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O PROGRAMA
ECOESCOLA BH é o programa da Secretaria Municipal de 

Educação que visa a fortalecer, incentivar, certificar e 

divulgar as ações de educação socioambiental das 

escolas municipais de Belo Horizonte.

SUSTENTABILIDADE

ATORES SOCIAIS 
Diretor Escolar, Educador Socioambiental, Líder 
Ambiental e comunidade escolar. Todos são 
protagonistas do processo educativo e formador 
que compõe o plano de ação.

EDUCADOR SOCIOAMBIENTAL
É o professor da unidade escolar escolhido pelo diretor para: 
-promover as ações socioambientais;
-incentivar a participação da comunidade escolar nas 
ações socioambientais;
-articular o Programa  ao currículo escolar, 
com vistas à construção de matriz curricular integral. 

ECOESCOLA BH

SEMINÁRIO DE ABERTURA DO 

PROJETO LÍDERES AMBIENTAIS
Dia 20 de abril, no Centro Universitário UNA 
(parceiro do Programa Escola Integrada) 
aconteceu o Seminário de Abertura do Projeto 
Líderes Ambientais. Esse projeto é parceria entre a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a 
Secretaria Municipal de Educação e visa a  
capacitar e contribuir com a formação 
continuada de monitores dos programas de 
educação integral das escolas municipais, na 
perspectiva do protagonismo em relação às 
questões ambientais para promover a 
sensibilização e a conscientização relativas à 
recuperação e preservação dos recursos 
naturais. 

PUBLICAÇÃO
A Revista  reunirá  publicação  das ações 
mais exi tosas em Educação Socioambiental 
desenvolvidas nas escolas municipais, com os objetivos 
de divulgar os projetos e revelar a criatividade e o 
compromisso das comunidades com o meio ambiente. 
Os trabalhos apresentados poderão também servir de 
exemplo para outras escolas que se interessarem em 
recriar experiências de sucesso. 
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ECO BHESCOLA 
A proposta é que cada escola caminhe na 
construção de projeto coletivo com ações que 
envolvam a mudança de hábitos e costumes 
rumo à sustentabilidade para melhoria do 
ambiente.

CERTIFICAÇÃO
As escolas participantes do programa que apresentarem 
ações relevantes em prol do meio ambiente e 
alcançarem metas de sustentabil idades serão 
certificadas. A certificação promove a valorização dos 
trabalhos realizados e incentiva os participantes a se 
empenharem cada vez mais.

FORMAÇÕES
Os envolvidos participarão de processo formativo, dentro e 
fora da escola, com enfoque na sustentabilidade 
socioambiental.

SÃO BEM-VINDAS AS CRÍTICAS E AS SUGESTÕES.
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