
FORMAÇÕES EM ABRIL

Formação sobre "Hortas, compostagem e plantio em espaços alternativos" 

ocorreu em 3 de abril, com a participação de 84 educadores, no Parque 

Municipal Professor Amilcar Vianna Martins. A formação acontece em parceria 

com a Subsecretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional e  o CEA 

Centro -Sul. 
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Formação sobre "Plantas medicinais e oficina de controle de pragas" 

ocorreu em 17 de abril, com a participação de 104 educadores, no Jardim 

Botânico. A formação acontece em parceria com a Subsecretaria Municipal de 

Segurança Alimentar e Nutricional e o Jardim Botânico.

Para o primeiro semestre estão previstos 140 Percursos Ambientais em espaços 

diversos da cidade para conscientizar estudantes sobre as questões 

relacionadas ao meio ambiente. Esse projeto é parceria com:

- Centros de Educação Ambiental (CEAs), da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente;

- Espaço Ambiental de Venda Nova;

- Escola Municipal Francisco Magalhães Gomes;

- ONG ECOAVIS.

PERCURSOS AMBIENTAIS 
o- 1  SEMESTRE -

BHPla AR
Estão abertas as inscrições para as escolas que desejarem realizar o plantio de 

árvores na cidade. 

Neste ano o plantio acontecerá no entorno das escolas interessadas: calçadas e 

praças, com a participação da comunidade local e iniciativa da escola.

O prazo é até 3 de maio e os plantios acontecerão no segundo semestre.

Para maiores informações entre em contato com a coordenação do Programa 

Ecoescola BH. 

Esse projeto é parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Defesa 

Civil.

aEstão abertas as inscrições para o primeiro encontro formativo para a 3  MICE

Data: 2 de maio  

Local: Newton Paiva  - Buritis

Horário: das 8h às 11h ou das 14h às 17h

Para maiores informações entre em contato com a coordenação do Programa 

Ecoescola BH. 

Estão abertas as inscrições para as escolas que desejarem realizar o Projeto de 

Coleta Seletiva. 

As escolas interessadas receberão apoio pedagógico para  a implantação do 

projeto e terão a coleta do materia reciclável.

O prazo para inscrição é até 09 de maio.

Para maiores informações entre em contato com a coordenação do Programa 

Ecoescola BH. 

Esse projeto é parceria com a SLU, Cooperativas de catadores e CREMACs.

GUARDA PARQUE MIRIM

Educador Ambiental, Éder José Diniz, no 
CEA Venda Nova com estudantes da 
Escola Municipal Moysés Kalil

O Projeto Guarda Parque Mirim é a pura essência da Educação Ambiental. O 

projeto é desenvolvido na Escola Municipal José Maria Alkmin, sob coordenação 

da Professora do Programa Escola Integrada, Izildinha da Silva Ferreira Matta 

Machado, com auxílio do Líder Ambiental, Willian Resende, demais monitores e 

parceria com a equipe do Parque Estadual Serra Verde.

O objetivo é promover, junto aos estudantes, a sensibilização ambiental em áreas 

verdes urbanas. A mesma turma participa de encontros ao longo do ano com 

temas essenciais ao meio ambiente e preservação ambiental como água, solo, 

fauna, flora, crimes ambientais e prevenção de incêndios florestais.

Em 23 de abril o tema solo foi abordado por meio de oficinas oferecidas pelos 

monitores ambientais do Parque Estadual Serra Verde, Miguel Filho e Sônia 

Cenachi de Almeida Furtado. Em 25 de abril realizaram trilha no Parque para 

observar  as formas de proteção do solo e do meio ambiente.

É possível perceber estudantes muito envolvidos e comprometidos com a 

preservação ambiental.
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