
Cursos gratuitos de meio ambiente e gestão de resíduos estão com
inscrições abertas em Matozinhos

Durante o mês de novembro, serão oferecidos minicursos presenciais com atividades práticas
na área ambiental. Todas as formações preveem certificação.

Programação compreende palestras e oficinas práticas.

Belo Horizonte, 31 de outubro de 2022 – Durante o mês de novembro, estão abertas as 
inscrições para minicursos gratuitos e presenciais em Matozinhos, com foco em 
conscientização ambiental e gestão de resíduos. Os ciclos formativos são ofertados pela AIC - 
Agência de Iniciativas Cidadãs e acontecerão nos dias 05, 12, 19 e 26 de novembro, com o 
objetivo de promover o fortalecimento do patrimônio natural da cidade, por meio de palestras
e oficinas práticas. Os cursistas poderão aprender sobre a biodiversidade da região e o sobre o
papel de cada um dentro dela, além de entender um pouco melhor sobre o caminho feito 
pelo lixo que é produzido todos os dias e sobre formas de reaproveitá-lo.  
  
Entre as atividades práticas do programa, estão previstas oficinas de réplica de pinturas 
rupestres, criação de abelhas, plantio de horta em pequenos espaços, ervas medicinais, 
artesanato com reciclados e criação de sabão com óleo reutilizado. 
 
As formações serão realizadas no IEF – Instituto Estadual de Florestas e na ADAO - 
Associação de Desenvolvimento Artes e Ofícios, em Mocambeiro – Matozinhos. Será 
disponibilizado transporte para os participantes, além de alimentação ao longo do dia. Cada 
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curso tem carga horária de 16h e oferece certificação em parceria com a UFMG. Pessoas 
interessadas podem se inscrever e tirar dúvidas pelo WhatsApp: (31) 9 9635-6150. 
 
Para saber mais, acompanhe o Instagram: @patrimoniomatozinhos.
 

Minicursos gratuitos - Matozinhos
Inscrições e dúvidas pelo WhatsApp: (31) 9 9635-6150

Carga horária: 16h
Realização: AIC - Agência de Iniciativas Cidadãs

Certificação em parceria com a UFMG

Novembro
1. Práticas ambientais sustentáveis: aprenda um pouco mais sobre a biodiversidade na sua região e
o seu papel dentro dela, através de uma boa conversa e oficinas práticas. 
 
1° dia: palestras, oficinas de réplicas e pinturas rupestres e de abelhas.
2° dia: palestras, oficinas de plantio de horta e de ervas medicinais, chás e medicina primária.

Sábados, dias 05 e 12 de novembro, de 8h às 17h 
Local: IEF – Instituto Estadual de Florestas e ADAO - Associação de Desenvolvimento Artes e Ofícios.
Será oferecido transporte e alimentação. 
 
2. Pra onde vai o meu lixo? - alternativas práticas e sustentáveis: entenda um pouco melhor 
sobre o caminho que faz o lixo que produzimos todo dia e aprenda outras formas de reaproveita-lo. 
 
1° dia: palestras, oficinas de compostagem caseira e de artesanato com reciclados.
2° dia: palestras, oficina de detergente com óleo reutilizado e teatro interativo “Caminho do lixo”.
  
Sábados, dias 19 e 26 de novembro, de 8h as 17h 
 Local: IEF – Instituto Estadual de Floresta. Será oferecido transporte e alimentação.

  
Sobre a iniciativa
 
Desde 2021, a AIC e a Associação dos Amigos das Bibliotecas Comunitárias da RMBH – SABIC,
em parceria com a Cimento Nacional e a Prefeitura de Matozinhos, vem desenvolvendo ações
voltadas  ao  fortalecimento  e  divulgação  dos  patrimônios  histórico,  natural  e  cultural  de
Matozinhos, com foco na educação patrimonial junto a comunidades escolares e em de visita
virtual na Fazenda Bom Jardim e na Gruta do Ballet. A proposta se expandiu para além dos
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muros das escolas e agora caminha para toda a cidade. De 2022 a 2023, iniciativa atuará nas
frentes  de  formação,  mobilização  e  promoção  de  iniciativas  comunitárias  locais,  sempre
voltadas para o rico patrimônio matozinhense. As ações promovidas neste ano contam com
apoio do Museu Oju Ayê e do Instituto Estadual de Florestas (IEF).  
 
Sobre a AIC 
Promover o desenvolvimento humano pleno de sujeitos e comunidades é o horizonte que 
norteia o trabalho da AIC - Agência de Iniciativas Cidadãs, organização sem fins lucrativos 
que soma quase 30 anos de atuação em cinco grandes áreas: mobilização social, educação, 
cultura, juventudes e fortalecimento da sociedade civil.  
 
Junto a uma rede de mais de 500 entidades parceiras, a AIC realiza variados projetos e 
programas sociais voltados para a construção da cidadania. Seu trabalho já obteve o 
reconhecimento de mais de 30 prêmios nacionais e internacionais, concedidos por 
organizações como ONU Cidades, Unicef e Unesco.

Assessoria de imprensa
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