Bloco 3 – 13 de setembro
Segurança alimentar e nutricional;
Disseminação de boas práticas agrícolas usando
tecnologias acessíveis a pequenas propriedades
rurais e famílias de agricultores;

INFANTOJUVENIL PELA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Apoio ao desenvolvimento sustentável, com
incentivos para aquisição de gêneros
alimentícios diversificados, produzidos em
âmbito local e preferencialmente pela
agricultura familiar e pelos empreendedores
familiares rurais, priorizando as comunidades
tradicionais indígenas e de remanescentes de
quilombos (Lei nº 11.947 de 16 de junho de
2009).

30 e 31 de agosto: Atividades diversificadas – oficinas
na Rede escolar; SMECT; APA; 15ª Companhia da
PMMAT; ASCANOVI; UNIPAC e ETE.

Bloco 4 – 14 de setembro
Emprego eficiente de fontes limpas e renováveis
de energia.

PROGRAMAÇÃO OFICIAL DA III CONFERÊNCIA



Disseminação
de
boas
práticas
reaproveitamento de águas da chuva.

 11 a 15 de setembro : Diálogos sobre Desenvolvimento
Sustentável.
Local: Secretaria Municipal de Educação, Ciência e
Tecnologia e UFVJM.
Horário: 7 horas e 30 minutos às 11 horas.
Inscrições:
e-mail: educacaoinclusiva@teofilootoni.mg.gov.br
Eixos:
Bloco 1 – 11 de setembro
Proposição de atividades que visem a conservação
ou a recuperação ambiental;
Desenvolvimento do Plano da Mata Atlântica;
Impacto das grandes concentrações populacionais
sobre o bioma em que se insere.
Bloco 2 – 12 de setembro
Apoio a segmentos da população cuja renda se
origina na reciclagem de resíduos sólidos;
Desenvolvimento Sustentável para o combate à
pobreza;
Desemprego, trabalho decente.

[Digite texto]

Educação
práticas.

Ambiental:

conceito,

objetivo

e

Bloco 5 – 15 de setembro
Diversidade do patrimônio étnico-cultural
brasileiro - Conhecer melhor e nos comprometer
com as populações originárias, reconhecer seus
direitos, sua pertença ao povo brasileiro,
respeitando sua história, suas culturas, seus
territórios e seu modo específico de viver.


28 de setembro: III Conferência Infantojuvenil pela
Educação Ambiental.
Local: Universidade Federal dos Vales do
Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM.
Horário: 8 horas e 30 minutos às 11 horas
Inscrições:
e-mail: educacaoinclusiva@teofilootoni.mg.gov.br

Realização:

SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA
Núcleo Diversidade Inclusão

Companhia de
Saneamento
de Minas Gerais

Secretaria Municipal de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável
Secretaria Municipal de Saúde

do

Superintendência Regional de Saúde

