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SÃO BEM-VINDAS AS CRÍTICAS E AS SUGESTÕES.

I SEMINÁRIO EDUCAÇÃO & CIDADE

PERCURSO AMBIENTAL: 
Escolas no Parque das Mangabeiras
O Programa ECOESCOLA BH e a Fundação Municipal de 
Parques estão desenvolvendo trabalho conjunto no Parque 
das Mangabeiras. As Escolas da regional Centro-Sul foram 
convidadas a visitar o Parque neste mês de junho para 
conhecer mais sobre a fauna e a flora do local. No segundo 
semestre, acontecerão outros Percursos Ambientais, com 
a participação das demais regionais.

O I Seminário Educação e Cidade aconteceu nos dias 8, 9 e 10 de 
junho e contou com a participação de quase 400 educadores. O 
Seminário é uma das ações do Projeto Leituras Urbanas, que 
integra o Programa Leituras em Conexão da SMED e faz parte das 
ações comemorativas dos 120 anos de Belo Horizonte. As 
discussões realizadas nas seis mesas redondas que compuseram 
o evento contribuíram para a formação dos educadores, realçando 
o potencial educativo da cidade e fornecendo instrumentos para o 
desenvolvimento de trabalhos assentados na história de Belo 
Horizonte, nas suas referências culturais, no seu processo de 
metropolização e nos desafios colocados para as urbes 
contemporâneas.  

Mesa 1 - Caminhos de Belo Horizonte
Mesa 2 - Cidades sensíveis
Mesa 3 - A cidade pela literatura
Mesa 4 - Água e cidade
Mesa 5 - Juventude, periferia e literatura
Mesa 6 - Cultura urbana

O projeto “Cultura da Prevenção e Redução de Risco“ é uma 
ação conjunta da Urbel (Companhia Urbanizadora de Belo 
Horizonte), Defesa Civil e a Secretaria Municipal de 
Educação (Núcleo Cidade e Meio Ambiente) e pretende 
conscientizar e prevenir a comunidade escolar quanto aos 
riscos naturais e socioambientais. A equipe da Urbel 
coordena as oficinas que estão sendo realizadas em 18 
escolas municipais, com participação de 370 estudantes que 
residem próximos a áreas de risco geológico. 

Projeto “Cultura da Prevenção e Redução de Risco“
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