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UNIVERSIDADE DAS CRIANÇAS UFMG 2017: 
FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES

Universidade das Crianças é um projeto de extensão da Universidade Federal de Minas Gerais, que se insere nos 

campos da Educação e da Divulgação Científica.

A partir de uma metodologia própria, que se inspira na pedagogia freireana e na teoria da “aprendizagem por livre 

escolha”, dentre outras, pretende-se possibilitar a construção de um conhecimento de acordo com a realidade de 

cada criança e de cada adulto participante, que traz consigo seus interesses e suas experiências.

O curso de formação de multiplicadores da metodologia Universidade das Crianças é uma parceria entre a 

Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte, a Universidade Federal de Minas Gerais e a Universidade 

Federal de Ouro Preto. O curso teve inicio em junho e se estende até setembro de 2017.

Além de professores, haverá oficinas para 2 turmas de crianças. 

A Escola Municipal Santos Dumont, em parceria 
com o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das 
Velhas e apoio da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente recuperaram uma das onze nascentes 
presentes na escola.
Foi realizada obra para cercar e proteger a 
nascente que agora será cuidada e preservada 
pela comunidade escolar.

Recuperação de Nascente 
na E.M. Santos Dumont

FORMAÇÕES ECOESCOLA BH  
EM AGOSTO

Quem já participou dessa formação em abril não 
precisa participar novamente.

MÓDULO IV - Visita ao Aterro Sanitário 
       Macaúbas

MÓDULO  - Hortas, compostagem EXTRA
e plantio em espaços alternativos

DATA: 17 de agosto
HORÁRIO: das 8h30 às 11h30 ou das 13h30 às 16h30
LOCAL: Propam

Inscrições abertas no site ECOESCOLA BH.

DATAS: 21 a 25 de agosto (escolher uma data)
HORÁRIO: das 8h às 12h ou das 13h às 17h

Inscrições serão abertas no dia 3 de agosto.

Mostra de Investigação 
Científica Escolar -  MICE 2017 -

O encontro de formações da Mostra de Investigação 
Científica Escolar que aconteceria no dia 8 de agosto, 
na Estação Ecológica da UFMG, foi transferida para 
dia 22 de agosto. Acesse o site ECOESCOLA BH e 
faça sua inscrição.

Inscrições abertas no site ECOESCOLA BH.

http://ncma@pbh.gov.br
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