
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 



Poder Executivo
Secretaria Municipal de Educação 
PORTARIA CONJUNTA SMED/SMPL Nº 001/2016

Dispõe sobre a Comissão de Controle de Estoques de Materiais de Consumo da 
Secretaria Municipal de Educação.

A Secretária Municipal de Educação e Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento 
e Informação, no uso de suas atribuições legais, e
Considerando:

a necessidade de formação em educação ambiental na Rede Municipal de 
Educação; 

a adoção de práticas relacionadas à aquisição de produtos que visem diminuir 
e/ou eliminar os impactos ambientais;

a diminuição do desperdício e a otimização do uso dos insumos, visando ao 
consumo consciente e à sustentabilidade.
RESOLVEM:

Art. 1º - Fica instituída a Comissão de Controle de Estoques de Materiais de Consumo, no 
âmbito da Secretaria Municipal de Educação (SMED), para propor estratégias de 
monitoramento da programação de compras, fornecimento e estoques de materiais de 
consumo para a Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte.



Art. 2º - A Comissão será composta pelos seguintes servidores e coordenada pelo 
primeiro indicado:
I – Maria Marta de Carvalho, BM 39.655-2 – Gerência de Gestão Administrava e 
Financeira
II – Alexsandro da Silva Gomes, BM 71.660-3 – Gerência de Articulação de 
Administração e Planejamento
III – Mário José Alves de Andrade, BM 44.025-X – Gerência de Recursos Materiais 
da Educação
IV – Valéria Regina Barbosa, BM 34.164-2 – Gerência de Almoxarifado
V – Arminda Aparecida de Oliveira, BM 85.889-0 – Gerência de Educação 
Integral, Direitos Humanos e Cidadania
VI – Eliane Cristina Montanari Gonçalves, BM 93.789-8 – Gerência de Análise de 
Custos
VII – Leandro Fernando Andrade Ozolio, BM 73.464-4 – Gerência de Articulação de 
Administração e Planejamento

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e revoga as 
disposições em contrário.
Belo Horizonte, 21 de março de 2016

Sueli Maria Baliza Dias
Secretária Municipal de Educação
Thiago Alexsander Costa Grego
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação



Visa a fortalecer, incentivar, 

certificar e divulgar  as ações de 

Educação Socioambiental de forma 

sustentável.



PÚBLICO ALVO
Considerando que a “Educação Socioambiental, 

desenvolvimento sustentável, economia solidária e 

criativa” SÃO temáticas fundamentais para consolidar 

processos educativos que FAVOREÇAM a formação de 

CIDADÃOS críticos e conscientes. As Escolas 

Municipais/UMEIs  são o locus de ação do Programa 

ECOESCOLA BH.   



OS ATORES SOCIAIS 
DO PROGRAMA

Diretor escolar

Educador socioambiental: professor

Líder ambiental: monitor PEI

Comunidade escolar



Diretor Escolar
- divulgar o programa “ECOESCOLA BH”;

- sensibilizar os sujeitos do território 

educativo;

- viabilizar recursos humanos e materiais para 

implementação do Plano de Ação.



Podem ser educadores socioambientais,  profissionais 

do quadro da escola que atuam diretamente com os 

processos de planejamento e ações pedagógicas: 

-Professores Coordenadores do PEI, 

-Professores Comunitários do PEA, 

-Coordenadores Pedagógicos, 

-Professores da educação básica e EJA 

-Educadores do PEI.

Educador Socioambiental



Educador socioambiental

Perspectiva de ação:

- incentivar a participação da comunidade escolar e 

promover as ações socioambientais;

- articular as ações do Programa “Ecoescola BH” ao 

currículo escolar, com vistas à construção de matriz 

curricular integral. 



   Podem ser agentes ambientais profissionais da 

escola que possuem relação com o território 

educativo no qual a  escola está inserida com O 

OBJETIVO DE  promover o diálogo que possibilite O 

DESENVOLVIMENTO de trabalho coletivo e 

integrado com a comunidade.

 

Educador socioambiental



Líder Ambiental
Perspectiva de ação:
- fazer a interlocução entre as atividades de 
Educação Socioambiental desenvolvidas na escola e a 
SMED. 
- executar e registrar as ações de Educação 
Socioambiental  na escola.
- realizar a integração das ações entre escola e 
comunidade. 



Comunidade escolar 
É de fundamental importância a colaboração 

de TODOS para a construção e elaboração de 

projetos democráticos e transparentes que 

permitam a ampla participação e 

estabelecimento de responsabilidades.



Comunidade escolar 
Compõe a comunidade escolar: professores, estudantes, 

funcionários da limpeza, cantineiros, ponteiros, educadores 

dos programas de educação integral, direção, coordenação 

pedagógica, familiares dos estudantes, parceiros da escola, 

lideranças comunitárias, entre outros. 

Esses atores SERÃO os protagonistas do processo 

educativo e formador que compõe o Plano de Ação.



EIXOS DE AÇÃO
FORMAÇÃO

AÇÃO AMBIENTAL:  FOCO SUSTENTABILIDADE
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO 

Monitoramento da programação de compras, 
fornecimento e estoques de materiais de consumo

CERTIFICAÇÃO
PUBLICAÇÃO



Monitoramento da 
programação de compras, 

fornecimento e estoques de 
materiais de consumo

Esta AÇÃO SERÁ DESENVOLVIDA PELA Comissão 
de Controle de Estoques de Materiais de Consumo, 
no âmbito da Secretaria Municipal de Educação 
(SMED), QUE IRÁ PROPOR AÇÕES E 
ESTRATÉGIAS.



FORMAÇÃO
  Todos os envolvidos participarão de processo 

formativo dentro e fora da escola com enfoque na 

sustentabilidade socioambiental.

  Público alvo: professores, estudantes, funcionários da 

limpeza, cantineiros, ponteiros, educadores dos 

programas de educação integral, direção, coordenação 

pedagógica, entre outros.



 Temáticas das Formações:  

-Consumo consciente; 
- Selo BH Sustentável e Selo Boas Práticas
-diminuição do desperdício;
-eficiência energética;
-uso racional da água;
-resíduos sólidos;
-otimização do uso dos insumos;
-adoção de práticas relacionadas à aquisição de produtos 
que visem a diminuir e/ou eliminar os impactos ambientais; 
-tratamento de resíduos; 
-mobilidade urbana; 
-saúde; 
-educação alimentar;
-educação patrimonial.









AGENDA DE FORMAÇÕES 2016 – EDUCADORES 
SOCIOAMBIENTAIS:

MÓDULO 1- 11 de maio – auditório 4o andar SMED
MÓDULO 2 – 01 de junho – auditório 4o andar SMED
MÓDULO 3 – 10 de agosto – auditório 8o andar SMED
MÓDULO 4- 14 de setembro – auditório 4o andar SMED
MÓDULO 5- 19 de outubro – visita `a UMEI

AGENDA DE FORMAÇÕES 2016 –  LÍDERES AMBIENTAIS:

MÓDULO 1- 20 de abril – auditório da UNA
MÓDULO 2- 18 de maio – auditório 4o andar SMED
MÓDULO 3 – 22 de junho – auditório 4o andar SMED
MÓDULO 4 – 25 de agosto – visita à UMEI
MÓDULO 5- 22 de setembro – auditório 4o andar SMED
MÓDULO 6- 26 de outubro –  auditório 4o andar SMED:



AÇÃO SOCIOAMBIENTAL:  
FOCO SUSTENTABILIDADE

  A proposta é que cada escola caminhe  na 

construção de projeto COLETIVO com ações  

que envolvam a mudança de hábitos e 

costumes rumo à sustentabilidade para a 

melhoria do ambiente.



Escolas públicas da educação básica, que tenham 
participado da Conferência

Infanto Juvenil pelo Meio Ambiente e que tenham 

registrado essa realização no site da conferência até 

o prazo estabelecido.

2013: 20 escolas – verba depositada

2014: 71 escolas – sem previsão de depósito

PDDE Escola Sustentável - 
ESCOLAS PASSÍVEIS DE 
RECEBER O RECURSO



ACOMPANHAMENTO 
PEDAGÓGICO

  Com o apoio da equipe de acompanhamento 
do Programa Escola Integrada, serão realizadas 
visitas nas escolas com o intuito de coletar 
dados sobre o funcionamento do programa.
  O registro das ações do programa, por parte 
da escola, é de fundamental importância para 
possibilitar que os objetivos sejam alcançados.



CERTIFICAÇÃO
As escolas participantes do programa que 
apresentarem ações relevantes em prol do meio 
ambiente e alcançarem metas de sustentabilidade 
serão certificadas e receberão selo de 
sustentabilidade.
A certificação promove a valorização dos trabalhos 
realizados e incentiva os participantes a se 
empenharem cada vez mais.



DECRETO Nº 15.887, DE 03 DE MARÇO DE 
2015

Cria o Grupo Executivo para Uso Sustentável da Água – Geusa,
o Grupo Executivo de Racionalização do Consumo de Energia

Elétrica – Gerceel – e dá outras providências.

Art. 6º - As coordenações dos Grupos Executivos poderão estabelecer 
políticas de premiações para órgãos e entidades que mais 

superarem as metas de redução de consumo de água e energia 
elétrica.

Art. 7º - A partir de 1º de março de 2015, os órgãos e entidades da 
Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal deverão 
executar ações e políticas que busquem a redução de 30% (trinta por 

cento) do consumo de água e de 5% (cinco por cento) do 
consumo de energia elétrica.

Art. 8º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 03 de março de 2015



Selo de Boas Práticas Ambientais

30%  do consumo de água  
5%  do consumo de energia elétrica



PRÓPRIOS QUE BATERAM A META – FEV. 
2016

FONTE: Defesa civil



SEGMENTO EDUCAÇÃO - QUANTATIVO



30%  do consumo de água  

+

5%  do consumo de energia elétrica

+
Ações Boas Práticas Ambientais

=

A certificação promove a valorização dos 
trabalhos realizados e incentiva os 
participantes a se empenharem cada vez mais.



PUBLICAÇÃO
  O importante é instrumentalizar as escolas com 
variadas metodologias de sustentabilidade para 
efetivas ações ambientais educativas.
 

A Revista Ecoescola BH reunirá publicações das 
ações mais exitosas em Educação Ambiental e 
sustentabilidade desenvolvidas nas escolas 
municipais.



O Boletim 
apresenta 
informações das 
ações 
desenvolvidas 
pelas escolas e 
pelo  NCMA.



Adriana Moura
Sandra Breder 
Walter César

Núcleo Cidade e Meio Ambiente
ncma@pbh.gov.br
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