
CALENDÁRIO Escola na Trilha – Orientação para o Turismo 

 

 Parceria SETUR/MG – Anglo Gold Ashanti: em 2017 essa parceria promoveu 3 provas 

com 120 alunos da Escola Estadual Coronel Adelino Castelo Branco, de Sabará, a prova 

foi realizada no Parque Estadual do Sumidouro, nos municípios de Lagoa Santa e Pedro 

Leopoldo, nos meses de junho, agosto e setembro. A viagem pedagógica ocorreu no 

Parque Estadual Mata do Limoeiro com 40 alunos, em 12/09/17. Ainda falta realizar uma 

prova com 40 alunos no PE do Sumidouro (27/10/17) e uma viagem pedagógica com 40 

alunos no PE Mata do Limoeiro (07/11/17). 

 

 Parceria SETUR/MG – Secretaria de Estado da Educação – SEE: essa parceria irá 

promover 11 provas, envolvendo 44 escolas públicas estaduais com ensino médio 

integral e integrado (Escolas Polo de Educação Múltipla - Polem) e mais duas escolas 

públicas estaduais de Felício dos Santos e Itabirito, com a participação de 3.600 alunos.  

 

 Parceria SETUR/MG – Secretaria de Estado da Educação – SEE: foram realizadas as 

apresentações do projeto para quatro escolas públicas em Felício dos Santos e 

Turmalina em setembro/17 – Itabirito e Brumadinho em outubro/17. As provas serão 

realizadas no Parque Estadual do Itacolomi, em Ouro Preto, no dia 17/11/17 (escolas de 

Itabirito e Brumadinho) e no Parque Estadual do Rio Preto, em São Gonçalo do Rio Preto 

no dia 23/11/17 (escolas de Felício dos Santos e Turmalina). As viagens pedagógicas 

serão realizadas para as escolas vencedoras em Ouro Preto no dia 28/11/17 e em 

Diamantina no dia 30/11/17. 

 

 Parceria SETUR/MG – Copasa: está prevista a realização do Projeto Escola na Trilha em 

14 municípios mineiros envolvendo 560 alunos de escolas públicas.  

 

 Parceria SETUR/MG – Anglo American: está prevista com a realização do Projeto Escola 

na Trilha, na região de Conceição do Mato Dentro, com todas as despesas a cargo da 

Anglo American.  


