
oPERCURSOS AMBIENTAIS - 2  semestre

Os Percursos  Ambientais do segundo semestre iniciarão em 12 de agosto.

São mais de 220 opções de datas e horários de visitas escolares aos espaços 

de educação ambiental da cidade.

Podem agendar apenas as escolas que possuem projetos socioambientais.

O SIGAP (http://s29-smed/sigap), estará aberto para agendamentos nos dias 

6 e 7 de agosto e cada escola poderá escolher até 3 Percursos.
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A UFMG Jovem - Feira de Ciências da UFMG -  

acontecerá em 19 e 20 de setembro e 4 trabalhos 

da MICE  foram indicados para se apresentarem 

na Feira. Desejamos sucesso aos nossos 

educadores e estudantes!

A  MICE 2019 acontecerá nos dias 17 e 18 de setembro, no Parque Municipal. 

Mais de 60 trabalhos serão apresentados. Este ano, a MICE compõe a 

programação da “Semana da Educação“ promovida pela Secretaria Municipal de 

Educação e contará com diversas atividades.

Em 28 de junho houve o segundo encontro formativo da MICE no Museu da PUC.
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FORMAÇÕES DE AGOSTO

Participem das formações do Ecoescola BH do mês de agosto:

Dia 9 - sexta-feira: Noções básicas de Segurança Alimentar : alimentação e nutrição, 

higiene e aproveitamento integral dos alimentos- INSCRIÇÕES ABERTAS

Dia 21 - quarta-feira: Visita à Fazenda Urbana Be Green

Dia 28 - quarta-feira: Noções básicas de jardinagem para as escolas (grupo 2)

Dia 31 - sábado: Plantas medicinais e  oficina de controle de pragas

EXPRESSO AMBIENTAL

Em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), os 

educadores poderão ir de “Expresso Ambiental“ (ônibus da SMMA) para os locais 

das formações do Programa 

Ecoescola BH. 

O ôn ibus aguardará os 

educadores, nos dias das 

formações, na Praça Afonso 

Arinos sempre às 7 horas e às 

13 horas. O ônibus retornará 

para o mesmo local no final 

do turno.

Visita da Escola Municipal Arthur Guimarães ao Parque Nossa Senhora da 
Piedade acompanhada por Éder José Diniz, do Centro de Educação 

Ambiental Venda Nova.
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