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• Estimular nas pessoas a vontade de 
plantar e cuidar das plantas como seres 
vivos dos quais depende a qualidade de 
vida e a sobrevivência do Planeta. 

• Apresentar o processo de cultivo de 
plantas no Jardim Botânico e a sua 
importância para a melhoria do ambiente 
da cidade e para a conservação da 
natureza.
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Atividades:

• Plantas;

• Processo de cultivo no Jardim Botânico ;

• Apresentação dos principais insumos, ferramentas e técnicas utilizadas no Jardim 
Botânico para o cultivo das plantas;

• Compostagem da matéria orgânica e minhocário;

• Plantio de mudas em garrafa PET ou caixas Tetrapak. 

• As mudas de ornamentais podem ser plantadas na escola ou o aluno pode levar para 
casa.

• Plantar BH
– Plantio de mudas arbóreas em parques
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• ATIVIDADE GRATUITA

• Dias da atividade: Terça-feira

• Horário: 9h às 11h ou 14h às 16h
– Chegar com 30 minutos de antecedência

• Endereço: Portaria II – Serrano: Av. Antônio Francisco Lisboa, 2.600

• Local: Ponto de Encontro (próximo ao lago de plantas aquáticas e estufa da 
Caatinga);

• Público-alvo: estudantes do 2º ciclo

• Número de Visitantes: 40 visitantes, sendo 38 estudantes, 1 monitor e 1 
professor;
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Mês Terças-feiras 

Setembro 11, 18, 25

Outubro 02, 09, 23, 30

Novembro 06, 13, 20
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Horários:
9h às 11h 

ou 
14h às 16h

Cronograma 2º semestre de 2018



Informações gerais para a o dia da visita da escola

• Traga boné, protetor solar e garrafinha para colocar água. Usar 
repelentes e sapatos confortáveis!

  
• Não esquecer de trazer no dia da Oficina os vasos de garrafas 

pet ou de caixinhas de leite/suco, que servirão para 
transportar as mudas plantadas;

• A escola deverá contatar o parceiro para acertar demais detalhes 
da visita
– 3277-7284 (Ana Paula)

 
• É obrigatória a apresentação do cartão de vacina na 

Portaria da Zoobotânica.
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 A escola deverá elaborar um ofício endereçado à Gerência de 
Educação Ambiental da FPMZB, devidamente assinado pelo diretor 
ou coordenador do Programa EcoEscola, constando o nome de 
todos os alunos, professor, monitor, motorista e outros funcionários 
que participarão da visita à Zoobotânica. 

 Deverá ser anexada a este ofício a cópia de duas partes do cartão 
de vacina (página inicial de identificação da pessoa e a parte que 
comprove a imunização contra febre amarela há pelo menos 10 
dias) de todas as pessoas envolvidas.

 Esses documentos deverão ser entregues na Portaria do Bairro 
Serrano no dia da visita para conferência.

 Vale ressaltar que não será autorizada a entrada na falta do 
documento ou pessoas, cujo nome não constar na listagem.



Diretoria de Gestão e Educação Ambiental
Gerência de Educação Ambiental

Contato: agendamentofzb@pbh.gov.br
3277-7284
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