
ENCONTROS FORMATIVOS ECOESCOLA BH
1º 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 educadores 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)

CAIO VIEIRA VASCONCELOS - Engenheiro Agrônomo da Subsecretaria de Segurança Alimentar e
Nutricional (SUSAN).

EDNILSON DOS SANTOS - Engenheiro Florestal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA)
e Coordenador do Programa de Recuperação e Desenvolvimento Ambiental da Bacia da Pampulha
(PROPAM).

LUCIANA MOREIRA - Especialista em Educação Ambiental/Universidade do Estado de Minas Gerais
(UEMG), Brinquedista e atual Coordenadora do Núcleo da Associação Brasileira de Brinquedotecas
em BH.

MARIA CÂNDIDA DA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA - Representante da Companhia de Saneamento
de Minas Gerais (COPASA).

MÔNICA OLIVEIRA - Doutoranda da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ).

Público-alvo

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

Carga horária

1 hora e 30 minutos cada encontro virtual.
3 horas cada encontro presencial.

Conteúdo programático

1) Água: importância, uso consciente, reaproveitamento e apresentação do Programa Chuá.
2) Horta e compostagem: a horta como incentivador da aprendizagem, alimentação saudável, diferentes
formas de plantio, como montar uma composteira, importância do adubo e controle biológico de pragas.
3) Neurodesenvolvimento infantil em contato com a natureza: a importância do contato com a natureza
no desenvolvimento infantil e exemplos de brincadeiras a serem desenvolvidas ao ar livre.

https://d.docs.live.net/e1b103127e9045f6/Documentos/SMED/Comunica%C3%A7%C3%A3o/2022/1.1.1%20Plano%20de%20Curso_%20curso_forma%C3%A7%C3%A3o%20-%20ENCONTROS%20FORMATIVOS%20ECOESCOLA%20BH.docx#_msocom_1


4) Plantio de árvores e poda: importância das árvores para a saúde, formas de plantio, importância da
poda para a saúde das árvores e época propícia para a poda.

CRONOGRAMA

Tema Data Parceiro(a)

Formação virtual:
Abertura das ações 2022 do Programa
Ecoescola BH e Comemoração do Dia
Mundial da Água.

22 de março
(terça-feira)

MARIA CÂNDIDA DA SILVA PASSOS DE
OLIVEIRA - Representante da COPASA.

Formação virtual:
Neurodesenvolvimento infantil em contato
com a natureza.

19 de abril
(terça-feira)

LUCIANA MOREIRA - Especialista em
Educação Ambiental/UEMG, Brinquedista e
atual Coordenadora do Núcleo da
Associação Brasileira de Brinquedotecas em
BH.
MÔNICA OLIVEIRA - Doutoranda da
FIOCRUZ.

Formação presencial:
Horta, compostagem e plantio em espaços
alternativos (opcional e seguindo os
protocolos sanitários vigentes no período
de realização do encontro).

24 de maio
(terça-feira)

CAIO VIEIRA VASCONCELOS - Engenheiro
Agrônomo da SUSAN.

Formação virtual:
Plantio de árvores e poda.

21 de junho
(terça-feira)

EDNILSON DOS SANTOS - Engenheiro
Florestal da SMMA e Coordenador do
PROPAM.

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

Horário:
- manhã - de 9h30 a 11h;
- tarde - de 14h a 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: de 8h a 11h;
- tarde: de 13h30 a 16h30.



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 21 de junho de 2022

Formulário de inscrição: https://forms.gle/oPp9zxGCVQR1aivs7.

https://forms.gle/oPp9zxGCVQR1aivs7

