
As escolas que participaram das formações do Programa ECOESCOLA BH ao longo de 2018 

devem enviar o Projeto Socioambiental da instituição para receber o SELO BH 

SUSTENTÁVEL. O prazo vai até 10 de novembro de 2018. O evento para entrega do Selo 

acontecerá em 21 de novembro (em breve serão abertas inscrições).

O Selo BH Sustentável - Boas Práticas de Sustentabilidade Ambiental - é iniciativa da 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e, em parceria com a Secretaria Municipal de 

Educação e a Subsecretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil, visa a incentivar a 

realização de trabalhos que contribuam para a melhoria das condições ambientais, além de 

valorizar os profissionais que desenvolvem atividades exemplares, criativas e inovadoras na 

escola.

  

Circuito de Museus é o Projeto da Diretoria de Educação Integral que visa a incentivar e facilitar a apropriação dos espaços 

museais pelo público escolar. O Circuito Ciências e Sustentabilidade é constituído pelos seguintes parceiros: Espaço do 

Conhecimento da UFMG, Museu Ciências Naturais da PUC, Museu das Minas e do Metal, Museu de Ciências Morfológicas 

da UFMG, Estação Ecológica da UFMG, Parque Municipal Professor Amílcar Vianna Martins, SLU, Parque Municipal 

Jacques Cousteau, Centro de Educação Ambiental PROPAM.

As origens e as transformações dos seres vivos, da natureza e do universo constituem o eixo desse circuito. Em 30 de 

outubro, a Escola Municipal Padre Marzano Matias participou das atividades oferecidas pela SLU, no Parque Municipal 

Professor Amílcar Vianna Martins, com o objetivo de esclarecer os estudantes  sobre a importância do descarte consciente 

de resíduos.

PROJETO SOCIOAMBIENTAL PARA RECEBER O SELO BH SUSTENTÁVEL

CIRCUITO DE MUSEUS - CIÊNCIAS E SUSTENTABILIDADE

ESTAÇÃO ECOLÓGICA DA UFMG

O Selo é concedido às escolas e aos demais estabelecimentos de ensino da Prefeitura de Belo Horizonte que atendem 

simultaneamente aos seguintes critérios:

- redução de 30% em seu consumo de água durante o período de outubro de 2017 a setembro de 2018;

- participação no Programa ECOESCOLA BH, cumprindo frequência mínima de 70% nas atividades e capacitações 

previstas no cronograma;

- criação e execução de projeto de sustentabilidade na escola / comunidade.
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Aconteceu, em 29 de setembro de 2018, a Mostra de Ciências, Arte e Cultura da Escola Municipal Paulo Mendes Campos. O 

evento, integrador de diversas disciplinas e projetos, contou com a participação da comunidade escolar com apresentações 

musicais; trabalhos relacionados às lendas populares brasileiras; dinossauros de papelão; totens artísticos a partir de 

desenhos surrealistas; desenhos de paisagens quentes e frias; releituras de livros com produção de capas e resenhas, de 

personalidades famosas, da natureza e de terrários; HQs para representar as mensagens do conto “A Terceira Margem do 

Rio”, do escritor mineiro Guimarães Rosa; educação alimentar; fase local da Mostra de Iniciação Científica Escolar (MICE), 

com maquetes de células animais e vegetais; experimentos com reações químicas e resultados de investigações científicas 

com foco em sustentabilidade, que lançaram olhares sobre as possibilidades de ações e reações humanas mais dignas, 

visando a melhoria da qualidade de vida para todos.

Eram evidentes o amor, o orgulho e a satisfação nos olhos e gestos de cada participante e  visitante. Muitos parentes 

acompanharam a desenvoltura dos projetos no cotidiano dos alunos. Ficou registrado que eventos como esse são 

importantes para nos fazer acreditar, a cada dia, no poder da educação de construir, significar e repassar conhecimentos.

MOSTRA DE CIÊNCIAS, ARTE E CULTURA DA 
ESCOLA MUNICIPAL PAULO MENDES CAMPOS

ESTAÇÃO ECOLÓGICA DA UFMG

A professora Adriana Moura, coordenadora do Programa ECOESCOLA BH foi 

designada para compor o Conselho Diretor da Estação Ecológica da UFMG, 

como representante da Secretaria Municipal de Educação. Nesse sentido, a 

professora coloca-se à disposição das escolas no sentido de colher sugestões 

para as atividades que são oferecidas aos estudantes da Prefeitura Municipal 

de Belo Horizonte. Diretores, professores, monitores e alunos podem enviar 

propostas por e-mail. 

A Estação Ecológica da UFMG  é unidade de conservação que contribui para a preservação das áreas verdes da região 

metropolitana de Belo Horizonte. Oferece aos seus usuários, atividades de pesquisa, ensino e extensão. Localiza-se no 

Campus Pampulha ( Av. Antônio Carlos, 6627).
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