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ECO BHESCOLA
Há quatro anos o Programa EcoEscola BH desenvolve ações para incentivar e fortalecer a edu-
cação ambiental nas escolas municipais de Belo Horizonte.

São projetos como horta, compostagem, coleta seletiva, percursos ambientais, plantios de ár-
vores, uso consciente da água e, neste ano, inaugurou-se o projeto de jardinagem nas escolas.
 
A participação de parceiros é de grande importância para o sucesso das atividades, pois  agre-
ga reflexões e práticas educacionais. São pessoas, empresas, entidades que prestam serviços 
às escolas.
 
Foram realizados quinze encontros formativos com os educadores, baseados nos temas: brin-
car com a natureza, plantas medicinais, controle de pragas, uso consciente da água, formas 
alternativas de irrigação, coletor de água da chuva, segurança alimentar e nutricional, visita à 
Fazenda Urbana BeGreen, reaproveitamento de resíduos, coleta seletiva, lixo eletrônico, jardi-
nagem, observação de aves, horta, compostagem, plantio em espaços alternativos e  biofilia. 
 
Desde 2017, as formações acontecem em espaços ambientais de Belo Horizonte. O objetivo é 
que os educadores conheçam a cidade e as potencialidades educativas de cada local. Neste ano 
as formações aconteceram nos seguintes espaços: Jardim Botânico, Parque Ecológico  Roberto 
Burle Marx (Parque das Águas), Banco de Alimentos da PBH, Fazenda Urbana BeGreen, Es-
tação Ecológica da UFMG, Parque Ecológico da Pampulha, Parque Municipal Professor Amílcar 
Vianna Martins, Parque Municipal Américo Renné Giannetti e Centro de Recondicionamento de 
Computadores da PBH.

Ampliou-se também a parceria com a Estação Ecológica da UFMG. A Pró-Reitoria de Extensão 
- PROEX/UFMG -  convidou professores municipais a desenvolverem ações socioambientais 
voltadas para o Ensino Fundamental, no âmbito dos projetos da Estação Ecológica da UFMG. 
O objetivo é aumentar  a interlocução entre a Estação Ecológica da UFMG e as escolas mu-
nicipais de Belo Horizonte para promover a conscientização, mudança de hábito, de atitudes e 
de postura quanto ao meio ambiente. Os professores recebem certificado de participação no 
processo extensivo.  

Na palestra de abertura do Programa Ecoescola BH, a geógrafa, educadora ambiental e brin-
quedista, Luciana Moreira apresentou a palestra “A importância de brincar com a natureza para 
o desenvolvimento das competências para a vida no século XXI”. No encerramento, a palestra 
da bióloga, psicóloga e mestre em ecologia, Laiena Ribeiro Teixeira Dib, com o tema “Biofilia e 
educação ambiental: função pedagógica da afinidade pela vida e pelos processos vitais”, que 
faz refletir sobre a importância da empatia para que as pessoas gostem da natureza e queiram 
protegê-la. 

  Alguns números em 2019:
  179 escolas com horta;
  612 árvores plantadas em 34 escolas;
  2000 árvores plantadas no entorno das 24 escolas;
  54 escolas realizam coleta seletiva;
  227 percursos ambientais;
  47 escolas inscritas no projeto de jardinagem;
  62 escolas receberam o Selo de Boas Práticas Ambientais da SMMA.
 

Adriana Moura
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- Colônia do Brincar

- Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte (URBEL)

- Cooperativa de Reciclagem dos Catadores da Rede de Economia Solidária           

  (REDE CATAUNIDOS)

- Cooperativa solidária dos trabalhadores e grupos produtivos da região  

   leste (COOPERSOL-LESTE)

- CREMACs Coletivo

- ONG ECOAVIS

- Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB)

- 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 Munici- 

   pal de Obras

- Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional (SUSAN)

- Superintendência de Limpeza Urbana (SLU)

PARCEIROS
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SELO BOAS PRÁTICAS DE 
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

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 Subsec-
retaria Municipal de Proteção e 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 inovado-
ras na escola.
  
O Selo é concedido às escolas e aos demais estabelecimen-
tos 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 outubro de 2018 a setembro de 2019;

- participação no Programa ECOESCOLA BH, cumprindo 
frequência mínima de 70% nas atividades e capacitações 
previstas no cronograma;

- criação e execução de projeto de sustentabilidade na 
escola/comunidade.
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ESCOLAS CERTIFICADAS COM O SELO EM 2019

1 - Escola Municipal  Aires da Mata Machado/ Barreiro
2 - Escola Municipal  Anísio Teixeira/Nordeste
3 - Escola Municipal  Anne Frank/Pampulha
4 - Escola Municipal  Antônio Salles Barbosa/Barreiro
5 - Escola Municipal  Arthur Guimarães/Noroeste
6 - Escola Municipal  Augusta Medeiros/Noroeste
7 - Escola Municipal  Aurélio Buarque de Holanda/Barreiro
8 - Escola Municipal  Deputado  Renato Azeredo/Venda Nova
9 - Escola Municipal  Deputado Milton Salles/Oeste
10 - Escola Municipal  Dom Orione/Pampulha
11 - Escola Municipal  Dora Tomich Laender/Venda Nova
12 - Escola Municipal  Emídio Berutto/Leste
13 - Escola Municipal  Governador Carlos Lacerda/Nordeste
14 - Escola Municipal  Gracy Vianna Lage/Venda Nova
15 - Escola Municipal  Helena Antipoff/Barreiro
16 - Escola Municipal  Herbert José De Souza/Norte
17 - Escola Municipal  Hilda Rabello Matta/Norte
18 - Escola Municipal  Honorina Rabello/Nordeste
19 - Escola Municipal  Hugo Werneck/Oeste
20 - Escola Municipal  Jardim Felicidade/Norte
21 - Escola Municipal  Jardim Vitória/Nordeste
22 - Escola Municipal  João Pinheiro/Noroeste
23 - Escola Municipal  Jonas Barcellos Corrêa/Barreiro
24 - Escola Municipal  José de Calasanz/Nordeste
25 - Escola Municipal  José Maria dos Mares Guia/Norte
26 - Escola Municipal  Luigi Toniolo/Noroeste
27 - Escola Municipal  Magalhães Drumond/Oeste
28 - Escola Municipal  Maria da Assunção de Marco/Nordeste
29 - Escola Municipal  Maria de Magalhães Pinto/Pampulha
30 - Escola Municipal  Maria Silveira/Norte
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31 - Escola Municipal  Marlene Pereira Rancante/Pampulha
32 - Escola Municipal  Minervina Augusta/Norte
33 - Escola Municipal  Moysés Kalil/Venda Nova
34 - Escola Municipal  Oswaldo Cruz/Oeste
35 - Escola Municipal  Padre  Marzano  Matias/Venda Nova
36 - Escola Municipal  Padre Guilherme Peters/ Centro-Sul
37 - Escola Municipal  Padre Henrique Brandão/Oeste
38 - Escola Municipal  Paulo Mendes Campos/Centro-Sul
39 - Escola Municipal  Pérsio Pereira Pinto/Nordeste
40 - Escola Municipal  Polo de Educação Integrada/Barreiro
41 - Escola Municipal  Professor Daniel Alvarenga/Norte
42 - Escola Municipal  Professor Domiciano Vieira/Leste
43 - Escola Municipal  Professor Mello Cançado/Barreiro
44 - Escola Municipal  Professor Paulo Freire/Nordeste
45 - Escola Municipal  Professora Isaura Santos/Barreiro
46 - Escola Municipal  Professora Maria Mazarello/Nordeste
47 - Escola Municipal  Rui da Costa Val/Norte
48 - Escola Municipal  Salgado Filho/Oeste
49 - Escola Municipal  Santo Antônio/Centro-Sul
50 - Escola Municipal  Santos Dumont/Leste
51 - Escola Municipal  São Rafael/Leste
52 - Escola Municipal  Senador Levindo Coelho/Centro-Sul
53 - Escola Municipal  Tancredo Phídeas Guimarães/Venda Nova
54 - Escola Municipal  Tenente Manoel Magalhães Penido/Oeste
55 - Escola Municipal  Vicente Guimarães/Venda Nova
56 - Escola Municipal  de Educação Infantil Piratininga/Venda Nova
57 - Escola Municipal  de Educação Infantil Santa Cruz /Nordeste
58 - Escola Municipal  de Educação Infantil  São Bernardo/Norte
59 - Escola Municipal  de Educação Infantil São Marcos/Nordeste
60 - Escola Municipal  de Educação Infantil Vila Leonina/Oeste
61 - Escola Municipal  de Educação Infantil Xodó Marise/Norte
62 - Creche Comunitária Eunice Lanza/Noroeste
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Projeto Percurso Ambiental no Centro de Educação Ambiental Venda Nova, 
com estudantes da Escola Municipal Elisa Buzelin.

Projeto PlantAR BH - plantio de árvores pelos estudantes na  Escola Munici-
pal de Educação Infantil Vila Estrela.
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ESCOLA MUNICIPAL ANÍSIO TEIXEIRA

Direção: Viviene Soares de Oliveira
       Rosa de Cássia Dias Gonçalves
Educador(a) Socioambiental: Lidiane Cristina do Nascimento
Líder ambiental: Andréa Benedita dos Santos

PROJETO: CONSUMO CONSCIENTE: CAPTAÇÃO DA ÁGUA DA   
         CHUVA
Por ser recurso limitado do planeta, é muito importante conservar e reutilizar a 
água. 

Atualmente, processo bastante usado,  de maneira  consciente e sustentável, 
é captação de água da chuva quando não se têm fontes hídricas disponíveis no 
solo e recursos financeiros.

A atividade com a horta na escola iniciou-se há 3 anos e assim foi possível 
aproveitar vários espaços antes inutilizados. Nela são produzidas hortaliças, que 
também são consumidas pelas crianças na cantina. Essas ações acontecem dia-
riamente no Programa Escola Integrada, onde crianças e adolescentes, junta-
mente com a monitora Andréa Benedita dos Santos, têm a possibilidade de 
cuidar desde o plantio e irrigação das mudas até a colheita dos alimentos. 

A obra de cobertura da quadra da escola contribuiu para o projeto de captar 
água, que há muito tempo era desejado por todos. Implantado o sistema de co-
leta de água da chuva, que será usada para irrigar a horta. 

Foram instaladas tubulações com filtros na cobertura da quadra e a água da 
chuva é direcionada para duas caixas d’água de dois mil litros cada. Ela é arma-
zenada e utilizada para irrigação da horta orgânica da escola, onde são produzi-
dos alface, tomate-cereja, beterraba, couve, almeirão e outras hortaliças. 

Esse projeto visa, além da economia de água, à conscientização das crianças 
e da comunidade escolar, sobre a importância do seu uso consciente. Os es-
tudantes foram chamados a refletir como podem contribuir para a economia e 
reutilizar recursos hídricos. A luta é para que eles aprendam sempre sobre o 
valor de equilíbrio entre o desenvolvimento e a preservação ambiental, realçar 

técnicas e posturas sustentáveis e ecológicas.
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ESCOLA MUNICIPAL ANNE FRANK

Direção: Mariana Carolina Carraro Chiodi
       Conceição Aparecida Cardoso
Educador(a) Socioambiental: Patrícia Neves Tupiná e 
                Caroline Guimarães Rodrigues  

 
PROJETO: SEMEANDO

O Projeto Semeando movimenta a Escola Municipal Anne Frank. Com os obje-
tivos de retomar o cultivo da horta na escola, valorizar a alimentação saudável e 
o plantio de espécies para ornamentar o jardim, a professora do 2º ano, Cássia, 
em parceria com a Escola Integrada, oportunizou aos estudantes momento único 
de colocar em prática a aprendizagem de sala de aula, realizar a semeadura de 
alface, tomate e de várias espécies para incrementar o  jardim.

Após o estudo sobre as plantas, as utilidades e o cultivo, os alunos foram desa-
fiados a “colocar a mão na massa” e, de posse das sementes e da terra previa-
mente preparada, foram semeá-las.

Ao ter acesso às sementeiras criadas em caixas de ovos, de leite e latinhas, os 
alunos apropriam-se de todo o processo do plantio, atentos às etapas e aos cui-
dados necessários para que as sementes pudessem germinar.

O local onde as sementeiras foram colocadas foi muito bem escolhido. As se-
mentes foram regadas todos os dias e tiveram acesso à luz do Sol. 

O estudo sobre as plantas até o plantio das sementes durou três meses e meio. 
Acredita-se que, muito em breve, os alunos estarão saboreando hortaliças que 
complementarão o almoço oferecido pela escola e experimentar alimento sau-

dável, livre de agrotóxicos e ainda levar a experiência do plantio para suas casas.

Além de refletir sobre os benefícios da horta na escola, os alunos adquiriram 

maior consciência sobre os cuidados com ela e o quanto é prazeroso estudar em 

ambiente mais verde, florido e bonito. 
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ESCOLA MUNICIPAL AURÉLIO BUARQUE DE HOLANDA

Direção: Agrimaldo Raspante 
       Roberta Bastani Macedo
Educador(a) Socioambiental: Regina Chantal Machado Rodrigues 
          Giulianna Souza Pereira

PROJETO: PROJETO SOCIOAMBIENTAL PROMOVE SAÚDE 
  FÍSICA E EMOCIONAL

Diante das indagações e dos diagnósticos preocupantes em relação ao futuro do 

nosso planeta, os profissionais da Escola Municipal Aurélio Buarque de Holanda 

uniram-se para construir saberes que promovam ações a fim de formar gente 

comprometida com a  tarefa de  organizar a  sociedade sob o olhar  da autor-

responsabilidade. 

Nesse sentido, o projeto “Cultivando a Saúde Física e Emocional”, que é o resul-

tado de trabalho conjunto entre os turnos (manhã/tarde/noite) e o Programa Es-

cola Integrada, apresenta caráter integrador, interdisciplinar e intersetorial, visto 

que o tema da sustentabilidade planetária é cada vez mais atual, e exige dos 

educadores olhares, investigações e abordagens pedagógicas multidisciplinares.

Com foco no consumo consciente, no cuidado consigo mesmo e com o próximo, 

o projeto conta com o apoio de diversas instituições parceiras e, principalmente, 

da comunidade, o que resultou no projeto agroecológico que promove o re-

vitalizar dos espaços verdes, por meio de paisagismo e jardinagem, além do 

plantio de árvores frutíferas e da produção orgânica de hortaliças e plantas me-

dicinais, tanto em canteiros comuns, como em sistema de horta suspensa, com 

a presença ativa dos alunos em todo o processo: selecionar sementes, produzir 

mudas e plantio, até a colheita e o consumo.

Os resultados já podem ser percebidos, como a redução significativa do desper-

dício na cantina, o envolvimento dos alunos para manter o espaço agroecológico 

(canteiros, composteira e minhocário) e criar o sistema de captação de água da 

chuva e irrigar por gotejamento, visando a diminuir o consumo hídrico para a 

subsistência desse espaço.
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ESCOLA MUNICIPAL DOM ORIONE

Direção: Danusa Campos Carvalhaes Reis
               Maralúcia das Graças Cunha
Educadores Socioambientais: Rommel Winston de Carvalho,                                                                   
     José Álvaro da Silva, José Silvestre Coelho 
Líder ambiental: Aristides Mendonça da Conceição

PROJETO: MEIO AMBIENTE PARA TODAS AS PESSOAS

Este texto narra a experiência desenvolvida em 2019 no Centro de Convivência 
Pampulha (CCP), junto à turma de Educação de Jovens e Adultos (EJA) externa 
da Escola Municipal Dom Orione (EMDO). 

A ideia inicial era auxiliar o professor referência José Álvaro da Silva em implan-
tar a horta escolar nas dependências da casa onde funciona o CCP. 

Surgiram inúmeros entraves de diferentes naturezas: financeiro, ausência de 
mão de obra e ferramentas, espaço exíguo inadequado, muito sombreado, solo 
impróprio, imensa infestação de cupins e, até mesmo, problema contratual devi-
do a imóvel alugado, com limites específicos para modificações. Além de imi-
nente mudança de endereço, que acarretaria perda de todos os esforços para 
superar os obstáculos mencionados. 

Alternativa ao imobilismo é valorizar os significados pedagógicos e existenciais 
característicos de ecologia integral que inspiram ou decorrem de atividade de 
pessoas em sofrimento mental, dependentes químicos, usuários de álcool e dro-
ga ou em situação de rua.

Foi estimulado o protagonismo de iniciativas com intuito de sensibilizá-las ao 
lidar com propostas para além de produzir hortaliças. 

Assim, em sintonia com o Programa ECOESCOLA BH, em 2019, a Educação de 
Jovens e Adultos da Escola Municipal Dom Orione participou de diferentes “Per-
cursos Ambientais” e formações oferecidas.  Na visita ao Centro de Vivências 
Agroecológicas Serra Verde (CEVAE-VN) os estudantes foram acolhidos pelo am-
bientalista Eder José Diniz Júnior. Visitaram também o CEA-PROPAM (Centro de 
Educação Ambiental do Programa de Recuperação e Desenvolvimento Ambiental 
da Bacia da Pampulha).
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Presenciaram também iniciativas de sensibilização: 

- encontro entre estudantes das comunidades CCP-EJA externa da Escola Munici-
pal Dom Orione (EMDO) e Escola Municipal Milton Campos (EMMC), representado 
por Aristides Mendonça da Conceição, estudante da EJA, acompanhado do pro-
fessor José Silvestre Coelho, respectivamente monitor e coordenador do projeto 
“Horta escolar com poesia, tecnologias digitais e energia solar da EMMC”;

- sarau que apresentou momento de troca de saberes, conforme o conceito “co-
munidades de aprendizagem”. A tarde de prosa, rap e confraternização encer-
rada com o caldo oferecido pela pedagoga Márcia Basília de Araújo, doutoranda 
e pesquisadora do grupo ações afirmativas do programa de pós-graduação da 
Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais (FAE/UFMG).

Importante o registro da formação realizada na Fundação Zoobotânica sobre 
plantas medicinais, que contou com a cantineira do CCP-EJA, Dona Graça. Além 
da visita à Fazenda Urbana BeGreen, como parte das estratégias pedagógicas de 
sensibilizar estudantes. 

É de se destacar também o preparo às visitas aos Centros de Educação Ambiental 
(CEAs). Houve diálogo com monitores, que fortaleceu a atitude de pertencimento 
de estudantes da EJA externa junto aos equipamentos públicos de educação am-
biental, além de sensibilizar para questões sustentáveis. Dessa forma, espera-se 

que isso possa repercutir em cada estudante.  
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ESCOLA MUNICIPAL EMÍDIO BERUTTO

Direção: Juliane Kelly Moura Machado 
               Adriana Cristina de Souza Lima Pereira
Educador(a) Socioambiental: Denise Boffa Pascoal Santos
Líder ambiental: Aline Santos Belmont  

PROJETO: EMEBE SUSTENTÁVEL - SEMEANDO PARA FUTURAS  
  GERAÇÕES 

O Projeto EMEBE SUSTENTÁVEL completa três anos. Em 2019, foram mantidos 
os sete focos de ação: 
- Alunos monitores da água;
- Lacre do bem (doação da terceira cadeira de rodas);
- Papa-pilhas (descarte correto do lixo tóxico);
- Saporeco (arrecadação de latinhas);
- Parceria na Adoção da Praça Cajuri; 
- Horta Pedagógica;
- Projeto Esquadrão da Alimentação.

Destaques de algumas ações:

- Adoção da Praça Cajuri: alunos da Escola Integrada visitam semanalmente a 
praça. Com luvas, iniciam o trabalho de equipe: varrer, recolher o lixo e regar os 
canteiros.

- Horta Pedagógica: professoras do 1º ciclo ministraram aulas no espaço da hor-
ta. As crianças do 2º ano conheceram de perto o ciclo de vida das plantas, além 
de serem despertadas para a preservação ambiental e incentivadas a buscar 
alimento saudável, em especial, in natura.

- O projeto Bombas de Sementes envolveu as crianças do 3º ano. Foram modela-
das bolas de argila recheadas de sementes para serem lançadas, após período 
de seca, em terrenos baldios, beiras de estradas ou terras que perderam sua 
cobertura vegetal. As bombas foram entregues às famílias, na Mostra Cultural, 
para tornarem-se multiplicadores da ideia.
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- Na horta sensorial são cultivadas mais de dez espécies de plantas aromáti-
cas/medicinais. Durante as oficinas com a líder ambiental as crianças confec-
cionaram vasos autoirrigáveis para manter a horta, economizar água e evitar a 
proliferação de mosquitos.

- Esquadrão da Alimentação: terceiro ano de parceria com a Subsecretaria de 
Segurança Alimentar e Nutricional (SUSAN). A proposta atual é envolver todos 
os alunos da EMEBE na temática da alimentação saudável. O Grupo de Teatro 
Mobs fez a abertura na quadra da escola. Em seguida iniciaram-se as oficinas 
em sala de aula com as nutricionistas. 
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ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA DE PAULA

Direção: Lindomar da Silva 
       Márcia Rios
Educadoras Socioambientais: Simone Garcia Marques ,     
 Joyce Júlia Gonçalves, Cynthia Maria Barbosa Melo Alves e 
 Etelfrancis Gonçalves Mendes Engracio 

PROJETO 1: GEOMETRIA DAS ABELHAS: O SEGREDO DOS   
     HEXÁGONOS E A DANÇA DAS ABELHAS

As abelhas são insetos incríveis e habitam a Terra há mais de trinta milhões de 
anos. São conhecidas pelo seu importante papel para polinizar e produzir mel, 
mas também adoram matemática. Elas têm linguagem própria para se comu-
nicar, sabem dançar e construir formas poligonais perfeitas. 

O projeto pretende investigar como a matemática está presente na construção 
dos favos de mel com prismas hexagonais e como as abelhas utilizam ângulos 
na dança para informar à colmeia o local, a distância e a qualidade dos alimen-
tos.  A partir desse fascinante estudo, as crianças puderam conhecer o universo 
das abelhas e como se organizam socialmente, a importância delas na polini-
zação, na biodiversidade do planeta, no equilíbrio dos ecossistemas e no pro-
cesso produtivo de alimentos, que garantem a sobrevivência humana. 

A falta das abelhas ameaça a vida de diversas espécies animais e vegetais. O 
Brasil e outros países do mundo enfrentam grave declínio dos polinizadores, 
fruto do desmatar, do reduzir as áreas verdes, das mudanças climáticas e,  so-
bretudo, pelo uso indiscriminado de agrotóxicos. 

Para realizar o projeto os alunos fizeram pesquisas sobre o assunto na internet, 
estudaram o aplicativo A.B.E.L.H.A, assistiram a vídeos e palestras, participaram 
de aulas externas em museus e cooperativa de abelhas, construíram colmeias 
hexagonais com material reciclado, conheceram de perto algumas espécies de 
abelhas sem ferrão de Minas Gerais. O projeto promoveu o conhecimento e a 
consciência dos alunos quanto às práticas de estudo ambiental e sustentabili-
dade na escola ao criar o grupo “Salvem as abelhas”, a empatia e o abraço à 
“causa” das abelhas.



23

PROJETO 2: VIAGEM NO TEMPO DOS BRINQUEDOS E 
     BRINCADEIRAS A PARTIR DE TOY STORY

Esse projeto tem como principal objetivo resgatar por meio do filme Toy Story 
4 o sentimento de reciclar valores e brincadeiras de infância que têm se perdido 
ao longo do tempo devido às interações das crianças com o mundo virtual e 
outros fatores sociais. Para isso, resgataram-se as brincadeiras de rua e foram 
construídos brinquedos reciclados.

Para dar maior ênfase ao trabalho e ilustrar como é válido inventar seu próprio 
brinquedo, foi criado, com as turmas do 1º ano/tarde, o Garfinho, personagem 
do filme Toy Story 4 da PIXAR, que é brinquedo feito do lixo e que, como os 
outros personagens, ganha vida e o coração da sua criadora, a menina Bonnie.

As crianças dessa geração tendem a ficar horas diante de atividades  virtuais 
e sem limites. Deixam de brincar no mundo real infantil (repleto de fantasias e 
criatividade) para viver o virtual, causando déficit  cognitivo.

Os envolvidos foram os alunos e professores do 1º ano do turno da tarde da 
Escola Municipal Francisca de Paula e a proposta surgiu da busca da infância 
como momento único e mágico e de muitas aprendizagens e no brinquedo como 
símbolo da infância. 

Foi decidido realizar  trabalho  pedagógico que  possibilitasse a produção de  
conhecimento e o resgate do criar a partir de elementos reciclados em que a cri-
ança faz o seu próprio brinquedo, com a infância muito mais divertida, e arma-
zena memórias para a vida inteira. A brincadeira é experiência fundamental para 
qualquer idade e resgatar essa cultura do brincar e do criar seus brinquedos de 
forma sustentável, limpa e barata, torna essa aprendizagem prazerosa e com 
maior significado para as crianças.
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ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR CARLOS LACERDA

Direção: Karine Gusmão Couto
       Adriana Duarte Elias
Educador(a) Socioambiental: Alexandre Farias Baptista
Líder ambiental: Harley Godinho Bessa

PROJETO: AÇÕES DA MONITORIA AMBIENTAL 2018 E 2019

A Escola Municipal Governador Carlos Lacerda (EMGCL) reestrutura a horta esco-
lar.  Os trabalhos são liderados pelo monitor ambiental Harley Bessa sob coorde-
nação do professor do Programa Escola Integrada, Alexandre Farias Baptista.

As atividades atendem aos alunos do primeiro, segundo e terceiro ciclos. Já 
foram fornecidas à cantina da EMGCL alface, couve, cebolinha e salsinha. A 
produção dessas duas últimas é constante e os colaboradores da cantina ado-
ram, pois quase todo dia as crianças colhem hortaliças. 

A horta conta com dezesseis canteiros e todos os dias, na parte da manhã, 
quando está na época, os alunos fazem a colheita das hortaliças. Por se tratar 
de eficiência e projeto de sustentabilidade, os alunos molham a horta com rega-
dor, com isso promovem a economia de água. O intuito do projeto é mostrar o 
cultivo de alimentos, acabar com a idéia desabonadora do trabalho do campo e 
incentivar alimentação saudável nas refeições.  

Nos meses de setembro e outubro de 2018, a EMGCL juntamente com aluno 
da UFMG, promoveram o dia da bicicleta na escola. O projeto contou com mini-
oficinas de noções de trânsito,  funcionamento  da bicicleta,  equipamentos 
obrigatórios de segurança e, por fim, aula de como andar de bicicleta. Os profes-
sores que ensinavam a pedalar eram os próprios alunos, com isso conseguimos 
implantar o cooperativismo entre eles. 

Na segunda quinzena de maio deste ano, a escola promoveu visita orientada à 
fábrica de refrigerante. Os alunos se encantaram com o processo de fabricação 
das bebidas, do processo de mitigar o impacto ambiental adotado nas insta-
lações da fábrica e o museu da Coca Cola.  Em junho, os estudantes conheceram 
as instalações do CEA PROPAM (Centro de Educação Ambiental do Programa 
de Recuperação e Desenvolvimento Ambiental da Bacia da Pampulha), fizeram 
caminhada em torno do local, conheceram a usina solar do estabelecimento e, 
no final, caminhos de águas que banham a cidade de Belo Horizonte. 
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Para 2019, a Escola Municipal Governador Carlos Lacerda pretende aumentar a 
produção de alimentos na horta, implantar sistema de reuso da água oriunda 
da desinfecção de frutas e verduras da cantina e fazer mais visitas. 
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ESCOLA MUNICIPAL GRACY VIANNA LAGE 

Direção: Thais Gomes da Silva Matos
       Ângela Gomes  de Oliveira  
Educador(a) Socioambiental: Graziele Aparecida Pereira de Souza
Líder ambiental: José Fernando Marcelino Silva

PROJETO: OFICINA DE MEIO AMBIENTE - SUPERAÇÃO E 
   SURPRESAS

A oficina de meio ambiente oferecida pelo Programa Escola Integrada – PEI, com 
o monitor José Fernando, tem o objetivo de educar e, principalmente, conscien-
tizar os alunos, de início,  com ações simples: reorganizar a horta, plantios em 
diversos espaços  e trazer mais verde para escola muito cimentada!

Entretanto, a cada ação feita, percebe-se o elaborar de conceitos e mudanças 
de atitudes dos estudantes quanto às propostas iniciais. Logo, houve grande 
presença e os alunos foram “colocando a mão na massa”, sujando-se de terra, 
barro, tintas e assim formou-se a ideia do pertencimento, do “fazer parte”.

Após revitalizar a horta, o monitor ofereceu-se para desenvolver sistema de 
aquaponia (forma de produzir alimentos que combina o cultivo de plantas com a 
criação de peixes). O monitor montou o sistema e os alunos começaram a cuidar, 
entender e explicar como funciona.

Eles também realizaram o cultivo de diversas espécies de plantas e flores em 
pneus, latas, potes e tornaram o ambiente cada vez mais verde e acolhedor. 

Há estudantes de 6 a 14 anos e todos participam, de alguma forma, de todo 
projeto que é lançado na oficina. Vários temas foram abordados: extinção de 
espécies, cuidados com a natureza, ações humanas, entre outros.

Foram criadas esculturas de animais ameaçados de extinção. O rinoceronte 
branco, que não integra a fauna brasileira, foi o primeiro. Há também águia, 
tartaruga e outros.

As hortaliças da horta foram colhidas e servidas no almoço dos jovens e fun-
cionários da escola. Tais ações têm motivado muito os alunos, que participam 
também de diversas discussões. 

A cada dia, mais ideias e mais sonhos se delineiam e se tornam desafios, novas 

possibilidades.
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ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA

Direção: Iolane Vieira Albino
       Vanessa Júnia Ribeiro de Moraes Viana
Educador(a) Socioambiental: Lilian Maria Gonçalves

PROJETO AMBIENTAL NA BACIA DO ONÇA

O Projeto Ambiental na Bacia do Onça, conduzido pela EMHJS, parte do real da 

comunidade escolar, impactada pela presença desse Ribeirão, o maior poluidor 

do Rio das Velhas: problemas relativos ao esgotamento sanitário, à qualidade 

das águas e ao depósito incorreto do lixo são comuns na região. O plano das 

ações considera ainda o Movimento “Deixem o Onça Beber Água Limpa”, que 

reúne instituições na luta pelo requalificar socioambiental do entorno e que em 

2019 discutiu o tema “Viver com o rio vivendo”. 

No início do ano, definiu-se a parceria com aquele Movimento e visitas de todos 

os alunos a espaços que se destacam pela análise ambiental na cidade. O crono-

grama previu também nova travessia de professores e alunos pelo bairro, para 

atualizar o conhecimento do ambiental local. A partir disso, diversos materiais 

didáticos foram preparados. 

Diante da situação socioambiental vivida pela comunidade, a EMHJS entendeu 

que todas as suas ações precisavam ter o caráter ambiental. Em 2019, a novi-

dade foi utilizar materiais retirados do lixo ou do leito do rio, revelados pela 

travessia e pelas andanças e observações  pelo bairro. São pneus, cadeiras,  

telhas, caixas de isopor, móveis quebrados, eletrodomésticos estragados, botas 

usadas, garrafas PET, entre outros. É assim que temos contribuído para “viver 

com o rio vivendo”. A festa junina, por exemplo, foi feita em grande parte com 

esses materiais, e a brinquedoteca, recentemente inaugurada. São materiais 

que, se abandonados no ambiente, levariam muito tempo antes de se decompo-

rem. Na escola  adquirem outra função e outro significado.



29



30

ESCOLA MUNICIPAL JARDIM VITÓRIA 

Direção: Carla Lazarini Prado
       Wagner José Gomes Barbosa 
Educador(a) Socioambiental: Valdeci de Campos França
Líder ambiental: Lilian Messias de Miranda

PROJETO: HORTA E JARDIM NA ESCOLA

Educação ambiental é explorar o elo entre homem e natureza e o impacto que 

as ações dele causam na ecologia. O propósito de cuidar da horta e trabalhar 

no jardim com os alunos da Escola Integrada se deu a partir dos cursos do Pro-

grama ECOESCOLA BH, onde houve o incentivo e a orientação. De início, os ob-

jetivos são desenvolver a observação para formar atitudes positivas, consciência 

dos alunos sobre a importância de preservar o meio ambiente e onde vivem, 

valorizar o bom alimento e os produtos sem agrotóxicos.

Para executar esse projeto (horta/jardim) foram coletados garrafas PET e pneus 

para  confeccionar vasos e canteiros destinados ao plantio de hortaliças e mu-

das de plantas. As garrafas servem para os alunos plantarem mudas e cercar os 

canteiros; os pneus, como vasos de plantas no jardim da escola, são pintados e 

decorados pelos alunos, com orientação do monitor de grafite, Rodrigo. 

É feito rodízio para que os alunos participem dessas atividades. Cada dia, grupo 

é indicado para as tarefas. As mudas das hortaliças são cedidas à escola por 

meio do Programa ECOESCOLA BH e as mudas de jardinagem são compradas. 

Além da monitora da horta, Lilian, conta-se também com a ajuda da senhora 

Cleuza, moradora do Bairro Jardim Vitória, que nos finais de semana e feriados 

cuida da horta e plantas.

As hortaliças podem ser levadas para casa pelos alunos: isso é incentivo para 

bom hábito alimentar. A horta e o jardim são como laboratórios vivos, promovem 

experiência prazerosa, interdisciplinar e dinâmica.
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