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PROJETO SALA VERDE 
 

1. APRESENTAÇÃO 

 

A Associação Civil Comunitária da Bacia da Pampulha, mais conhecida como 

Consórcio Pampulha, é uma entidade civil, sem fins lucrativos, que promove a 

recuperação e a preservação ambiental na bacia hidrográfica da Lagoa da Pampulha, 

referência de Belo Horizonte. O Consórcio desenvolve desde o ano 2000, atividades de 

educação ambiental através do Programa “Educação para as Águas”, buscando 

solucionar pela mobilização e participação social, a deposição irregular de lixo e entulho; 

os lançamentos clandestinos de esgotos; a erosão e o assoreamento dos cursos d’água; 

e a ocupação inadequada de espaços públicos. Entre seus princípios estão a 

preservação e a recuperação ambiental associadas ao desenvolvimento social e à 

qualidade de vida; a articulação interinstitucional das ações de educação; a vivência “in 

loco” de situações de reconhecimento da realidade ambiental da bacia; a racionalização 

do uso da água e redução do lixo; e a divulgação do aporte legal e institucional da política 

ambiental para a bacia. O Programa já atendeu um público estimado em 82.500 pessoas, 

utilizando como principais métodos, circuitos de percepção ambiental que percorrem a 

bacia visitando pontos estratégicos, e atividades de formação de multiplicadores em 

educação ambiental. A reciclagem é incentivada por meio de oficinas que desenvolvem a 

criatividade e a capacidade de produzir objetos úteis a partir de materiais recicláveis. 

Para valorizar a criatividade de estudantes, o Consórcio promove o Prêmio “Águas da 

Pampulha”, um concurso de redação e desenho aberto às 110 escolas da bacia. Além de 

divulgar o Consórcio, o prêmio também funciona como indicador da efetividade das ações 

de educação implementadas. O Consórcio desenvolve estas atividades considerado o 

conhecimento acumulado da situação ambiental da bacia e o domínio das metodologias 

de educação ambiental. As parcerias com órgãos públicos, empresas e lideranças 

comunitárias, conquistadas ao longo do tempo, potencializaram as ações desenvolvidas 

em prol da melhoria ambiental da bacia. Nesse sentido a expectativa é de que a 

formulação da parceria com o Ministério do Meio Ambiente, ora reivindicada neste 

projeto, chancele a importância do trabalho já realizado, seguindo o que preconizam a 

Política e o Programa Nacional de Educação Ambiental. A implementação da Sala Verde 

deverá contribuir para que o Consórcio, para além do acesso às publicações, materiais e 

informações socioambientais, também, uma vez certificado, alcance maior visibilidade, 

visando articular iniciativas educativas que levem a cobertura integral da bacia da Lagoa 

da Pampulha, buscando alcançar a sustentabilidade através do fomento à cidadania. 
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2. HISTÓRICO E JUSTIFICATIVA 

 

A Lagoa da Pampulha e sua orla, com as obras arquitetônicas, artísticas e 

paisagísticas, formam um conjunto reconhecido como marco da arquitetura moderna no 

Brasil. Foi construída no final da década de 30 com o objetivo de ampliar o abastecimento 

de água da região norte da cidade de Belo Horizonte, e visando o aproveitamento da 

Lagoa e seu entorno como um pólo de desenvolvimento turístico e de lazer para a 

população. Por determinação do então prefeito Juscelino Kubsticheck, a orla recebeu 

projetos e obras de arte de profissionais como Oscar Niemayer, Burle Marx, Cândido 

Portinari, José Pedrosa e Alfredo Ceschiatti, hoje reconhecidos internacionalmente. 

As águas que fluem para a Lagoa nascem e percorrem uma bacia hidrográfica com 

área de 97 km2 dos municípios de Belo Horizonte e Contagem (figura 01). A bacia da 

Pampulha faz parte da bacia do Córrego do Onça, que deságua no Rio das Velhas, um 

dos principais afluentes do Rio São Francisco. Num contexto holístico, uma bacia 

hidrográfica é tida como uma unidade de planejamento, de direcionamento de ações ou 

de gestão e manejo. Por essa razão o alvo das ações do Consórcio Pampulha é voltado 

à bacia da Lagoa da Pampulha como um todo e não somente à Lagoa em si. 

Mesmo a forte referência cultural da Pampulha não foi suficiente para impedir sua 

degradação e o agravamento de seus problemas. Nas últimas décadas a Lagoa perdeu a 

funcionalidade para a qual fora criada em razão da perda da qualidade da água e do 

assoreamento. Cerca de 20% de sua superfície e de 50% de seu volume de água já 

foram perdidos. O aumento da quantidade de nutrientes na água, ocasionado pelo 

despejo de resíduos orgânicos, resultou na redução da diversidade de peixes e no maior 

crescimento de macrófitas aquáticas, principalmente o aguapé (Eichornea crassipes), 

planta que já foi considerada invasora, mas que hoje está sob controle. 

A população que ocupa a bacia é estimada em 350.000 habitantes, sendo que 60.000 

vivem em habitações precárias. Parte dessa população ainda não possui coleta de 

esgoto regular, embora a META 2014, compromisso governamental que envolve a 

subsidiária de saneamento estadual e a sociedade civil, proponha a despoluição da calha 

metropolitana do Rio das Velhas, na qual a bacia da Pampulha se inclui, até o ano de 

2014. Também são gerados na bacia grandes volumes de entulhos clandestinos e lixo 

com disposição irregular. 

Para tentar reverter essa situação foi criado pela Prefeitura de Belo Horizonte, e 

posteriormente incorporado pela Prefeitura de Contagem, o Programa de Recuperação e 

Desenvolvimento Ambiental da Bacia da Pampulha (PROPAM), que tem como objetivos, 

a gestão integrada da unidade ambiental “Bacia Hidrográfica da Pampulha” em parceria 

com o Consórcio de Recuperação da Bacia da Pampulha; a implementação de um Plano 
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de Intervenções; o processo de conscientização permanente da população; e a busca da 

sustentabilidade financeira. O Centro de Educação Ambiental do PROPAM (CEA-

PROPAM), por sua vez, passou a integrar o Programa quando da sua criação em 2009 

mediante a instalação de sua sede em Belo Horizonte. Desde a sua inauguração o CEA-

PROPAM abriga as atividades voltadas à Educação Ambiental conduzidas pelo 

Consórcio de Recuperação da Bacia da Pampulha. 

 

 

Figura 01 - Detalhe da área de abrangência da bacia hidrográfica da Lagoa da Pampulha 
em relação aos municípios de Belo Horizonte e Contagem, estado de Minas Gerais. 

 

Para atender seus objetivos, o PROPAM foi concebido em três subprogramas: 

Saneamento Ambiental; Recuperação da Lagoa; e Planejamento e Gestão Ambiental. O 

subprograma Saneamento Ambiental trabalha pelo controle das erosões e a recuperação 

das nascentes, definindo propostas de recuperação de áreas degradas, intervenções em 

vilas e favelas, destinação adequada de resíduos sólidos e tratamento de fundos de 

vales. O subprograma Recuperação da Lagoa prevê o desassoreamento constante da 

Lagoa e orienta a realização de obras específicas no entorno da mesma, tais como a 

revitalização da orla e a restauração de prédios tombados pelo Patrimônio Histórico. 
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Já o subprograma Planejamento e Gestão Ambiental, se baseia na afirmativa de que o 

sucesso das ações propostas pelo PROPAM e o atendimento aos seus objetivos 

dependem fundamentalmente da participação da população, seja através de movimentos 

de iniciativa de associações de moradores e/ou de organizações não governamentais. 

Neste sentido, o Consórcio de Recuperação da Bacia da Pampulha é o principal agente 

de atuação deste subprograma, realizando atividades que contemplam ações de 

monitoramento, controle e planejamento urbano, e, em especial, de educação ambiental. 

A proposta de educação do PROPAM, colocada em prática pelo Consórcio atende 

professores e alunos das escolas da bacia e também formadores de opinião, através da 

realização de oficinas, palestras e circuitos de percepção ambiental. O programa de 

educação ambiental é constituído por um grupo de educadores que planejam e executam 

as ações, e profissionais de diversas áreas que dão suporte técnico às atividades. 

 

3. OBJETIVO GERAL 

 

Contribuir para o envolvimento, mobilização e organização socioambiental da população 

associada à bacia hidrográfica da Lagoa da Pampulha, visando o desenvolvimento e o 

exercício de comportamentos corresponsáveis pela preservação ambiental, condição 

indispensável para o sucesso do Programa de Recuperação e Desenvolvimento 

Ambiental da Bacia conduzido pelas prefeituras de Belo Horizonte e Contagem. 

 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Expandir o entendimento dos conceitos, valores, atitudes e comportamentos que 

permeiam as relações da população com o meio ambiente na bacia da Pampulha; 

 Oferecer esclarecimentos sobre as origens e consequências dos agentes 

degradadores presentes na bacia; 

 Oferecer esclarecimentos sobre as propostas alternativas de utilização de resíduos 

sólidos existentes na bacia; 

 Habilitar o público abordado para o envolvimento e participação nos processos de 

recuperação e conservação dos corpos d’água e áreas ambientalmente significantes; 

 Envolver as comunidades nas ações de planejamento, implantação, acompanhamento 

e avaliação das ações preservacionistas na bacia; 

 Promover a qualificação através de cursos, oficinas, visitas orientadas, consultas ao 

Centro de Documentação/Biblioteca, para a aquisição de conhecimentos e habilidades 

necessárias à atuação nas questões ambientais e suas repercussões; 
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 Proporcionar aos indivíduos e à sociedade um espaço democrático de acesso à 

informação ambiental; 

 Avaliar de forma diagnóstica, processual e contínua as atividades desenvolvidas 

visando motivar ações reflexivas e a permanente busca da qualidade das ações 

proporcionadas pelo Consórcio; 

 Disponibilizar o banco de dados do acervo do Centro de Documentação/Biblioteca; 

 Editar e reeditar materiais educativos; 

 Inter-relacionar os parceiros públicos e privados, apoiando e qualificando a promoção 

da educação ambiental. 

 

5. DETALHAMENTO DA INFRAESTRUTURA 

 

O CEA-PROPAM abriga as atividades voltadas à educação ambiental conduzidas pelo 

Consórcio Pampulha. O mesmo funciona, mediante convênio (documentação anexa), em 

uma antiga sede de fazenda, hoje de propriedade da Prefeitura de Belo Horizonte (figura 

02). A casa de dois pavimentos com aproximadamente 500 m2 (plantas nos anexos 01 e 

02), se encontra em uma área verde de 10.000 m2 (figura 03), e foi adaptada para 

receber o público, tanto no que se refere à acessibilidade quanto à instalação de 

equipamentos específicos. A mesma é constituída de três salas para exposições, uma 

delas equipada com equipamentos de vídeo e de projeção, disponível para a realização 

de apresentações para um público de até 60 (sessenta) pessoas (figura 04). Uma 

segunda sala é utilizada como apoio à recepção do público, com capacidade para 40 

(quarenta) pessoas (figura 05), e uma terceira onde são expostos objetos e trabalhos 

didáticos confeccionados por parceiros e estudantes (figura 06). Uma quarta sala é 

utilizada para reuniões e confraternizações. Outros cômodos da casa abrigam o Centro 

de Documentação/Biblioteca, detalhado mais a frente, um ateliê para preparo de oficinas 

didáticas, apoio administrativo, e apoio à segurança e manutenção dos jardins. Anexa à 

casa principal foi construído um espaço especifico para o desenvolvimento de oficinas 

para até 20 (vinte) pessoas e atividades teatrais para um público de 60 (sessenta) 

pessoas assentadas (anexo 03 e figura 07). 

O Centro dispõe, também, de equipamentos suporte, tais como computadores (de 

mesa e móveis) e seus periféricos, câmeras fotográficas, maquetes, som para atividades 

externas e instrumentos musicais. A maior parte do mobiliário e dos equipamentos foi 

doada pelos associados do Consórcio, o qual dispõe, ainda, de um veículo destinado às 

vistorias e transporte de pessoas e equipamentos para as diversas atividades externas 

de educação ambiental. 
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Figura 02 - Detalhe da casa onde funciona a sede do Centro de Educação Ambiental do 
Programa de Recuperação e Desenvolvimento Ambiental da Bacia da Pampulha. 

 
 
 

 

Figura 03 - Visão panorâmica da área verde onde funciona a sede do Centro de 
Educação Ambiental do PROPAM. 
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Figura 04 - Sala equipada com equipamentos de vídeo e projeção, disponível para a 
realização de apresentações na sede do Centro de Educação Ambiental do PROPAM. 

 
 

 

 

Figura 05 - Detalhe da sala utilizada como apoio à recepção do público na sede do 
Centro de Educação Ambiental do PROPAM. 
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Figura 06 - Detalhe da sala onde são expostos objetos e trabalhos didáticos 
confeccionados por parceiros e estudantes. 

 
 
 
 

 

Figura 07 - Espaço reservado ao desenvolvimento de oficinas e atividades teatrais na 
sede do Centro de Educação Ambiental do PROPAM. 
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6. EQUIPE 

 

 No CEA-PROPAM trabalha uma equipe fixa relacionada abaixo. Quando necessário, 

para atividades específicas, são convidados profissionais das prefeituras de Belo 

Horizonte e de Contagem, parceiros ou é realizada a contratação de terceiros. 

 

 Artur Celso Filho - Educador Ambiental (arturambiental@gmail.com) 

 Carla Rago Barbosa - Estagiária de Ciências Biológicas (carla_rago@hotmail.com) 

 Clarice Leonel Batista - Assistente Administrativo (cea.propam@pbh.gov.br) 

 Gisela Maria Miranda Ribeiro Alves - Bibliotecária (giselammra@yahoo.com.br) 

 Edinilson dos Santos (coordenador)  -  Engenheiro Florestal (edinilsons@gmail.com) 

 Gláucia Valéria C. Silva - Assist. Administrativo (glauciavaleria.propam@pbh.gov.br) 

 Isabel Correa de Sá - Professora de Artes (isabelcorreadesa@yahoo.com.br) 

 Lídia C. de Oliveira - Estagiária Téc. de Meio Ambiente (lidia_cunha_27@hotmail.com) 

 Marcio Roberto Lima - Educador Ambiental (lima.mar@ig.com.br) 

 Marco Aurélio Carabetti Diniz - Biólogo/Zoólogo (marco.edniz@pbh.gov.br) 

 Merian Regina Marangon Mendes - Gestora Ambiental (merianregina@pbh.gov.br) 

 Renata F. M. Costa - Educadora Ambiental (consorciopampulha@yahoo.com.br) 

 Virgínia C. Borges - Estagiária Educ. Ambiental (consorciopampulha@yahoo.com.br) 

 

7. PROJETO PEDAGÓGICO 

 

Como já descrito anteriormente, o Consórcio Pampulha desenvolve atividades de 

educação ambiental através do Programa “Educação para as Águas”, buscando 

solucionar ou minimizar, pela mobilização e participação social, os problemas ambientais 

ocorrentes na bacia hidrográfica da Lagoa da Pampulha. 

O Programa pretende fazer cumprir as premissas da Lei Federal no 9795/1999, que 

institui a Política Nacional de Educação Ambiental, utilizando-se como principais 

instrumentos e métodos para a formação de multiplicadores em educação ambiental: 

circuitos de percepção ambiental, concursos de desenhos e textos, exposições 

itinerantes, cursos e palestras, oficinas pedagógicas de artesanato, e disponibilização de 

um Centro de Documentação/Biblioteca, detalhados a seguir, conforme seu 

desenvolvimento metodológico, mapeamento e identificação de recursos e cronograma. 

 

 

mailto:arturambiental@gmail.com
mailto:carla_rago@hotmail.com
mailto:cea.propam@pbh.gov.br
mailto:giselammra@yahoo.com.br
mailto:edinilsons@gmail.com
mailto:glauciavaleria.propam@pbh.gov.br
mailto:isabelcorreadesa@yahoo.com.br
mailto:lidia_cunha_27@hotmail.com
mailto:lima.mar@ig.com.br
mailto:marco.edniz@pbh.gov.br
mailto:merianregina@pbh.gov.br
mailto:consorciopampulha@yahoo.com.br
mailto:consorciopampulha@yahoo.com.br
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7.1. Circuito Intermunicipal de Percepção Ambiental 

 

O circuito de percepção ambiental promove a visita a áreas verdes, córregos, 

nascentes, equipamentos de limpeza urbana, vilas e populações ribeirinhas, dentre 

outros, levando os participantes a reconhecerem situações que trazem elementos 

concretos para análise ambiental da região (figura 08). Tem duração de 3 horas, dentre 

palestra, apresentação áudio visual e campo, e como público alvo: educadores, 

estudantes e lideranças comunitárias. Seu objetivo é mobilizar formadores de opinião 

que, a partir do entendimento da situação ambiental da bacia possam ser multiplicadores 

da iniciativa junto aos seus pares. 

 

 

Figura 08 - Detalhe da visita a uma nascente durante o Circuito de Percepção Ambiental. 
 

Principais parceiros: COPASA, SLU, Cúria Metropolitana, Secretaria Mun. de Educação 

de Belo Horizonte e Secretarias Mun. de Meio Ambiente de Belo Horizonte e Contagem. 

Periodicidade: 3 (três) vezes por semana, nos turnos da manhã e da tarde. 

Locais/espaços utilizados: CEA-PROPAM, córregos, parques, Estações de Reciclagem 

de Entulhos e de Tratamento de Águas Fluviais, orla da Lagoa e Igreja São Francisco. 

Formas de divulgação: carta convite (anexo 04) às escolas da bacia da Pampulha. 

Recursos humanos envolvidos: um educador ambiental e dois estagiários. 

Recursos materiais: equipamento de multimídia, instrumentos musicais e ônibus. 

Número médio de pessoas atendidas/ano: 4.000 (quatro mil). 
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Fluxograma da atividade padrão para escolas participantes: 

 

 

 

 

Abrir agenda 

Aguardar contato 

das escolas

Informar normas 

do circuito e 

agendar circuito 

Enviar agenda 

mensal para a 

SMED (onibus)

Ligar para a 

escola 

confirmando a 

visita

A

A

Recepcionar os 

alunos

Ministrar palestra 

Momento lúdico 

Visita ao parque: 

Ursulina de 

Andrade Mello

Percepção 

Ambiental do 

Córrego Flor 

D’água.

Deseja 

remarcar ?

Alunos 

chagaram?
B

B

Ligar para a 

escola

Aguarda a data da 

visita

INÌCIO

Saída do ônibus para 

Circuito de Percepção 

Ambiental e Cultural

Houve contato da 

escola?

NÃO

SIM

Aguardar data 

próxima a visita 

agendada

Visita 

confirmada?
NÃO

SIM

SIM

NÃO

20 minutos para 

lanche 

Saida do onibus 

com destino a 

Igreja São 

Francisco de Assis

Enviar  carta convite para as 

escolas públicas e 

particulares da Bacia da 

Lagoa da Pampulha

Dirigir-se a orla da lagoa, 

em frente à Igrejinha, para 

sua percepção ambiental

Mostrar aos alunos o leito do 

Córrego Ressaca, despertando 

neles o olhar crítico sobre sua 

situação ambiental

Apontar foz dos 

Córregos Ressaca 

e Sarandi

Salientar ETAF e 

dar uma breve 

explicação sobre o 

processo

Mostrar casa de 

JK.

Responder as 

dúvidas

Tem dúvidas 

sobre o assunto?
SIM

FIM

Retorno para 

escola 

Visita cancelada

NÃO

Salientar Ilha dos 

Amores

Encerramento

NÃO

Definir com o Educador 

Ambiental do PROPAM e 

SMED, as datas de 

atendimentos do ano

- Orientar os alunos 

quanto as normas de 

visitação do parque;

- Percepção ambiental da 

nascente (abordar mata 

ciliar, bioindicadores e 

assoreamento);

- Percepção ambiental do 

Córrego “Ferruginho” 

(abordar mata de galeria, 

temperatura ambiente/

evapotranspiração).

Núcleo Cidade e Meio Ambiente

Setor: Programa BH para 

Crianças

A/C: Mariléia

Telefone: 3277-8061

E-mail: 

pbhparacriancas@pbh.gov.br

Vide Anexo: Carta Convite

Vide Anexo: Normas de 

Agendamento

Vide Anexo: Planilha de 

Marcação

Igrejinha São Francisco: 

Estacionar o ônibus e 

descer com os alunos

- Orientar os alunos quanto as 

normas de visitação da igreja;

- Entrar na igreja, abordar: 

(Candido Portinari, Ceschiatti e 

Oscar Niemeyer);

- 

- Abordar situação da água, 

flora (jardins de Burle Marx), 

fauna (quando visível);

- Apontar Iate Tênis Clube;

- Apontar “Ancoradouro de 

barcos”.

Retornar ao 

PROPAM para 

entrega do estagiário

Divulgação no 

site
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7.2. Prêmio “Águas da Pampulha” 

 

A promoção das instituições de ensino e sua integração ao processo de 

sensibilização dos educadores enquanto formadores de consciência, e, principalmente 

dos educandos em sua condição de herdeiros do saber e seu ambiente imediato em 

transformação, são as inspirações maiores que impulsionam o projeto Prêmio “Águas 

da Pampulha” (figura 09). Este visa principalmente avaliar os resultados do processo 

educativo ambiental no âmbito de bacia hidrográfica, reproduzido através da criação de 

desenhos e redações por parte dos estudantes norteados por um tema previamente 

divulgado (exemplo no anexo 05). Tem caráter educativo, social e cultural e é 

destinado aos estudantes do ensino fundamental e médio das escolas públicas e 

particulares localizadas na bacia hidrográfica da Lagoa da Pampulha (regulamento no 

anexos 06). Desde sua criação, em 2004, já participaram 68 (sessenta e oito) escolas 

de um universo de 110 (cento e dez). 

                  

 

Figura 09 - Detalhe da exposição dos trabalhos classificados da 8ª edição do Prêmio 
“Águas da Pampulha”  em um espaço público de Belo Horizonte. 

 

Principais parceiros: Secretarias Municipais de Educação de Belo Horizonte e 

Contagem, Secretarias Municipais de Meio Ambiente de Belo Horizonte e Contagem, 

Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG, Toshiba, Geoterra Empreendimentos e 

Transportes, Lume Ambiental, Administração Regional Pampulha de Belo Horizonte, 
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SLU, Coca-Cola FEMSA Brasil, Restaurante Paladino, Câmara de Vereadores de Belo 

Horizonte, Parque Guanabara, Fundação Municipal de Cultura, Fundação Zoobotânica de 

Belo Horizonte. 

Periodicidade: anual. 

Locais/espaços utilizados: CEA-PROPAM e espaços públicos de grande circulação. 

Formas de divulgação: cartazes (anexo 07), www.aguasdapampulha.org; 

consorciopampulha@yahoo.com.br e cea.propam@pbh.gov.br, Diário Oficial do 

Município de  Belo Horizonte, Jornal Minas Gerais e Jornal Caiçara. 

Recursos humanos envolvidos: toda a equipe do CEA-PROPAM. 

Recursos materiais: veículo de passeio do Consórcio Pampulha, caminhão da 

Administração Regional Pampulha de Belo Horizonte, carro da SLU e ônibus; 

computadores; internet; infraestrutura para projeto museográfico (painéis, tinta, 

reprografia, papelaria, etc.); infraestrutura para a realização de evento de premiação 

(som, cadeiras, “buffet”, certificados; prêmios (medalhas, troféus, bicicletas, 

equipamentos digitais, computadores). 

Número médio de pessoas atendidas/ano: em média 32 (trinta e duas) escolas com 

535 (quinhentos e trinta e cinco) trabalhos inscritos. 

http://www.aguasdapampulha.org/
mailto:consorciopampulha@yahoo.com.br
mailto:cea.propam@pbh.gov.br
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Fluxograma de organização do Prêmio “Águas da Pampulha”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propor o tema

Apresentar tema na 

reunião com equipe

Redigir texto base

Tema aprovado

Atualizar documentação

-Regulamento, Projeto, Carta Ofício 

(Escolas e Empresas Patrocinadoras) e 

protocolos-

Lançar o Prêmio nas comemorações do 

mês do Meio Ambiente 

- 1ª semana de junho -

Apresentar proposta do 

Projeto Museográfico da 

Exposição

Elaborar arte do cartaz de 

divulgação

Apresentar texto base, documentação, 

arte do cartaz e proposta do projeto 

museográfico na reunião com equipe

INICIO

Equipe aprovou?

Formalizar toda a 

documentação

NÃO

SIM

Executar o Prêmio

NÃO

FIM

SIM
Vide pasta Prêmio Águas da 

Pampulha: Relatório (acervo 

da biblioteca)

Divulgar o Prêmio no site
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Fluxograma de execução do Prêmio “Águas da Pampulha”: 

 

INÍCIO A

A

Encaminhar Relatório do Prêmio aos 

patrocinadores

Reunir documentação do Prêmio para 

montagem da Memória

Visitar as Escolas para entrega do 

Cartaz e protocolo

- 2ª quinzena de junho -

Buscar patrocinadores

acompanhado de dossiê (Ofício + 

Projeto do Prêmio) e cartaz

Visitar as Escolas para entrega da 

Carta Convite, Texto Base e 

Regulamento c/ protocolo 

- 1ª quinzena de agosto - 

Lançamento do Prêmio nas 

comemorações do mês do Meio 

Ambiente no PROPAM (5 de junho)

Convidar comissão julgadora

- agosto-

Confeccionar Relatório do Prêmio

FIM

Execução do Projeto Museográfico

- agosto a outubro -

Receber e relacionar os trabalhos 

inscritos 

- setembro -

Seleção dos trabalhos classificados 

- outubro -

Vide modelo na Pasta 

Prêmio Águas da Pampulha: 

Memória (Acervo da 

Biblioteca)

Julgamento dos trabalhos

Realização do Evento de premiação

- outubro -

Realização da Atividade no parque 

Guanabara

- outubro / novembro-
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7.3. Exposição Itinerante 

 

Lançada no ano de 2008, aborda através de painéis com imagens e textos, a situação 

socioambiental da bacia hidrográfica da Lagoa da Pampulha (figura 10). Foi 

desenvolvida para circular em escolas, empresas e associações com o objetivo de 

estimular o conhecimento e a formação de agentes multiplicadores e transformadores de 

mudança de atitudes em relação ao meio ambiente. Seu público alvo são estudantes, 

professores, técnicos, empresas e comunidade em geral. Tem como eixo temas como o 

conceito de bacia hidrográfica, linha do tempo da Lagoa da Pampulha (desde sua criação 

até os dias atuais), a fauna, a flora, a  poluição e as ações de intervenção direta na Lagoa 

e seus tributários. 

 

 

Figura 10 - Detalhe de uma apresentação da Exposição Itinerante em escola. 

 

Principais parceiros: associações comunitárias e empresas. 

Periodicidade: por demanda. 

Locais/espaços utilizados: escolas, universidades, associações, empresas e outros 

locais interessados em receber a exposição. 

Formas de divulgação: contato pessoal ou telefônico com possíveis interessados, via 

portal ou e-mails: consórciopampulha@yahoo.com.br, cea.propam@pbh.gov.br e 

www.aguasdapampulha.org. 

mailto:consórciopampulha@yahoo.com.br
mailto:cea.propam@pbh.gov.br
http://www.aguasdapampulha.org/
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Recursos humanos envolvidos: um educador e estagiários de educação ambiental. 

Recursos materiais: telefones, internet, “banners”, veículos de transporte e 

equipamentos de multimídia (som, “data show” e telão). 

Número médio de pessoas atendidas/ano: variável com a demanda. 

Fluxograma da atividade: 

INICIO

Ligar para escolas, 

empresas e 

associações civis 

comunitárias divulgando

Na data realizar 

montagem

Realizar palestra 

para professores/

agentes 

multiplicadores

Permanência no 

local por uma 

semana

Realizar 

desmontagem

Levar exposição 

para próximo local 

agendado

Houve interesse em 

receber a exposição?

Agendar data

FIM

SIM

NÃO
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7.4. Palestras e Cursos Educativos 

 

Apresentação de temas ambientais para professores, estudantes técnicos e 

comunidade em geral, em parceria com diversos órgãos das prefeituras de Belo 

Horizonte e Contagem e instituições não governamentais (figura 11) visando esclarecer 

assuntos pertinentes à bacia hidrográfica, seus problemas e ações de intervenção. 

 

 

Figura 11 - Palestra “Consumo e Descarte Consciente”, ministrada pela psicóloga 
Clarissa Germana,  técnica de mobilização social da Superintendência de Limpeza 

Urbana de Belo Horizonte no Centro de Educação Ambiental do PROPAM. 
 

Principais parceiros: Secretarias Municipais de Meio Ambiente de Belo Horizonte e 

Contagem, Projeto Manuelzão, Superintendência de Limpeza Urbana, Universidade 

Federal de Minas Gerais e Associações dos Trabalhadores de Materiais Reciclados. 

Periodicidade: por demanda mediante inscrição prévia. 

Locais/espaços utilizados: Centro de Educação Ambiental do PROPAM. 

Formas de divulgação: consórciopampulha@yahoo.com.br e cea.propam@pbh.gov.br; 

www.aguasdapampulha.org, telefones, Diário Oficial do Município de Belo Horizonte. 

Recursos humanos envolvidos: educador, estagiários e parceiros. 

Recursos materiais: sala de palestra; equipamento de multimídia como televisão, vídeo, 

som, “data show’, telão e internet; quadro branco e pincéis. 

Número médio de pessoas atendidas/ano: variável de acordo com demanda. 

mailto:consórciopampulha@yahoo.com.br
mailto:cea.propam@pbh.gov.br
http://www.aguasdapampulha.org/


 

 

 

22 

Fluxograma da oferta de palestras e cursos educativos: 

 

 

INÍCIO

Definir programa 

juntamente com o 

palestrante

Convidar 

palestrante 

Surgimento 

de demanda

Fazer convite para 

divulgação online

Palestrante 

disponível?

Buscar outro 

palestrante
NÃO

Formalizar convite – 

solicitando ao órgão de 

origem do palestrante a sua 

liberação

Órgão de origem 

liberou?

NÃO

SIM

SIM

Enviar convite 

para mala 

eletrônica

Divulgar convite em sites 

(Consórcio, Somos Papmpulha, 

Sala Verde e afins)

Definir data, 

horário e local da 

palestra

Abrir Lista de 

Inscrição 

(Ver anexo)

Aguardar 

inscrições

Definir recursos 

materiais 

necessários

Providenciar recursos 

materiais necessários 

(CEA - PROPAM, 

Palestrante)

A

A

Providenciar 

certificados

(Ver anexo)

Providenciar 

certificados

Aguardar dia da 

realização da 

palestra

Chegou o dia?

NÃO

Arrumar sala da 

palestra (recursos 

necessários)

SIM

Receber 

palestrante

Receber inscritos

Recolher 

assinaturas na 

Lista de Presença

Imprimir Lista de 

Presença

(Ver anexo)

B

B

Preencher 

certificados

Pedir para palestrante assinar 

os certificados preenchidos 

Entregar 

certificados

Palestra 

encerrada?

SIM

Aguardar término 

da palestra

NÃO

FIM

Definir quem fará 

a abertura (equipe 

PROPAM)

Divulgar fotos e 

evento no site do 

Consórcio

Fotografar evento
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7.5. Oficinas Pedagógicas de Artesanato 

 

Orientadas por monitores capacitados para transmitir informações sobre preservação 

ambiental e reciclagem, as oficinas têm por objetivo a formação de multiplicadores de 

ideias e atitudes para o reaproveitamento do resíduo sólido e sua transformação através 

de técnicas artísticas (figura 12). Trabalha com resíduos normalmente desprezados, 

levando à reflexão de que na vida, como na natureza, nada se perde, tudo pode ser 

reaproveitado. O público (comunidade em geral, professores e monitores escolares) é 

despertado para mudanças de atitude em prol do meio ambiente agregando valor ao que 

foi considerado descarte e introduzindo-o novamente em um ciclo de importância social. 

 

 

Figura 12 - Detalhe de uma oficina pedagógica oferecida no CEA-PROPAM. 
 

Principal parceiro: Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belo Horizonte. 

Periodicidade: uma vez por semana ou por demanda mediante inscrição (anexo 08). 

Locais/espaços utilizados: Centro de Educação Ambiental do PROPAM. 

Formas de divulgação:  consorciopampulha@yahoo.com.br e cea.propam@pbh.gov.br; 

www.aguasdapampulha.org, e Sala Verde da SMMA de Belo Horizonte. 

Recursos humanos envolvidos: professora de artes e estagiário. 

Recursos materiais: mesas, cadeiras, reciclados (vidro, alumínio, plástico, metal, papel, 

tecido), tesouras, cola, pincéis, tintas, pistola para cola quente, estiletes, arames, etc. 

Número médio de pessoas atendidas/ano: 300 (trezentas). 

mailto:consorciopampulha@yahoo.com.br
mailto:cea.propam@pbh.gov.br
http://www.aguasdapampulha.org/
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Fluxograma da oferta de oficinas pedagógicas de artesanato: 

 

Início

Definir temáticas

Temas 

definidos?

NÃO

Consultar banco 

de ideias (internet 

e manual)

Testar tecnicas

Ideias 

definidas?

NÃO

SIM

Testar materiais

Materiais e 

técnicas 

definidas?

NÃO

Confeccionar peça 

modelo

Tirar foto da peça 

modelo

Confeccionar 

convite

(Ver anexo)

Convite 

aprovado?

Divulgar convite 

(site, Facebook, 

mala eletrônica)

A

A

Abrir Lista de 

Inscrição

(Ver anexo)

Realizar 

inscrições

Encerrar 

inscrições

Limite de 

inscrições 

atingido?

Aguardar data 

próxima à oficina

Confirmar 

inscrições 

(telefone ou 

e-mail)

Verificar sala de 

oficina (limpeza, 

organização)

Confirmou? Cancelar inscrição

Organizar material 

para ministrar 

oficina

Ok?

B

B

Providenciar limpeza e 

organização da sala

Material ok?

Iniciar oficina

Apresentar peça 

modelo

Explicar processo 

de confecção da 

peça

Iniciar confecção 

individual das 

peças

Dar assistência 

aos participantes

Surgiu dúvida?

Finalizar peça

Entregar 

certificado de 

participação

(Ver anexo)

Solicitar 

assinaturas na 

lista de presença

(Ver anexo)

Organizar sala 

Fim

SIM

SIM

NÃO

SIM

NÃO

NÃO

NÃO

SIM

NÃO

SIM

Divulgar convite 

(site, Facebook, 

mala eletrônica)

NÃO

Levar copo, papel toalha, 

detergente, água, café e biscoito 

pedagógico, materiais a serem 

utilizados na atividade e 

máquina fotográfica

Abrir janelas

Aguardar dia da 

oficina

SIM

Montar calendário 

semestral

Fotografar 

atividade

Divulgar atividade 

no site
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7.6. Centro de Documentação/Biblioteca 

 

Criado em 2011 a partir da aquisição de mobiliário e uma parceria com a Fundação 

Municipal de Cultura de Belo Horizonte, que doou grande parte do acervo, o Centro de 

Documentação/Biblioteca atende a demanda de funcionários, técnicos, estudantes e 

comunidade em geral (figura 13). Disponibiliza 2.400 (dois mil e quatrocentos) livros, 656 

(seiscentos e cinquenta e seis) periódicos, 364 (trezentos e sessenta e quatro) 

documentos, e compreende vários assuntos das temáticas ambiental e cultural e áreas 

afins como: ecologia, educação ambiental, recursos hídricos, recuperação de áreas 

degradadas, legislação e direito ambiental, saneamento, resíduos sólidos, reciclagem, 

literatura brasileira e estrangeira, artes e cultura popular, enciclopédias e dicionários. A 

biblioteca disponibiliza também, todo o acervo histórico e documental do PROPAM. 

 

 

Figura 13 - Detalhe do Centro de Documentação/Biblioteca do CEA-PROPAM. 
 

Principais parceiros: Sala Verde da SMMA e Universidade Federal de Minas Gerais. 

Periodicidade: aberta de segunda à sexta, de 8 às 17h. 

Local/espaço utilizado: Centro de Educação Ambiental do PROPAM. 

Formas de divulgação: site www.aguasdapampulha.org. 

Recursos humanos envolvidos: uma bibliotecária e estagiários de educação ambiental. 

http://www.aguasdapampulha.org/
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Recursos materiais: estantes para livros e periódicos, mesa para consulta, mesa de 

trabalho, computador, caixas box de papelão, bibliocantos, caixas colecionadoras para 

periódicos e/ou trabalhos técnicos e materiais básicos de escritório. 

Número médio de pessoas atendidas/ano: variável por demanda. 

Fluxograma de movimentação de itens: 

Início

Consultar no 

catálogo ou 

diretamente nas 

estantes

Encontrou o item 

procurado

Retirar item da estante 

para consulta

Anotar o item no livro 

“Controle de empréstimos”

Permanecer com o item pelo 

tempo necessário

NÃO

SIM

Utilizar 

empréstimo entre 

bibliotecas 

(UFMG)

Consultar catálogo 

online da UFMG

Encontrou o item 

procurado

Solicitar o preenchimento (3 vias) do 

impresso (Empréstimo entre Biblioteca) à 

bibliotecária do CEA – PROPAM 

Ver anexo

Levar as 3 vias preenchidas do impresso 

à Unidade que possui o item

Retirar o item com a 2ª e 3 ª vias do 

impresso  (Empréstimo entre Biblioteca) 

preenchidas pela Unidade fornecedora 

Entregar 2ª via do impresso à bibliotecária 

do CEA - PROPAM para controle da data 

de devolução do item

Permanecer com a 3ª via do impresso 

(Empréstimo entre bibliotecas) para 

controle de datas e devolução do item

Devolver o item na Unidade fornecedora 

até a data de devolução 

Aguardar recibo de devolução

Deseja renovar o prazo 

de empréstimo do item

Solicitar à 

bibliotecária do 

CEA - PROPAM a 

renovação do item

SIM

Pode renovar?

Ligar para 

Unidade 

fornecedora

Aguardar nova 

data de devolução 

estipulada pela 

Unidade

Anotar no impresso (Empréstimo entre 

bibliotecas) a nova data de devolução

Informar ao leitor 

a nova data de 

devolução

SIM

SIM

NÃO

NÃO

Fim do processo

Entregar recibo de devolução à 

bibliotecária do CEA - PROPAM

Fim do processo

Aguardar o recibo quando 

o item for devolvido à 

Unidade fornecedora

Arquivar recibo 

por seis meses

Deseja levar o item 

emprestado?

Deixar o item 

sobre a mesa

NÃO

SIM

Anotar na 

estatística de uso 

do acervo da 

biblioteca

Ver anexo

Guardar item na 

estante

Fim do processo

Devolver o item à 

bibliotecária

Dar baixa no livro 

“Controle de 

Empréstimos”

Guardar o livro na 

estante

Fim do processo

Fim do processo

Anotar 

movimentação na 

estatística da 

biblioteca

Ver anexo

Anotar 

movimentação na 

estatística da 

biblioteca

Ver anexo

 

 
Obs.: ações em roxo realizadas pela bibliotecária e ações em azul realizadas pelo leitor. 
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7.7. O Mascote 

 

Inspirado na capivara, um mamífero que faz 

parte da fauna da Pampulha, o Consórcio criou o 

mascote, “Zeca Pivara” para ajudar nas ações 

educacionais realizadas na bacia hidrográfica da 

Lagoa da Pampulha. O mascote é o interlocutor 

das ações do Programa “Educação para as 

Águas”, participando das atividades de 

mobilização social. 

“Zeca Pivara” foi lançado em 2003 no Dia 

Mundial do Meio Ambiente, quando participou 

com mais de 1500 alunos da Caminhada pela 

Paz, na Lagoa da Pampulha. Em 2007, nas 

comemorações pela Semana do Meio Ambiente, 

casou-se com “Lilica Pivara”, mascote da bacia 

hidrográfica de Vargem das Flores. A cerimônia 

representou a parceria dos municípios de Contagem, Belo Horizonte e Betim no empenho 

de esforços para a melhoria da qualidade ambiental das bacias (figura 14). 

 

 

Figura 14 - Representação da cerimônia de casamento de “Zeca Pivara” com “Lilica 
Pivara”, mascote da bacia hidrográfica de Vargem das Flores. 
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7.8. Fontes de recursos para manutenção das atividades 

 

As atividades desenvolvidas no CEA-PROPAM pelo Consórcio Pampulha em parceria 

com as prefeituras de Belo Horizonte e Contagem têm essencialmente três fontes de 

recursos: orçamento das prefeituras, patrocínios específicos e contribuição de associados 

do Consórcio. 

 A sede do CEA-PROPAM é um próprio municipal de Belo Horizonte, o que implica que 

sua manutenção e vigilância são custeadas por este município. Projetos específicos 

como o Prêmio “Águas da Pampulha” são custeados por patrocínios angariados a cada 

nova edição. A aquisição de equipamentos, custeios administrativos, manutenção do 

veículo e compra de insumos básicos de apoio às atividades educacionais são de 

responsabilidade do Consórcio. 

 Quanto ao custeio com pessoal, o mesmo é rateado entre os municípios de Belo 

Horizonte e Contagem e o Consórcio. 

 

7.9. Monitoramento e avaliação das atividades 

 

A partir da execução das atividades relacionadas anteriormente, o processo de 

avaliação é desenvolvido de modo a produzir reflexões se os objetivos propostos estão 

sendo alcançados, se está produzindo ações multiplicadoras, se necessita de ajustes 

e/ou reformulação das metodologias empregadas. Essa avaliação é feita no final das 

atividades de forma apropriada a cada público, quando os participantes ou seus 

representantes (professores que acompanham os estudantes) relatam o que foi 

vivenciado, se o facilitador conseguiu propiciar a aprendizagem, se o material didático 

utilizado era condizente com a proposta pedagógica. As respostas coletadas são 

analisadas pela equipe do CEA-PROPAM de modo a produzir uma reflexão crítica do 

trabalho e resultar em melhorias das ações desenvolvidas. Também são realizadas 

reuniões para avaliar o que está sendo realizado, considerando as demandas e efetivas 

frequências de público. A avaliação é considerada como uma ferramenta diagnóstica do 

processo educativo para produção de uma ação-reflexão-ação pedagógica num processo 

contínuo de busca pela melhoria da qualidade da proposta pedagógica. 

 

7.10. Cronograma básico de atividades 

 

Este cronograma apresenta as atividades descritas anteriormente com referência aos 

meses do ano em que normalmente são ofertadas, sendo, portanto, repetidas a cada 
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ano. Atividades extraordinárias, tais como participações em eventos ou atividades 

específicas demandadas pelos parceiros não são relacionadas no mesmo. 

 

AÇÃO NO PRIMEIRO SEMESTRE JAN FEV MAR ABR MAI JUN 

Circuito intermunicipal de percepção ambiental       

Prêmio “Águas da Pampulha”       

Exposição Itinerante       

Palestra e cursos educativos       

Oficinas pedagógicas de artesanato       

Centro de Documentação/Biblioteca       

 

AÇÃO NO SEGUNDO SEMESTRE JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

Circuito intermunicipal de percepção ambiental       

Prêmio “Águas da Pampulha”       

Exposição Itinerante       

Palestra e cursos educativos       

Oficinas pedagógicas de artesanato       

Centro de Documentação/Biblioteca       
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ANEXOS 

 

Anexo 01: Planta baixa do pavimento superior da casa sede do CEA-PROPAM. 
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Anexo 02: Planta baixa do pavimento térreo da casa sede do CEA-PROPAM. 
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Anexo 03: Planta baixa da sala externa reservada ao desenvolvimento de oficinas e 

atividades teatrais. 

 

 

ESCALA 1:50 
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Anexo 04: Modelo de carta convite para participação de escolas no Circuito de 

Percepção Ambiental. 

 

 

Prezado (a) Diretor (a), 

 

O Consórcio de Recuperação da Bacia da Pampulha e o Centro de Educação 

Ambiental do Programa de Recuperação e Desenvolvimento Ambiental da Bacia da 

Pampulha (CEA-PROPAM) dão início às atividades de Educação Ambiental voltadas para 

alunos, professores e comunidade escolar. O principal objetivo é despertar a consciência 

para o envolvimento e participação no processo de preservação e recuperação da Lagoa 

da Pampulha no âmbito de sua bacia hidrográfica. 

Como principal atividade é oferecido um Circuito de Percepção Ambiental que visa 

trabalhar a Educação Ambiental de maneira contextualizada, interativa e lúdica. O projeto 

também inclui palestra de concepções teóricas, vivências práticas, com visita a locais de 

relevante interesse ambiental, tais como: principais afluentes da Lagoa da Pampulha, 

Estação de Tratamento de Águas Fluviais dos Córregos Ressaca e Sarandi, Estação de 

Reciclagem de Entulho e nascentes. 

As atividades acontecem as terças, quartas e quintas-feiras, nos horários da 

manhã (08 às 11h) e tarde (14 às 17h). As inscrições são gratuitas e podem ser feitas 

pelos telefones 3277-7419 ou 3277-7422. 

As escolas municipais de Belo Horizonte que se inscreverem receberão 

autorização de locação do transporte do Programa “BH para Crianças” conforme a 

demanda do Consórcio Pampulha. Para mais informações entre em contato conosco. 

Contando com a participação de sua escola e certos que iremos juntos realizar um 

trabalho educativo de qualidade, despedimo-nos. 

Cordialmente, 

 

 

Equipe de Educação Ambiental 
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Anexo 05: Texto base do “Prêmio Águas da Pampulha”, edição de 2011. 

 

 

Tema: “Duas cidades por uma Lagoa” 

 

Belo Horizonte e Contagem? Duas cidades por uma Lagoa, como 

assim? A Lagoa da Pampulha não fica em Belo Horizonte? O que 

Contagem tem a ver com isso?  

Olá pessoal, eu sou o “Zeca Pivara”, e essas são perguntas que muitas 

pessoas fazem sem saber que a cidade de Contagem tem um 

importantíssimo papel na luta pela recuperação e preservação da Lagoa 

da Pampulha.  

Belo Horizonte e Contagem fazem parte da bacia hidrográfica da Lagoa da Pampulha, 

onde as águas das nascentes e dos 40 córregos dessas cidades são levadas para a 

nossa querida Lagoa, sendo que a sua maior área está em Contagem. E é aí, na bacia 

da Pampulha que eu moro junto com 350 mil pessoas!  

Infelizmente, junto com essa água, vai também o lixo que as pessoas jogam nas ruas 

ou até mesmo direto nos córregos; vai o esgoto jogado ilegalmente nas nossas águas, 

deixando os córregos sujos e a nossa Lagoa poluída; e vai também a terra carreada 

pelas águas das chuvas das construções sem planejamento, das erosões geradas pelo 

desmatamento e do entulho depositado em locais impróprios, fazendo com que a Lagoa 

perca o seu espaço para o assoreamento.  

Por isso precisamos da ajuda de todos. Belo Horizonte e Contagem de mãos dadas 

para evitar que esses problemas cheguem até nossas nascentes, nossos córregos e 

nossa Lagoa. Cada um trabalhando pelo córrego mais próximo de sua casa, colocando o 

lixo no lugar certo e tomando uma série de atitudes para promover uma união pelas 

águas! 
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Anexo 06: Modelo de regulamento do “Prêmio Águas da Pampulha”. 

 

REGULAMENTO 

1º - DO PRÊMIO 
 
O Prêmio “Águas da Pampulha”, na sua Xª edição, é uma promoção da Associação Civil 

Comunitária da Bacia da Pampulha, doravante denominada Consórcio Pampulha, que  

visa  identificar,  valorizar  e  disseminar  informações relacionadas ao meio ambiente, em 

especial à preservação das águas no âmbito da bacia hidrográfica da Lagoa da 

Pampulha. Tem caráter educacional e cultural, não vinculado a qualquer forma de sorteio 

ou pagamento, nem à aquisição ou ao uso de nenhum bem, direito ou serviço. 

 
2º - DAS FORMAS DE PARTICIPAÇÃO 
 
A participação se dá através de produções individuais de estudantes, nas modalidades 

texto ou desenho, relacionados com o tema: “XXX”. Os trabalhos devem ser inscritos 

obedecendo às modalidades descritas abaixo, de acordo com cada categoria distinta: 

 
Categoria 1: Produção de Desenho - 1º e 2º Ciclos (1° ao 6° ano do Ensino 

Fundamental); 

Categoria 2: Produção de Texto - 3º Ciclo (7º ao 9º ano do Ensino Fundamental II); 

Categoria 3: Produção de Desenho - 1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio. 

 
3º - DOS CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO 
 
 A Xª Edição do Prêmio “Águas da Pampulha” está aberta a todas as escolas situadas 

na bacia da Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte e Contagem, onde poderão 

participar os alunos dos 1º e 2º ciclos e do ensino médio regularmente matriculados; 

 Compete a cada escola realizar uma pré-seleção interna, multidisciplinar, indicando a 

inscrição de no máximo 20 (vinte) trabalhos; sendo que estes poderão ser textos e/ou 

desenhos desde que obedeçam a um total de 20 (vinte) trabalhos; 

 Os desenhos e textos deverão ser elaborados em qualquer tipo de papel, formato A4; 

 Os textos deverão conter no máximo 30 (trinta) linhas, manuscritas à caneta preta ou 

azul, utilizando apenas a frente da folha, permitindo assim sua exposição em painéis; 

 Os trabalhos (texto e/ou desenho),  NÃO  DEVERÃO  CONTER  NA  FRENTE  DA   

FOLHA,  DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, tais como: cabeçalho, nome da escola, nome 

do aluno, série, dentre outros. Estas informações deverão estar relacionadas no verso 

do trabalho, utilizando etiqueta conforme modelo em anexo. OS TRABALHOS COM 

INFORMAÇÕES NA FRENTE SERÃO DESCLASSIFICADOS AUTOMATICAMENTE; 



 

 

 

37 

 A participação no Prêmio implica a aceitação irrestrita deste regulamento e as 

questões omissas serão decididas pelo Consórcio Pampulha; 

 É vedada a participação de funcionários do Consórcio, de integrantes da Comissão 

Selecionadora e Julgadora, bem como de seus parentes. 

 
4º - DA INSCRIÇÃO 
 
As Escolas deverão encaminhar os trabalhos pré-selecionados, acompanhados da Ficha 

de Inscrição (anexa), no período de X a X de setembro de X, para o Centro de Educação 

Ambiental do PROPAM, situado na Rua Radialista Ubaldo Ferreira, 501, Bairro Castelo, 

Belo Horizonte - MG, no horário de 08 às 17h. A entrega dos trabalhos fora do período 

estabelecido, ou em desacordo com este regulamento, implica na desclassificação 

automática dos mesmos. 

 
5º - DA SELEÇÃO 
 
O processo de seleção será realizado por uma Comissão formada por especialistas, 

representantes dos seguintes órgãos: 

 

 Consórcio Pampulha; 

 Administração Regional Municipal Pampulha de Belo Horizonte; 

 Administração Regional Municipal Noroeste de Belo Horizonte; 

 Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Contagem;  

 Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belo Horizonte; 

 Secretaria Municipal de Educação de Contagem; 

 Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte; 

 Fundação Municipal de Parques e Áreas Verdes de Contagem. 

 
Cabe a Comissão analisar, julgar e selecionar os trabalhos inscritos de acordo com os 

seguintes critérios: 

 

 Pertinência e coerência da temática tratada envolvendo todos os elementos do tema; 

 Adequação da linguagem escrita para os textos, guardada a capacidade de expressão 

própria da fase de ensino; 

 Expressão criativa do tema em forma de desenhos, sem restrição de usos de técnicas. 

 A escolha dos membros da Comissão é de responsabilidade do Consórcio Pampulha, 

sendo que estes farão a seleção dos melhores trabalhos para exposição no Centro de 

Educação Ambiental - PROPAM e dos premiados em cada categoria. A abertura da 

exposição se dará no dia X de outubro, onde serão anunciados os vencedores de 
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cada categoria e entrega das premiações. Os trabalhos selecionados ficarão expostos 

até o dia X de XX. O horário de realização do evento de abertura da exposição e 

premiação será  previamente comunicado aos participantes classificados. 

 
6º - DA PREMIAÇÃO 
 
Todos os alunos e Escolas que tiverem seus trabalhos expostos receberão medalha de 

honra ao mérito por participação. Os três melhores trabalhos de cada categoria (texto e 

desenho) serão classificados em 1º, 2º e 3º lugares, e receberão a seguinte premiação: 

 
1º lugar: 1 (uma) máquina fotográfica digital para o aluno (a) autor (a) do trabalho; 

passaportes para o aluno(a) autor(a) do trabalho e seus colegas de turma para um dia de 

visita ao Parque Guanabara, a ser previamente agendada pelo Consórcio. 

2º lugar: (uma) bicicleta para o aluno(a) autor(a) do trabalho; passaportes para o 

aluno(a) autor(a) do trabalho e seus colegas de turma para um dia de visita ao Parque 

Guanabara, a ser previamente agendada pelo Consórcio. 

3º lugar: 1 (um) aparelho de MP4 para o aluno (a) autor (a) do trabalho; passaportes 

para o aluno(a) autor(a) do trabalho e seus colegas de turma para um dia de visita ao 

Parque Guanabara, a ser previamente agendada pelo Consórcio. 

 
Dentre  os  trabalhos  classificados  a  Comissão  selecionará  como o  1º  Lugar  Geral, 

aquele que estiver acima de qualquer expectativa de qualidade e pertinência com o tema. 

O trabalho premiado para essa categoria não estará incluído nas premiações das 

categorias 1, 2 e 3.  O aluno autor do trabalho receberá um computador e sua escola o 

troféu “Escola Destaque”. Os alunos cujos trabalhos serão expostos também receberão 

passaportes individuais para visita ao Parque Guanabara em dia pré-determinado. 

 
7º - DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
 
As escolas participantes receberão comunicado via telefone ou e-mail com os nomes dos 

autores dos trabalhos selecionados para a exposição, dentre estes, sairão os finalistas 

que serão divulgados durante a solenidade de entrega dos prêmios. 

 
Todos os participantes autorizam, desde já, o Consórcio Pampulha a utilizar, editar, 

publicar, reproduzir e divulgar por meio de jornais, revistas, televisão, cinema, rádio e 

internet, imagem e conteúdo e qualquer outra informação, sem restrição de espécie 

alguma, por qualquer meio ou técnica e sem nenhum ônus, dos trabalhos por eles 

inscritos. 

 

Maiores informações pelos telefones (31) 3277-7419 / 3277-7422 
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Anexo 07: Cartaz do “Prêmio Águas da Pampulha”, edição de 2011. 

 

 

 



 

 

 

40 

Anexo 08: Modelo de ficha de inscrição/avaliação para oficinas pedagógicas de 

artesanato oferecidas pelo CEA-PROPAM. 

 

 

TÍTULO DA OFICINA 

 
Nome: __________________________________________________________________ 
E-mail:  _________________________________________________________________ 
Tel.: ___________________________________   Cel.: ___________________________ 
Endereço: _________________________________________________ Nº: __________ 
Complemento: _________ Bairro: _____________ CEP: ___________ Cidade: _______ 
Local de trabalho: _________________________________________________________ 
Função: ________________________________________________________________ 
 
Sexo:  (   ) Feminino (   ) Masculino 
 
A sua idade é: (   ) 15 a 29 (   ) 30 a 39 (   )40 a 49 (   ) 50 a 59 (   ) acima de 60 
 
Qual seu objetivo na participação da atividade? 
 
(   ) Geração de renda. 
(   ) Conhecimento próprio. 
(   ) Realizar trabalho com alunos. Qual tipo de trabalho? __________________________ 
( ) Repassar informações aos grupos sociais de seu contato (trabalho, associação 
creche, asilo, ONG, outros). Nome do Grupo Social: _____________________________ 
(   ) Realizar o Curso de Extensão em Educação Ambiental “BH Itinerante”. 
(   ) Cumprimento de pena ou medida alternativa. 
(   ) Aproveitamento de créditos ou horas para a faculdade ou curso técnico. 
 
Você já trabalha com artesanato? (   ) Sim (   ) Não 
 
Você já comercializa produtos em algum lugar? (   ) Sim (   ) Não 
 
Você ministra oficinas de artesanato em algum lugar? (   ) Sim (   ) Não 
Se sim, onde? ___________________________________________________________ 
 
Qual o horário que seria mais fácil para você participar de nossas oficinas? 
 
(   ) Manhã – 8h às 11h  (   ) Tarde – 13h às 14h  (   ) Tarde – 14h às 17h  
 
Qual o melhor dia da semana? 
 
(   ) Segunda-feira  (   ) Terça-feira  (   ) Quarta-feira  (   ) Quinta-feira  (   ) Sexta-feira 
 
Como ficou sabendo dessa oficina? __________________________________________ 
 
Você tem alguma sugestão para outras oficinas e/ou críticas a fazer? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

 


