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PROGRAMA ECOESCOLA BH 
- RESUMO 2020 -

O Programa Ecoescola BH foi selecionado no concurso da UNESCO 

para compor uma das 7 Boas Práticas da América Latina que 

integraram a bibliografia do curso on line sobre a Agenda 2030 da 

UNESCO “7 conhecimentos para um futuro sustentável”.

Lançamento do Ecoescola BH EaD: conjunto de 16 

cursos virtuais sobre educação ambiental para 

capacitar professores e monitores das escolas 

municipais de Belo Horizonte a desenvolverem 

ações de sustentabilidade ambiental. Trata-se de 

propostas forma�vas que propõem a aplicação 

prá�ca de a�vidades sustentáveis. Para acessar o 

curso:  h�ps://ead.pbh.gov.br/

Parceria com COMUPRA (Conselho Comunitário Unidos pelo 

Ribeiro de Abreu) e “Movimento Deixem o Onça Beber Água 

Limpa” para criação do curso virtual sobre a Bacia do Onça que 

acontecerá em 2021.

MARÇO

ABRIL

O Programa Ecoescola BH foi convidado para apresentação no webinar: 

“Tratamento de Resíduos Orgânicos: Soluções e Exemplos da América 

Latina”, que aconteceu em 23 de abril. No webinar, organizado no 

âmbito do Projeto Urban Pathyways, que é financiado pela 

International Climate Initiative (IKI) do Ministério do Meio Ambiente da 

Alemanha. No encontro foram discutidas diferentes soluções para o 

tratamento de resíduos orgânicos.

JUNHO
Parceria com a Plant-for-the-Planet, ICLEI e Konrad Adenauer S��ung para 

inserção do curso "Crise climá�ca para educadores" no EcoEscola BH EaD e a 

implantação das Academias nas escolas interessadas pela ação, em 2021. As 

Academias formam estudantes em Embaixadores da Jus�ça Climá�ca 

sensibilizando-os sobre a agenda da mudança do clima de forma lúdica e 

realizando plan�os cole�vos para apoiar na solução do problema em suas 

comunidades. 

AGOSTO

O Programa EcoEscola BH foi convidado para relato de 
experiência no encontro virtual: “Hábitos sustentáveis e de 
conscien�zação ambiental no marco da pandemia”. O 
encontro foi promovido pela Associação Internacional de 
Cidades Educadoras para a América La�na. 

Palestra “Educação Ambiental pela brincadeira com os elementos naturais” 

oferecida aos educadores, por Luciana Queiroz Moreira, da Colônia do Brincar 

(parceira do Ecoescola BH).

SETEMBRO

Formação on-line, em parceria com 

a Defesa Civil, para estagiários e 

monitores para apresentação das 

medidas de prevenção dos riscos 

hidrológicos e geológicos e ações de 

resposta ao desastre.

DEZEMBRO

Encontro  v i r tua l  com os 

cursistas do Ecoescola BH EaD 

que teve como obje�vos: a 

avaliação do curso, ouvir 

sugestões e propostas e �rar 

dúvidas.

Encontro de encerramento do 
E c o e s c o l a  B H  2 0 2 0  e 
apresentação da proposta de 
curso sobre a Bacia do Onça e o 
“ C i rc u i to  s o c i o a m b i e n ta l , 
turís�co, étnico-racial do Baixo 
Onça” previstos para 2021

OUTUBRO
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