Curso: EcoEscola BH EaD
Público-alvo: Profissionais da educação da rede própria e parceira
Ementa:
O EcoEscola BH EaD é o conjunto de cursos virtuais sobre educação ambiental direcionado
para educadores das Escolas Municipais de Belo Horizonte.
 EcoEscola BH EaD é iniciativa da Secretaria Municipal de Educação (Smed) para capacitar
O
professores(as) e monitores(as) das escolas municipais de Belo Horizonte para desenvolverem
ações de sustentabilidade ambiental em suas instituições de ensino. Não é plataforma apenas
de formação, mas de aplicação prática de atividades sustentáveis. Visa desafiar os(as)
educadores(as) a desenvolverem ações com seus estudantes, para que a escola e sua
comunidade se tornem locais de educação, conscientização e, principalmente, do planejamento
de atividades para a melhoria do meio ambiente.
Os cursos são autoinstrucionais. Todavia, há encontros virtuais, realizados ao longo do ano.
Para o primeiro semestre de 2021, os(as) participantes dos cursos virtuais EaD do EcoEscola
serão convidados(as) a participar dos Encontros com os Cursistas do Ecoescola BH EaD,
previstos para os dias 30 de abril e 8 de junho.
Cursos ofertados:
Nome

Condição

Programa EcoEscola BH

Obrigatório

Ações de sustentabilidade

Obrigatório

Projeto socioambiental escolar

Obrigatório

Uso consciente da água

Optativo

Eficiência energética

Optativo

Coleta seletiva

Optativo

Plantio de árvores

Optativo

Compostagem

Optativo

Percursos ambientais

Optativo

Consumo consciente

Optativo

Horta

Optativo

ECOGEO BH

Optativo

Covid-19 e meio ambiente

Optativo

Oficinas de educação ambiental

Optativo

Bacias hidrográficas

Optativo

Crise climática para educadores

Optativo

Conexões com a Natureza

Optativo

Recursos didáticos:
Plataforma EaD/PBH e encontros virtuais via Google Meet.
Certificação:
Serão certificados os cursistas com aproveitamento mínimo de 75%.
Inscrição:
Para quem possui e-mail @pbh.gov.br ou @edu.pbh.gov.br
Veja o passo a passo no tutorial disponível no link:
https://drive.google.com/file/d/1F6NtnrPKsavHLZoPVx1P655LUMEZyPYs/view?usp=sharing
Lembrete:
Para acessar a plataforma os Servidores/Empregados da PBH não devem utilizar o e-mail completo
mariasilva@pbh.gov.br ou mariasilva@edu.pbh.gov.br. Apenas informe nome de usuário da sua conta.
Exemplo:
Usuário:

mariasilva

Senha:

************

A senha é a mesma utilizada para acessar seu e-mail institucional.

Para quem não possui e-mail institucional (@pbh.gov.br o @edu.pbh.gov.br)
1) O(a) interessado(a) em participar dos cursos deve responder ao formulário:
INSCRIÇÃO ECOESCOLA-EAD .

2) Após o cadastramento, você receberá e-mail com as informações para acessar o site.
Se o e-mail não estiver na "Caixa de Entrada", verificar na pasta "Spam".
3) Após o primeiro acesso, o(a) usuário(a) deverá trocar a senha.
4) Seguir as orientações disponíveis no tutorial abaixo:
https://drive.google.com/file/d/1F6NtnrPKsavHLZoPVx1P655LUMEZyPYs/view?usp=sharing

