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Webinário de novembro

BOLETIM Nº  49 - novembro | 2021

Webinário: “ “,  realizado Projeto Lixo Zero na Escola Estadual Aldo Câmara da Silva / SC

em 18 de novembro. 

Palestrante: Fabiana Nogueira Caetano Mina (professora idealizadora do projeto).

A palestrante apresentou como o projeto Lixo Zero iniciou, quais os desafios enfrentados, 

metodologia utilizada, prêmios conquistados. Mostrou ainda a possibilidade de replicação em 

outras instituições de ensino visto que os custos são baixos, mas a dedicação e a participação 

da comunidade escolar são fundamentais para o sucesso das ações.

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

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

Encerramento das ações 2021 
do Ecoescola BH

Data: 07 de dezembro de 2021(terça-feira)

Horário: 9h30 às 11h30

Programação: 

- Palestra - “Agroecologia nas escolas e segurança alimentar” - SUSAN

- Apresentação das ações do Programa Ecoescola BH 

- Lançamento da Revista Ecoescola BH 

- Entrega Virtual do Selo BH Sustentável - SMMA e Defesa Civil

O Programa Ecoescola BH é um dos vencedores do V Prêmio de Boas Práticas Ambientais 
"Saneamento Além do Básico" do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
(Sisema) em sua edição 2021 com o projeto “Coleta seletiva nas escolas municipais de Belo 
Horizonte”.
A Cerimônia de Premiação aconteceu em 24 de novembro de 2021 e fez parte da programação 
do XXIV Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos.
O prêmio conquistado é símbolo importante para todos nós e, certamente, pertence à direção de 
cada instituição de ensino, aos professores, monitores, funcionários e alunos que estão de fato 
realizando as ações socioambientais. 
Pertence também aos parceiros que fazem o Programa Ecoescola BH. Parabenizamos 
especialmente a SLU, as cooperativas, o CREMACs e a SUSAN que participaram ativamente 
deste projeto.

Programa Ecoescola BH 
é premiado pelo SISEMA
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