
___________________________________________________________________
Boletim com informações sobre o Programa ECOESCOLA BH - Diretoria de 

Educação Integral - Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte. 
Rua Carangola, 288, sala 418 - Bairro Santo Antônio - Belo Horizonte - CEP 

30330-240 - MG -Tel.: 55 (31) 3277-8853 - e-mail:  - ncma@pbh.gov.br  

BOLETIM Nº  38 - agosto | 2020

EM BREVE ECOESCOLA BH  EaD

Cursos do EcoEscola BH EaD:

1. Programa EcoEscola BH

2. Ações de Sustentabilidade

3. Projeto Socioambiental Escolar

4. Uso Consciente da Água

5. Eficiência Energética

6. Coleta Seletiva

7. Plantio de Árvores

8. Compostagem

9. Percursos Ambientais

10. Consumo Consciente

11. Horta

12. ECOGEO BH

13. Covid-19 e Meio Ambiente

14. Oficinas de Educação Ambiental

15. Bacias Hidrográficas

16. Crise Climática para Educadores

NOVAS PARCERIAS

O curso número 16 do EcoEscola BH EaD  "Crise climática para 

educadores" foi desenvolvido pela Plant-for-the-Planet, com apoio 

da ICLEI e Konrad Adenauer Stiftung, os novos parceiros do 

Programa Ecoescola BH. 

Plant-for-the-Planet é um movimento global com uma meta 

ambiciosa: combater a crise climática plantando árvores pelo 

mundo. Surgiu em 2007 quando, diante de uma onda de calor na 

Alemanha, uma turma de crianças decidiu plantar árvores para 

combater a mudança climática. Dedicados a dar protagonismo a 

crianças de 8 a 15 anos  nas ações para o clima, através de 

atividades educativas, busca coletiva por soluções e plantio de 

árvores. 

ICLEI - Governos Locais pela Sustentabilidade é uma rede global de 

mais de 1.750 governos locais e regionais comprometida com o 

desenvolvimento urbano sustentável. 

O EcoEscola BH EaD é o conjunto de cursos virtuais sobre educação ambiental direcionado para 
educadores das Escolas Municipais de Belo Horizonte e para a comunidade em geral.

O EcoEscola BH EaD é iniciativa da Secretaria Municipal de Educação (SMED) para capacitar educadores a 
desenvolver ações de sustentabilidade ambiental em suas instituições de ensino. Não é plataforma 
apenas de formação, mas de aplicação prática de atividades sustentáveis. Visa a desafiar os educadores a 
desenvolverem ações com seus estudantes para que a escola e sua comunidade se tornem locais de 
educação, conscientização e, principalmente, de planejamento de atividades que contribuam para a 
sustentabilidade e a melhoria do meio ambiente.
Em breve o curso estará disponível na plataforma EaD da Prefeitura de Belo Horizonte: 
http://ead.pbh.gov.br/

Ao final do curso "Crise climática para educadores"os interessados poderão se inscrever em 

aplicar as Academias da Plant-for-the-Planet em suas escolas, em 2021. As Academias formam 

estudantes em Embaixadores da Justiça Climática sensibilizando-os  sobre a agenda da 

mudança do clima de forma lúdica e realizando plantios coletivos para apoiar na solução do 

problema em suas comunidades. 

Com presença em mais de 100 países, influenciam as políticas de sustentabilidade e 

impulsionam a ação local para o desenvolvimento de baixo carbono, baseado na natureza, 

equitativo, resiliente e circular.

Konrad Adenauer (KAS) é uma fundação política alemã, independente e sem fins lucrativos. 

Promovem desenvolvimento descentralizado e sustentável.

CYBER C@FÉ DE APRENDIZAGENS

A Associação Internacional de Cidades Educadoras para a América Latina organiza espaço de 

encontro para as redes temáticas, denominado Cyber   C@fé de Aprendizagens, com o objetivo 

de reunir referências de Cidades Educadoras de América Latina para aprofundar o diálogo e o 

intercâmbio sobre diferentes temáticas e pensar coletivamente sobre as respostas aos desafios 

atuais no contexto de uma pandemia. 

O Programa EcoEscola BH fará relato de experiência no encontro virtual: 

“Hábitos sustentáveis e de conscientização ambiental no marco da pandemia”

Data: 20 de agosto

Horário: 16 horas.

O encontro acontecerá pela Plataforma ZOOM. 

FORMAÇÃO: 
BRINCAR COM A NATUREZA:  

POSSIBILIDADES PARA AS ESCOLAS 
URBANAS  

O princípio da Educação Ambiental acontece quando despertamos nas crianças o 

encantamento pelos elementos naturais e quando aprimoramos o olhar do educador para 

reconhecer no espaço escolar urbano as diversas possibilidades de conexão com a 

natureza.

Curso de Educação Ambiental pela brincadeira com os elementos naturais oferecido de 

forma GRATUITA pela Colônia do Brincar como forma de demonstrar o  apoio às escolas 

nesse período de escassez e também para contribuir com a formação continuada dos 

educadores.

.

O conhecimento não pode parar pois os alunos vão voltar e precisamos continuar na sintonia 

do brincar, aprender e ensinar. 

Entre em contato com nosso parceiro “Colônia do 

Brincar” e marque a sua formação virtual. 

E-mail: coloniadobrincar@gmail.com

Datas: 

17/8 (vagas esgotadas)

20/8 (vagas esgotadas)

27/8 (vagas disponíveis)

Horário: das 14h às 16h  

O encontro acontecerá pela Plataforma ZOOM. 
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