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Webinário de setembro

o
Em 02 de setembro aconteceu o 5  e último encontro do curso “Bacia Hidrográfica do 

Ribeirão do Onça”, com o tema: As diversidades de uma Bacia Hidrográfica e as múltiplas “

visões sobre seu contexto urbano e apresentação dos Circuitos socioambientais, culturais e 

étnico-raciais do Baixo Onça.“

Palestrantes: 

Itamar de Paula – Representante do Conselho Comunitário Unidos pelo Ribeiro de Abreu 

(COMUPRA)

Ricardo Andrade – Historiador / Representante do Movimento “EU VILARINHO”

Roseli Correia da Silva – Professora da RMEBH / Representante do Núcleo Capão / SCBH 

Ribeirão Onça

Maria José Zeferino Vieira – Representante do Movimento Deixem o Onça Beber Água 

Limpa / Conselheira do Subcomitê de Bacia Hidrográfica do Ribeirão Onça.(COMUPRA)

BOLETIM Nº  47 -setembro | 2021

Webinário: “ “, realizado no dia 21 de setembro. Drenagem urbana

Palestrante: Elisa Marques, da UFMG.

Foram apresentados os traçados das ruas na construção da cidade de Belo Horizonte e sua 

relação com os cursos das águas; reflexões sobre como pensar o território pelas Bacias 

hidrográficas e conciliar águas e ruas; os efeitos da canalização dos córregos e o crescimento 

urbano; exemplos de recuperação de cursos d'água com participação comunitária; além de 

apresentar conjunto de técnicas difusas para prevenção de enchentes.

A apresentação da palestrante está inserida no site do Ecoescola BH. 

Endereço: https://www.ecoescolabh.com/agenda-2021 

REVISTA ECOESCOLA BH 2021

Curso Bacia Hidrográfica do 
Ribeirão do Onça

Estão abertas as inscrições para os artigos da Revista 

Ecoescola BH 2021. 

Os interessados em publicar o trabalho socioambiental que é 

desenvolvido na escola / instituição basta preencher o 

formulário que está na página: 

https://www.ecoescolabh.com/publicacoes 

O prazo é até 04 de outubro!

Encontro com cursistas 
do Ecoescola BH EaD

Em 14 de setembro foi realizado o 3� encontro com os cursistas do Ecoescola BH EaD. 

Além de �rar dúvidas e esclarecer sobre os cursos, houve o relato de experiência de 

duas escolas.

Cris�na Maria de Castro Viana  apresentou o trabalho desenvolvido na Escola 

Municipal Murilo Rubião.

Enice Maria de Araujo e Lauro Braz da Silva Junior  apresentaram o trabalho da Escola 

Municipal Professor Domiciano Vieira.

Os interessados em par�cipar dos cursos virtuais devem acessar:

 h�ps://ead.pbh.gov.br/course/index.php?categoryid=246 
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