
ENCONTROS FORMATIVOS ECOESCOLA BH
2º SEMESTRE DE 2022

Ementa

Encontros formativos mensais com diferentes temáticas para contribuir e proporcionar condições de
inserir as pessoas no cerne das questões socioambientais do município, potencializando o senso de agir
local e a necessidade de mudança, apontando princípios e diretrizes a fim de qualificar, fortalecer e
instrumentalizar não só os(as) educadores(as) ambientais, como também toda a comunidade, criando
condições concretas para a busca de diferentes caminhos éticos, sociais, políticos e de transformação
individual e coletiva.

Formadores(as)

Gislaine Vieira Xavier  - Bióloga/educadora/gerente de Educação Ambiental da Fundação de Parques
Municipais e Zoobotânica.

Rízzia Dias Botelho - Bióloga/educadora da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica.

Dany Sílvio Souza Leite Amaral - Diretor da gestão ambiental da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente; secretário executivo do Comitê Municipal sobre Mudanças Climáticas e Ecoeficiência

Edanise Maria Benvindo Guimarães Reis - Bióloga e paisagista/gerente de parques Barreiro e Oeste

Cláudio de Oliveira Rocha - Jardineiro

Público-Alvo

Profissionais da Educação da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte (RME-BH) e Rede Parceira.

Carga horária

1 hora e 30 minutos cada encontro virtual.
3 horas cada encontro presencial.
2 horas do encontro virtual de 06 dezembro.

Conteúdo programático

1) Animais: importância, cuidados e papel do zoológico na atualidade.

2) Biofábrica de joaninhas: conhecer o laboratório onde as joaninhas são criadas e seu ciclo reprodutivo;
o controle biológico de pragas promovendo a produção de alimentos mais sustentáveis.

3) Jardim: a importância do jardim nos espaços escolares, a escolha das espécies a serem plantadas; a
distribuição das plantas no espaço escolhido (projeto paisagístico); o plantio e a manutenção.

4) Encerramento das ações do Programa Ecoescola BH 2022: relato de experiências de duas escolas.



Entrega do Selo BH Sustentável - Lançamento da  Revista Ecoescola BH

CRONOGRAMA

Tema Data Parceiro(a)

Formação virtual:
Qual o papel dos zoológicos na
atualidade?

16 de
agosto
(terça-feira)

Gislaine Vieira Xavier
Bióloga/educadora/gerente de Educação
Ambiental da Fundação de Parques
Municipais e Zoobotânica

Rízzia Dias Botelho
Bióloga/educadora da Fundação de Parques
Municipais e Zoobotânica

Formação presencial: Biofábrica de
joaninhas
Endereço: R. Caraça, 900 - Serra, Belo
Horizonte - MG, 30220-260

20 de
setembro
(terça-feira)

Dany Sílvio Souza Leite Amaral
Diretor da Gestão Ambiental da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente; secretário
executivo do Comitê Municipal sobre
Mudanças Climáticas e Ecoeficiência

Formação presencial:
Jardinagem nas escolas
Endereço: R. Augusto José dos Santos,
366 - Estrela do Oriente, Belo Horizonte -
MG, 30580-100

08 de
novembro
(terça-feira)

Edanise Maria Benvindo Guimarães Reis
Bióloga e paisagista/gerente de parques
Barreiro e Oeste

Cláudio de Oliveira Rocha
Jardineiro

Formação virtual: Encerramento das ações
do Programa Ecoescola BH 2022

06 de
dezembro
(terça-feira)

Relato de experiências de duas escolas.
Entrega do Selo BH Sustentável.
Lançamento da  Revista Ecoescola BH.

Cada formação virtual será ofertada em dois turnos: manhã e tarde.

Horário:
- manhã - das 9h30 às 11h;
- tarde - das 14h às 15h30.

A formação presencial (opcional e seguindo os protocolos sanitários vigentes no período de realização
do encontro) será ofertada em dois turnos: manhã e tarde.
Horário:
- manhã: das 8h às 11h;
- tarde: das 13h30 às 16h30.



A formação virtual “Encerramento das ações do Programa Ecoescola BH 2022” acontecerá em apenas um
horário, de 14h às 16h, no dia 06 de dezembro.

Recursos didáticos

Apresentação power point e gravação do encontro.

Certificação/comprovante de presença

Comprovante de presença contendo a carga horária da formação.
Certificação, no final do ano, aos que participarem de 70% dos encontros.

Inscrição

Período: até o dia 06 de dezembro de 2022

Formulário de inscrição: https://forms.gle/LKJEX4LG1FvFvzAr9

https://forms.gle/LKJEX4LG1FvFvzAr9

