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FORMAÇÕES

EDUCADORES SOCIOAMBIENTAIS
- Módulo 2 -

LÍDERES AMBIENTAIS - Módulo 3 -

A formação dos Educadores Socioambientais - Módulo
2, aconteceu no dia 01 de junho, com a participação de
92 pessoas e as apresentações:
- Relato de experiência – Projeto Sala Limpa - Escola
Municipal Dora Tomich Laender /Regional Venda Nova
- Descarte Consciente de Resíduos – Antônio Marcos
Martins/ Equipe SLU

O Módulo 3 da formação dos Líderes Ambientais
aconteceu no dia 22 de junho, na Secretaria
Municipal de Educação. Contou com a participação
de 100 pessoas.
Nesse módulo houve as apresentações:
- Ações para uso racional da água e Relatório sobre o
consumo de água nas escolas e UMEIs / Defesa Civil
- Relato de experiência da EM Francisco Magalhães
Gomes/ Regional Norte
- Diagnóstico hídrico nas escolas / GIRE -GEDC

PROJETO SALA LIMPA - ESCOLA
MUNICIPAL DORA TOMICH LAENDER
A proposta da EM Dora Tomich não é apenas manter a
sala limpa. Vai muito além disso. O trabalho propõe:
melhorar o ambiente escolar e seu entorno no que se
refere às questões socioambientais, por meio da
mudança de valores, ideias e atitudes; inserir a
Educação Ambiental no ambiente escolar, com caráter
de permanência; colaborar para formação de sujeitos
ecológicos; estabelecer ambiente de paz e harmonia
fortalecendo o espírito de solidariedade, cooperação,
amizade e fraternidade entre as pessoas; inclusão do
Projeto Sala Limpa nas avaliações da escola.

ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO
MAGALHÃES GOMES
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Ações da SLU:
- Exposição itinerante: “História das
embalagens”;
- Palestras;
- Visitas aos equipamentos de limpeza urbana.
Para saber mais: mobslu@pbh.gov.br. Fones:
3277-9352/9345

A SLU (Serviço de Limpeza Urbana) fornece
diversas informações na sua página:
www.pbh.gov.br/slu/. Informa, por exemplo, os
pontos de coleta seletiva - LEVs (Locais de Entrega
Voluntária) que são instalados em lugares de grande
fluxo de pessoas; os locais das URPVs (Unidades de
Recebimento de Pequenos Volumes); onde fazer o
descarte correto do óleo de cozinha, pneus,
medicamentos vencidos, lâmpadas fluorescentes.
Informe-se, pois muito do que é descartado como
lixo comum deveria ter tratamento especial e todos
podem ajudar!

A EM Francisco Magalhães Gomes, Regional Norte,
desenvolve diversas ações socioambientais: revitalização de
áreas verdes, horta, reutilização de materiais que iriam para o
lixo. Muito importante é a participação ativa dos estudantes
em todas as ações. Com isso, a escola se mantém
preservada, bonita e sempre renovada.
SÃO BEM-VINDAS AS CRÍTICAS E AS SUGESTÕES.
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