
Plataforma virtual para visitas ao Ceam Barreiro  

 

A Unidade de 

Serviços de Controle 

Ambiental (USCA), 

sempre na busca de 

alternativas para avançar 

com seus processos de 

educação sanitária e 

ambiental que visam 

promover o pensar, 

também criou uma 

modalidade de interação 

virtual da educação ambiental na Região Metropolitana de Belo Horizonte 

(RMBH). O objetivo é o mesmo: promover o pensar sobre o saneamento e a 

proteção dos mananciais, por meio de ações que visem à conscientização dos 

estudantes sobre suas responsabilidades com o meio ambiente e o cuidado com 

a terra e a água.  

Na mesma linha do Chuá 

Virtual – Da árvore ao Rio, que 

está sendo desenvolvido no 

interior, com muita criatividade e 

por iniciativa própria, o técnico 

de meio ambiente da USCA, 

André Arino Costa, montou um 

estúdio em sua casa, que está 

possibilitando transformar as 

visitas presenciais ao Centro de Educação Ambiental do Barreiro – Ceam 

Barreiro, em Belo Horizonte, em visitas virtuais.  

Por meio desta plataforma, a ação já foi realizada em 10 escolas das 

cidades de Belo Horizonte, Betim Contagem e Nova Lima. “Na verdade, este 

número é bem maior. Considerando que os alunos estão acessando a plataforma 

dos computadores domiciliares, isso possibilita que, além dos professores, os 

familiares desses alunos do ensino fundamental também participem das visitas. 



Possibilitando 

o acesso virtual ao 

Parque das Águas 

no Barreiro, a 

plataforma permite 

que os estudantes 

participem 

ativamente da 

palestra virtual no 

Ceam Barreiro que é composta por trilha na mata da captação de água, que 

passa pela Estação de Tratamento de Água do Barreiro, e por jogos interativos.  

A busca dessas escolas, mesmo com as aulas presenciais suspensas, 

iniciou-se com as que estavam inscritas no site da Copasa para visitação. Esse 

movimento foi realizado pelos próprios professores que, a partir de então, 

viabilizaram as visitas virtuais via aulas por videoconferência. Além dessas 

escolas, em 2020, a ação acontecerá em mais quatro escolas particulares. 

 

Chuá Virtual – Da árvore ao Rio 

 Já pelo interior do Estado, as atividades 

estão a todo vapor, com muitos desafios, 

coragem e motivação. Na segunda-feira 

(28/09), os Diálogos Interativos foram 

realizados na Escola Municipal Doutor 

Péricles Vieira de Mendonça, em São João 

Nepomuceno, com alunos, professores e a 

direção da instituição. E nesta quinta-feira 

(01/10), será em escolas da cidade de Timóteo.   

O Chuá Virtual acontecerá no período de 21 de setembro - Dia da Árvore, 

até o dia 24 de novembro – Dia do Rio, quando haverá um webinar com todos 

os estudantes participantes e grupos de interesse.   

As atividades são compostas por Diálogos Interativos, Oficinas do Futuro, 

visita a uma área de captação de água e dinâmicas lúdicas.  Até o momento já 

estão pactuadas ações com escolas das cidades de Almenara, Alpinópolis, São 

João Nepomuceno, São João do Paraíso, Taiobeiras e Timóteo. 



Para a assistente socioambiental da Unidade de Serviço de Apoio 

Administrativo Sul (USAS) / Núcleo Operacional Leopoldina (NLLP), Viviany 

Meireles de Rezende, a primeira a desenvolver o Chuá Virtual na nova 

plataforma, foi incrível.  “Essa interação e a participação dos alunos por meio da 

plataforma nas atividades de diálogo interativo reafirmam o compromisso e a 

preocupação de todos em querer cuidar do meio ambiente”. Citando uma frase 

de Paulo Freire, concluiu: “a educação não transforma o mundo, mas sim 

pessoas, e as pessoas transformam o mundo. É o que nós somos: agentes 

transformadores em busca da sustentabilidade para as outras gerações”. 

 

  


