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Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte. 
Rua Carangola, 288, sala 305 - Bairro Santo Antônio - Belo Horizonte - MG - 

e-mail:  - ecoescolabh@edu.pbh.gov.br  

Webinário de outubro

BOLETIM Nº  48 -outubro | 2021

Webinário: “ “,  realizado em 19 de outubro. Plantas alimentícias: PANC ou Tradicionais?

Palestrante: Maysa Mathias Alves Pereira, da SUSAN (Subsecretaria de Segurança Alimentar 

e Nutricional).

A palestrante levou os ouvintes a refletirem sobre os termos PANC x tradicional além de  

abordar questões históricas, sociais, econômicas, nutricionais e medicinais das plantas 

alimentícias. 

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

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

Retorno dos Projetos “PlantAR BH nas 
escolas“ e “Jardinagem“

Os projetos PlantAR BH nas escolas  e Jardinagem , em parceria com o Jardim “ “ “ “

Botânico da PBH retomaram suas atividades. Agora sua escola já pode solicitar mudas 

de árvores e de plantas ornamentais. Acesse o site do Programa e veja como funcionam 

as solicitações. Endereço do site: (https://www.ecoescolabh.com/) 

Próximo Webinário

Data: 18 de novembro 

Horário: 9h30 às 11h30 e 14h às 16h

Tema:Projeto Lixo Zero na Escola Estadual Aldo Câmara da Silva / SC

Palestrante: Fabiana Nogueira Caetano Mina

Selo BH Sustentável

Sua escola pode receber o Selo BH Sustentável – 

Boas Práticas de Sustentabilidade Ambiental 2021, 

iniciativa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente em 

parceria com a Secretaria Municipal de Educação e Defesa Civil.

Para isso é preciso:

- Assistir às gravações de, pelo menos,  6 webinários do Ecoescola BH.

Endereço: https://ead.pbh.gov.br/course/view.php?id=1930 

- Enviar o projeto socioambiental da instituição de ensino, (enviar até dia 22 de 

novembro). 

Utilize o seguinte link para enviar: https://forms.gle/WvjSG4RHPwBB3aRc9  

-  Informar quais ações do PREEGE (Plano de Redução dos Gases do Efeito Estufa) sua 

escola desenvolveu em 2021, (enviar  até dia 22 de novembro). 

Utilize o seguinte link para informar: https://forms.gle/H3anYLJwrGBSvKjR7 
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