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MOSTRA CULTURAL DA EMEI SOLIMÕES

Em 9 de novembro, a EMEI Solimões, localizada na Regional norte de BH, realizou 

a Mostra Cultural. O eixo sustentabilidade foi o tema do projeto institucional de 

literatura deste ano. A intenção é conscientizar os alunos e toda a comunidade 

escolar para a preservação do meio ambiente e o uso de materiais recicláveis em 

atividades no dia a dia.

As turmas de crianças de 1 e 2 anos (“Turma da Roça”, “Turma da Lagartinha” e 

“Turma um mundo melhor”) cultivaram a horta da escola. Plantaram e colheram 

salsa, cebolinha, alface e beterraba. Com essa última foi feito o suco e as crianças 

saborearam com satisfação. 

Logo depois foi realizada a premiação das escolas 
avencedoras da 3  Mostra de  investigação Científica 

Escolar (MICE 2019).

1� Lugar) Escola Municipal Minervina Augusta - Título do 

trabalho: “Mar de lama: Atividade de modelagem na 

educação matemática".

o
2  Lugar) Escola Municipal Dom Orione - Título do 

trabalho: "Uso de aplicativos na sala de aula - leitura de 

QR Code".

o3  Lugar) Escola Municipal Francisca de Paula - Título do 

trabalho: "Geometria das abelhas: o segredo dos 

hexágonos e a dança das abelhas".

Em 26 de novembro foi realizado o Encerramento do Programa ECOESCOLA BH – edição 

2019.

Houve apresentação do Coral do OAP/UFMG (Organização dos Aposentados e Pensionistas 

da UFMG), dirigido pelas maestrinas, Marilene Gangana e Maria Amália Martins. A 

apresentação foi muito bonita e emocionante.

Em seguida ocorreu o lançamento virtual da 4� edição da Revista 

ECOESCOLA BH, que reúne relatos de 38 trabalhos socioambientais 

desenvolvidos nas escolas municipais, sendo 8 da educação infantil. Há 

também a matéria da parceira Luciana Moreira, da Colônia do Brincar. 

Realizou-se a entrega do “Selo Boas Práticas 

de Sustentabilidade Ambiental”. O Selo é 

ação conjunta entre a Secretaria Municipal de 

Educação, a Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente e a  Secretaria  Municipal  de Obras, 

A palestra “Biofilia e educação ambiental: função pedagógica da 

afinidade pela vida e pelos processos vitais” foi proferida pela psicóloga 

e mestre em ecologia, do Centro de Educação Ambiental Centro-Sul, da 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Laiena Ribeiro Teixeira Dib. 

Fez refletir sobre a importância da empatia para 

que as pessoas gostem e queiram proteger a 

natureza.

por meio da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil. 

O Selo foi concedido a 62 escolas municipais que reduziram o consumo anual de água e 

participaram das atividades do Programa ECOESCOLA BH em 2019.
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