
CURSO EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA A LIMPEZA URBANA
SLU / SMED

Ementa

O curso propõe discutir a Educação Ambiental para a limpeza urbana a fim de aprimorar o
conhecimento dos valores, dos comportamentos e do estilo de vida relacionados com a gestão
e o gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos e da limpeza urbana.
Pretende ainda universalizar a Educação Ambiental para a limpeza urbana nas escolas 
municipais e integrar Educação Ambiental formal e não formal.

Formadores(as)

ANTÔNIO MARCOS MARTINS - Técnico da Superintendência de Limpeza Urbana (SLU);
GLÁUCIA MOREIRA PINTO - Técnica da Superintendência de Limpeza Urbana (SLU).

Público-alvo

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

Carga horária total

31h 30min.

Turmas

2 turmas (uma no turno da manhã e outra no turno da tarde).

Conteúdo programático

Módulo 1: CONCEITOS BÁSICOS - Noções iniciais sobre resíduos sólidos; Conceito; Como
e por que surgem os resíduos sólidos e sua classificação; Quais os principais efeitos de sua
geração.

Módulo 2: A LIMPEZA URBANA – SERVIÇOS, ATORES E DESAFIOS - Conhecer o serviço
de limpeza urbana (informações gerais, habitantes, geração de resíduos, trabalhadores,
maquinário, equipamentos); Projetos especiais (coleta seletiva, compostagem e cooperativas);
Desafios (participação correta da população e redução).

Módulo 3: VISITA PRESENCIAL AO ATERRO SANITÁRIO DE MACAÚBAS (opcional e
seguindo os protocolos sanitários vigentes no período em que será realizado o encontro).

Módulo 4: EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA A LIMPEZA URBANA - Conceito; Finalidades; O
cidadão ambientalmente educado; Resultados de um mundo deseducado.



Módulo 5: RESÍDUOS, CONSUMISMO E DEGRADAÇÃO AMBIENTAL - conceito de
consumismo; Relação entre consumismo e degradação ambiental; Tecnologia e resíduos.

Módulo 6: A RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA - O papel de cada setor na temática
dos resíduos; Direitos e deveres do cidadão ambientalmente educado.

CRONOGRAMA

Nome do encontro Data Horário

Conceitos Básicos sobre Resíduos
Sólidos

6 de abril
(quarta-feira)

9h30 - 11h
15h30 - 17h

A Limpeza Urbana: Serviços, Atores e
Desafios

4 de maio
(quarta-feira)

9h30 - 11h
15h30 - 17h

Visita Técnica Presencial ao Aterro
Sanitário de Macaúbas

30 de maio, 1º e
3 de junho (seg,
qua e sex)

8h30 - 11h30

Visita Técnica Presencial ao Aterro
Sanitário de Macaúbas

31 de maio e 2
de junho (ter e
qui)

13h30 - 17h

Educação Ambiental para a Limpeza
Urbana

3 de agosto
(quarta-feira)

9h30 - 11h
15h30 - 17h

Resíduos, Consumismo e Degradação
Ambiental

14 de setembro
(quarta-feira)

9h30 - 11h
15h30 - 17h

A Responsabilidade Compartilhada 19 de outubro
(quarta-feira)

9h30 - 11h
15h30 - 17h

Recursos didáticos

Vídeos; texto base de apoio ao professor; apresentação em Power Point; material digital para
utilização dos alunos; sugestões de atividades pedagógicas (jogo pedagógico, teatro etc); vídeo
e cartilha para implantação da coleta seletiva; vídeo e cartilha de resíduos orgânicos; interação
com conteúdos das disciplinas.

Certificação/comprovante de presença

Comprovante de presença por encontro;

Certificado (critérios: participar de pelo menos 4 dos 6 encontros e postagem das tarefas
propostas ao longo do curso).



Inscrição

Período: início em 22 de março de 2022. É possível se inscrever depois do curso ser iniciado,
porém para conseguir o certificado é necessário atender aos critérios indicados anteriormente.

Formulário de inscrição: https://forms.gle/EeHU5PgG2gaenaLZ6.

https://forms.gle/EeHU5PgG2gaenaLZ6

