
O projeto «Cultura da Prevenção e Redução do Risco» desenvolvido pela URBEL (Companhia Urbanizadora de Belo 

Horizonte) nas escolas municipais, em parceria com o Programa ECOESCOLA BH encerrou suas atividades em 7 de 

novembro, no Batalhão do Corpo de Bombeiros.

16 escolas localizadas em área de risco geológico participaram das atividades ocorridas ao longo do ano. 

O projeto contribui para a construção de cidade cada vez mais resiliente com cidadãos conscientes do risco e capazes de se 

proteger nos momentos de crise.

EVENTO DE ENCERRAMENTO DO PROGRAMA ECOESCOLA BH 2018

EVENTO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO «CULTURA DA 
PREVENÇÃO E REDUÇÃO DO RISCO»

BOLETIM Nº  23 - novembro | 2018

PROGRAMA ECOESCOLA BH
smed

___________________________________________________________________________________

Boletim com informações sobre o Programa ECOESCOLA BH - Diretoria de Educação Integral - 
Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte. Rua Carangola, 288, sala 418 - Bairro Santo 

Antônio - Belo Horizonte - CEP 30330-240 - MG -Tel.: 55 (31) 3277-8709 - e-mail:   - ncma@pbh.gov.br

O Projeto socioambiental da escola é coordenado pelo professor Wander 

Resende de Araújo, com a apoio da Coordenadora do Programa Escola 

Integrada, Mariana Gonçalves Pereira. As ações têm como objetivos o uso 

racional da água e energia, reaproveitamento de resíduos orgânicos e 

produção de hortaliças, plantas medicinais e aromáticas. 

Na Mostra Cultural houve também distribuição de mudas de hortaliças, 

produzidas pelos próprios estudantes, para os participantes do evento. A 

proposta é incentivar as famílias a desenvolver suas hortas domiciliares.

MOSTRA CULTURAL DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR LEVINDO 
COELHO

Em 21 de novembro foi realizado o Evento de Encerramento do Programa 
ECOESCOLA BH – Edição 2018. 

Houve apresentação de recital de poesias de estudantes da Escola Municipal 
Francisca de Paula, coordenado por Eurides Lemos Morais da Cunha, Ivana 
Stoianoff Silva e Luciana Alkimim de Carvalho.

Em seguida, a palestra “Bacias hidrográficas como instrumento pedagógico” foi 
proferida pelo geógrafo do CEA PROPAM, Rafael Otávio Luciano Goulart.  

Realizou-se a entrega do “Selo BH Sustentável - 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, por meio 
da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil. O selo foi concedido a 55 escolas 
municipais que reduziram em 30% ou mais o consumo anual de água e participaram 
das atividades do Programa ECOESCOLA BH em 2018. 

aEm seguida ocorreu o lançamento virtual da 3  edição da Revista ECOESCOLA BH, 
que reúne relatos de 37 trabalhos socioambientais desenvolvidos nas escolas 
municipais e 4 trabalhos apresentados pelos parceiros. 

Logo depois foi realizada a premiação das escolas vencedoras da Mostra de 
Investigação Científica Escolar (MICE 2018).

1  Lugar) Escola Municipal Lídia Angélica – Título do trabalho: Medidas º

antropométricas e índices de adiposidade e massa corporal.

2  Lugar) Escola Municipal Vicente Guimarães – Título do trabalho: Cidade do futuro.º

3  Lugar) Escola Municipal Professora Maria Modesta Cravo – Título do trabalho: O º

incrível invisível está na rede - falando de microbiologia de forma descomplicada .

Aconteceu, em 24 de novembro de 2018, a  Mostra Cultural da Escola Municipal Senador Levindo Coelho: «Cada um é 

único! Ser diferente é bom demais».  O evento contou com a participação da comunidade e houve apresentações de 

música, teatro, capoeira, desfile, dança. Além de exposições de livro, fotografia, arte, instrumentos musicais e meio 

ambiente.

PROJETO PLANTAR BH

O Projeto PlantAR BH é ação conjunta entre o Programa 
ECOESCOLA BH, da Secretaria Municipal de Educação, a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), a Fundação de 
Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB) e a Subsecretaria de 
Proteção e Defesa Civil. 

O Projeto promove o plantio de árvores nas escolas e nos parques da 
cidade. Pretende-se conscientizar os estudantes sobre a 
importância das árvores para o meio ambiente, para o equilíbrio 
climático e para nossa própria saúde.

Este ano já foram plantadas 690 árvores em 41 escolas e 1127 
árvores em 7 parques.

Além disso, 23 escolas participaram da «Oficina de Plantar», 
oferecida pela FPMZB. A oficina ensina os estudantes a plantar, 
cultivar e cuidar das plantas e da natureza.
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