e a seus cidadãos, desper-
tando a consciência sobre a sua importância e o uso responsável desses espaços. 

Durante o primeiro semestre de 2018 o projeto “Escolas nos Parques de BH” atendeu 
a alunos entre sete e doze anos, de vinte escolas municipais participantes do Pro-
grama ECOESCOLA BH. Foram desenvolvidas atividades semanais em sete parques 
municipais: Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado, Parque Municipal Ursulina de 
Andrade Mello, Parque Ecológico Francisco Lins do Rego (Parque Ecológico da Pampu-
lha), Parque Municipal Jacques Cousteau, Parque Ecológico Primeiro de Maio, Parque 
Nossa Senhora da Piedade, Parque Municipal Américo Renné Giannetti.

Durante as visitas foram trabalhados conteúdos como a fauna e flora presentes nos 
parques de Belo Horizonte, o papel dos parques na preservação da biota, recursos hí-
dricos e do solo e sua influência no microclima, serviços ambientais que os parques e 
seus ecossistemas prestam para a cidade. Espera-se que ao final da visita os alunos 
sejam capazes de reconhecer membros da fauna e flora nativas de Belo Horizonte, 
compreender algumas relações entre animais e plantas, reconhecer os parques como 
áreas para o lazer, a preservação dos seres vivos, dos recursos naturais e a qualidade 
ambiental, perceber a influência de áreas verdes no microclima e enumerar serviços 
ambientais prestados à cidade  pelos parques municipais por meio da sua biodiversi-
dade, solo e recursos hídricos. A avaliação das ações foi feita de forma qualitativa a 
partir das respostas de alunos e professores a perguntas ao final das atividades, bem 
como manifestações espontâneas dos mesmos.

FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTÂNICA - FMPZB
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De forma geral, o trabalho foi muito bem avaliado pelos professores e eles salien-
taram que as expectativas foram atendidas, além de contribuir para que os alunos 
tivessem aprendizado diferenciado.

Para o segundo semestre de 2018 está previsto o atendimento de doze escolas mu-
nicipais de Belo Horizonte em seis parques municipais. São eles: Parque das Manga-
beiras, Parque Serra do Curral, Parque Ursulina de Andrade Mello, Parque Professor 
Guilherme Lage, Parque Roberto Burle Marx (Parque das Águas), Parque Aggeo Pio 
Sobrinho.
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PROJETO: OBSERVAR AVES CONTRIBUI PARA PRESERVAR O 
                AMBIENTE

A ONG ECOAVIS, sem fins lucrativos ou políticos, tem como objetivo estimular _ por 
meio da observação de aves _ maior contato com a natureza, conscientizar e preser-
var o meio ambiente.

Estimula-se a prática de observar as aves e incentiva-se essa cultura na comunidade, 
para difundir o conhecimento em prol da natureza.

Desde 2017, a ECOAVIS tem ministrado palestras sobre observação de aves em 
diversas escolas municipais. Elas têm despertado muito interesse dos alunos e dos 
professores que as assistem, abrindo nova perspectiva para as questões ambientais 
e trabalhos a serem desenvolvidos com os alunos.

No ano passado foram realizadas palestras em 12 escolas municipais. Em 2018 serão 
19.

Nas palestras são utililizados recursos audiovisuais (projetores, computadores e sis-
temas de som), disponíveis nas escolas.

Atividades promovidas pela ECOAVIS:
- palestras mensais de temas ligados ao meio ambiente, abertas ao público em geral;
- passarinhadas (passeios de observação, fotografia e registro sonoro de aves) em 
parques na cidade ou em locais próximos;
- expedições para observar aves.

A ECOAVIS também participa, como membro efetivo ou suplente, de diversos conse-
lhos voltados para o meio ambiente, tais como o COMPUR - Conselho do Parque do 
Gandarela.

A ONG está também em processo para traduzir documento da ONG American Bird 
Conservancy visando a orientar legisladores e arquitetos sobre como tornar o am-
biente urbano construído mais acolhedor para as aves.

Para maiores informações sobre a Ecoavis: www.ecoavis.org.br

ONG ECOAVIS
Responsáveis: Adriano Gomes Peixoto 
         Anderson Conde 
         Dora Ferreira 
         Helberth Peixoto 
         José Gustavo Abreu Murta 
         Juliana Oliveira    
         Leandro Henrique Moura
         Paulo Gonçalves Carvalho 
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PROJETO: DEFESA CIVIL NAS ESCOLAS (PDCE)
O Projeto Defesa Civil nas Escolas realiza, desde 2011, diversas ações educativas 
(palestras, caminhadas, visitas técnicas, oficinas, entre outras), com o objetivo de 
promover o conhecimento sobre prevenir riscos e desastres, fomento à cultura de 
autoproteção e ampliar a resiliência nas comunidades inseridas em áreas de risco.

Em 2018, além dessas ações, adotou-se o modelo de minicurso “Agente Mirim de 
Proteção e Defesa Civil”. Foram selecionadas 16 escolas situadas em áreas de risco 
hidrológico ou geológico, sendo a turma de 30 alunos por escola. O minicurso prevê 
seis encontros (três aulas teóricas, duas visitas de campo e oficina prática) ou, no 
formato reduzido, quatro encontros (duas aulas teóricas, visita de campo e oficina 
prática). 

As aulas abordam os conceitos de medidas protetivas e defesa civil, características do 
período chuvoso, principais riscos relacionados às chuvas, outros desastres naturais 
recorrentes em Belo Horizonte, bem como procedimentos de autoproteção. As visitas 
foram em Centros de Educação Ambiental, com abordagem da importância de pre-
servar em áreas de risco geológico e hidrológico. A oficina prática abordou técnicas 
de nós e amarrações aplicados ao salvamento, ancoragem de veículos e utilização de 
bolsa de arremesso. Propôs-se que as turmas realizassem vistorias periódicas nas 
escolas, e duas delas realizaram também simulado de evacuação em caso de emer-
gências.

Ao final do curso foi emitido certificado aos 480 alunos, que estão aptos a atuar como 
multiplicadores dos conhecimentos adquiridos. Vale ressaltar que o sucesso do proje-
to só foi possível devido à valiosa cooperação de todos os parceiros envolvidos.

Escolas atendidas: EM Vila Pinho, EM Antônio Sales Barbosa, EM Padre Guilherme 
Petres, EM Padre Francisco Carvalho Moreira, EM Professor Paulo Freire, EM Prefei-
to Oswaldo Pierucetti, EM Hilda Rabelo Matta, EM Francisco Magalhães Gomes, EM 
Padre Henrique Brandão, EM Francisca Alves, EM Moyses Kalil, EM Professor Pedro 
Guerra, EM Milton Campos, EM Santa Terezinha, EM Governador Ozanan Coelho.

SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
Responsáveis: Cel. Alexandre Lucas Alves 
         Cel. Waldir Figueiredo Vieira 
         Ademilton Araújo 
         Isabela Gonçalves Bondezan 
                 Adilson Martins da Silva 
         Webert Roberto Magalhães
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