
Escola Municipal Herbert José de Souza 
Projeto Ambiental na Bacia do Onça 





A BACIA DO ONÇA, abrange parte dos 

municípios de Contagem e Belo Horizonte, 

uma área de 212 km², com extensão de 

36,8 km. Possui 37 afluentes principais 

indiretos e diretos. Suas águas desaguam 

no Rio das Velhas em Santa Luzia. 





2011: Formação para professores de EJA das 
Regionais Norte, Nordeste e Pampulha 

Parceria com o COMUPRA Parceria com o “Santinha” 

Desde então a constituição de parcerias tem sido a ênfase  do 
trabalho ambiental desenvolvido. 



Travessia de Professores pelo Baixo Onça (2011) 

Professores no Córrego Santinha 

Professores na foz do Ribeirão Isidora 



Travessia de Professores pelo Baixo Onça (2011) 



A partir de 2011 a EMHJS, através da EJA,  torna-se 
parceira de um Movimento social no Baixo Onça 

Iniciativas para a requalificação socioambiental do Baixo Onça  
são definidas na sede do COMUPRA 



A partir de 2011 a EMHJS, através da EJA,  
torna-se parceira de um Movimento social no 

Baixo Onça 



Participação da EMHJS nas edições do  
“Deixem o Onça beber água limpa” 

Em 2011 a Escola organizou exposições e uma oficina de cestarias 



Participação da EMHJS nas edições do  
“Deixem o Onça beber água limpa” 

Em 2012 a EMHJS esteve presente na homenagem aos 
cuidadores de nascentes. 

 



Em 2013 a EMHJS esteve presente no evento 
“Nossa Praia” 



Em 2014 a EMHJS ajudou o COMUPRA a 
investigar “Para onde vai o nosso esgoto” 



Todo esse processo resultou em 

importante vitória: nessa região será 

implantado o Parque Linear do Onça, 

um dos maiores de Belo Horizonte, 

com extensão aproximada de 5,5 km. 

Esse Parque irá promover a melhoria 

da qualidade de vida da população, 

converter áreas ribeirinhas em 

espaços públicos de lazer, prática de 

esportes e educação ambiental, 

proteger contra inundações e 

recuperar a mata ciliar com o plantio 

de árvores. A concepção do projeto 

desse Parque foi democrática, por 

meio de ciclos de oficinas que 

envolveram as comunidades e as 

escolas. 



Ainda em 2014 a E. M. Herbert José de Souza apoiou as discussões 
e sediou oficinas para a implantação do Parque do Onça 



Nesse mesmo ano (2014) o trabalho 

coletivo da EMHJS foi coroado com uma 

premiação, concedida pelo Projeto 

Manuelzão e pela Secretaria de Estado da 

Educação, que consideram a escola como 

“parceira educacional e colaboradora em 

prol da saúde, meio ambiente e cidadania 

na Bacia do Rio das Velhas”. 



Aula inaugural da PBH 2015, proferida por 
representantes da PBH. 

Tema: “Água uma lição de Economia” 



Aula inaugural 2015 



Aula inaugural sobre o tema da água na EMHJS 



A partir de 2015 o PROJETO AMBIENTAL NA BACIA 
DO ONÇA estende-se para toda a escola 

Principais eixos temáticos (inspirados na Lei da 
Educação Ambiental brasileira de 1999 e na Lei das 
Águas de 1997):  
 

→ as Bacias hidrográficas;  
 

→ as relações socioeconômicas;  
 

→ o patrimônio natural, artístico, histórico e cultural. 



EMHJS - PROJETO AMBIENTAL NA BACIA DO ONÇA: 
principais estratégias 

• (re)conhecimento, por professores e alunos,  da realidade 
do entorno da escola (trabalhos de campo). 
• Formação teórica e prática de professores com ênfase em 
temáticas ambientais, sociais e culturais. 
• Tomada de decisões coletivas sobre o trabalho pedagógico. 
•Protagonismo dos próprios estudantes na construção de seu 
percurso educativo e na participação em movimentos sociais.  
• Trabalhos de campo para (re)conhecimento da Bacia e dos 
lugares de cultura e de memória da cidade.  
• Discussões teóricas e produções dos alunos. 
• Esforço interno pela sustentabilidade. 
• Constituição de parcerias 
 

 



Participação da Escola no 7º Deixem o Onça beber 
água limpa (2015) 





Desde o início o Projeto Ambiental da EMHJS foi uma 
parceria entre a EJA da escola, o COMUPRA e o CEA PROPAM 

A parceria do CEA-PROPAM com a EJA abriu espaço para que 
outros alunos da escola conhecessem espaços culturais e 

ambientais da Pampulha 



O CEA-PROPAM criou condições para a parceria da Escola com a 
COPASA 



A Pampulha, além de JK, Portinari e Niemayer 

Estação de Reciclagem de Entulho  
Alunos na nascente do Ribeirão Bom Jesus 

Abraço à maquete da Bacia do Onça, 
no CEA PROPAM 



Formação de professores 



Atividades de Educação Ambiental para alunos e 
professores 



Circuitos Eco-urbanísticos realizados pelos alunos da EMHJS 

Visita ao Espaço UFMG  
do Conhecimento 

Visita à Estação Ecológica da UFMG 

Alunos na Praça da 

Liberdade 



Alunos da EJA percorreram trechos da Lagoa da Pampulha 





Oficina de produção de sabão 





Oficinas de artesanato com materiais recicláveis 



OFICINAS DE HORTA VERTICAL E PET VASO 



Circuitos Eco-urbanísticos realizados pelos alunos da 
EMHJS 

Os alunos realizaram o circuito e pesquisa pelo Baixo Onça 



Travessias pelo bairro Novo Aarão Reis 



Ainda em 2015 a EMHJS recebe a visita de representantes do 
Banco Mundial. 



CAIXAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA INSTALADAS PELA PBH NA ESCOLA 



Concurso de cartazes: exposição no muro da Escola 



AÇÕES PELA SUSTENTABILIDADE NA ESCOLA 





Representantes da EMHJS plantam  

a árvore fundamental do Parque do Onça 

E participam do lançamento da 

 Nascente Fundamental do  

Parque do Onça 



Parcerias 

Sr. Rubens, proprietário da Fazenda Bom Jesus 
(área da nascentes do Córrego Bom Jesus) 

SLU 

Projeto Manuelzão COPASA 


