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Quer saber como foi a Semana Nacional da 
Educação Infantil nas escolas que fazem parte 
da Parceria? A gente te conta!

I nfo rmativo  Ja n e i ro / 201 8informa
#54

I nfo rmativo  Se te m b ro/ 201 8

P. 04
Destaque do mês
Emef Solar Rubi incentiva a leitura
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Acontece

As unidades de Educação In-
fantil já são sempre agitadas 
e cheias de atividades inspi-
radoras, mas durante a sema-

na do dia 25 de agosto a criatividade da 
equipe pedagógica das escolas é ain-
da maior. Isso porque é nesse período 
que o Brasil inteiro comemora a Semana 
Nacional da Educação Infantil. É o mo-
mento ideal para desenvolver dezenas 
de ações especiais com a criançada.

A data foi criada para conscienti-
zar toda a sociedade sobre o direito das 
crianças a uma educação de qualidade. 
Na ocasião, professores e crianças reali-
zam ações que têm como objetivo cha-
mar a atenção de todos para a causa da 
Educação Infantil. É claro que as escolas 
que fazem parte da Parceria não fica-
riam de fora da celebração. As unidades 
realizaram uma série de atividades que 
envolveram toda a comunidade escolar.

Na Umei Mantiqueira, por exemplo, 
cada dia da semana foi destinado a um 
tipo de ação. Um dia foi dedicado aos brin-
quedos infláveis. As crianças suaram bas-
tante pulando e correndo para lá e para 
cá. Teve também o dia em que a escola se 
encheu de príncipes e princesas, heróis 
e heroínas, palhacinhos e palhacinhas. 
Foi o dia do baile a fantasia! Nesse mes-

mo dia as crianças ainda se divertiram 
com a peça teatral realizada pelas pro-
fessoras da unidade: A Chapeuzinho Azul.

Já na Umei Jardim Vitória III uma das ati-
vidades que mais chamou a atenção foi a 
oficina culinária desenvolvida com os be-
bês. Eles adoraram colocar a mão na mas-
sa para montar os docinhos com diversos 
tipos de granulado. A escola ainda contou 
com pintura facial, apresentação de tea-
tro, entre outras ações. Fica até difícil sa-
ber quem se divertiu mais, se as crianças 
ou as professoras! E falando em profes-
soras, é preciso lembrar também de outra 
unidade, a Umei Jardim Vitória II. Os murais 
e toda a decoração preparada pela equi-
pe pedagógica da escola ficou de encher 
os olhos. A equipe passou dias aprontan-
do o espaço para receber uma semana 
tão especial como a da Educação Infantil.

E a Umei Maria Goretti, que teve até 
cinema? Mesas e bancos foram retira-
dos do refeitório para dar lugar à tela e à 
projeção. As crianças se concentraram e 
se encantaram com o filme exibido. Outra 
atividade que encantou as crianças foi a 
oficina de miçangas, realizada pela Es-
cola Municipal de Educação Infantil Elos.

Na Umei Parque Real, os pais também 
participaram das atividades dedicadas à 
Semana da Educação Infantil. Foi um óti-

mo momento para que eles conhecessem 
de perto o trabalho realizado pelas profes-
soras com os alunos. Ao fim, os papais até 
deixaram recados, elogiando a seriedade e 
a dedicação dos profissionais da Educação.

Os pais também participaram da Se-
mana da Educação Infantil na Umei Bar-
reiro. A unidade preparou uma palestra 
com a psicóloga Rozana Romualdo com 
o tema: “Limites”, enfatizando a impor-
tância do limite para a formação da per-
sonalidade das crianças. Também hou-
ve diversas atividades voltadas para as 
crianças, como a contação de história 
do livro Cabelo de Lelê, feito pela pro-
fessora Rosilene, e a confecção de brin-
quedos feitos com material reciclável.

Não podemos esquecer da atividade 
que é símbolo da Semana Nacional da Edu-
cação, a passeata em torno da escola. As 
crianças, acompanhadas da equipe peda-
gógica, dão uma volta em torno da unidade 
escolar cantando e fazendo muito barulho. 
Com apitos, tambores, chocalhos, viseiras, 
faixas e cartazes a passeata é uma verda-
deira festa. O objetivo é atrair a atenção 
dos vizinhos e de todos que passam para a 
importância de uma educação de qualida-
de. Foi o que aconteceu com os morado-
res dos bairros Planalto, Nova Iorque, San-
ta Branca, Universitário e muitos outros!

Semana Nacional da Educação Infantil

Durante a Semana Nacional da Educação Infantil as unidades de ensino realizam uma série de atividades especiais, com o objetivo de chamar a 
atenção de toda a população para a importância do ensino das crianças
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Acontece
Umei Lajedo em Festa

No dia 15 de setembro, a Umei 
Lajedo estava em clima de fes-
ta. O motivo? A Mostra Cultural 
preparada pela equipe pedagó-

gica em conjunto com as crianças. Com 
o tema principal “Nas asas da imagina-
ção”, as professoras trabalharam com 
os pequenos os mundos imaginários. 
Cada turminha estudou um assunto di-
ferente e produziu brinquedos e brinca-
deiras. As sugestões dos temas de cada 
sala foram feitas pelas próprias crianças. 

O berçário apresentou um desfile de 
príncipes e princesas. As professoras 
trabalharam com os bebês contos como 
Branca de Neve, A Bela e a Fera e Moa-
na. Vestidos a caráter e com um sorriso 
no rosto, eles dançaram várias músicas. 
A participação dos pais foi essencial para 
que a apresentação fosse um sucesso. 

A turma de 2 anos, da professora Eri-
ca de Fátima, fez brincadeiras a partir de 
um tema bem variado: Boneco Maluco, 
Foguetes, Príncipes e Princesas, Pira-
tas e Raciocínio Lógico. Usando mate-
riais simples, como garrafas pets, rolos 
de papel higiênico, pregadores e caixas 
de todos os tipos, as crianças puderam 
criar brinquedos e descobrir novos mo-
dos de se divertir que não dependem da 
tecnologia. Segundo Erica, a mostra cul-
tural é uma forma de despertar o ima-
ginário das crianças, mostrando a elas 
que existe um mundo melhor. Além dis-
so, ela também falou sobre o processo 
de aprendizagem: “aqui na Umei acha-
mos que vamos ensinar as crianças, mas 

somos nós que aprendemos com elas”. 
Outra turminha da unidade se inspi-

rou no livro de Ivan Cruz, Brincadeira de 
Criança. Eles produziram ioiôs, telefones 
sem fio, bonecas, bolas, barquinhos de 
papel, aviõezinhos, peões e pipas, tudo 
isso utilizando material reciclável como 
jornais, revistas, embalagens vazias, CDs 
e pregadores e ainda transformaram cai-
xas de pizza vazias em telas de pintura. 

Também teve turma que se concen-
trou no tema Instrumentos Musicais. As-
sim como as outras salas, as crianças uti-
lizaram materiais recicláveis, mas dessa 
vez para produzirem chocalhos, tambores 
e castanholas. Os pequenos ainda fize-
ram um estudo sobre a representação da 
frequência em variados ritmos da música. 

A sala de 3 anos, das professoras San-
dra Guido e Conceição Santos, trabalhou 
com o livro Não é uma Caixa, de Antoinette 
Portis. Depois de lerem o livro, as profes-
soras perguntaram às crianças o que elas 
poderiam fazer com caixas. Elas sugeriram 
carrinhos, panelinhas e fantoches. E foi 
isso que a turma produziu. A professora 
Sandra ressaltou a importância de traba-
lhar com as crianças a reciclagem, ainda 
mais dessa forma, utilizando a imaginação. 

Além das apresentações de cada tur-
ma, a Mostra Cultural contou com um ci-
neminha, onde foram exibidas fotos das 
atividades feitas durante o ano, e uma 
oficina de bolinha de sabão. E para deixar 
tudo mais gostoso, foram servidos pipo-
ca, bolo de coco e suco. Foi uma manhã 
de diversão e aprendizado para todos.

A Umei Lajedo ficou cheia de atividades e 
dos trabalhos produzidos pelas crianças para a Mostra Cultural
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A festa também toma 
conta de outras unidades

Não foi apenas na Umei Laje-
do em que as crianças e seus 
familiares se divertiram com 
festas e mostras culturais. 

Diversas outras unidades também pre-
param belos eventos para animar o ano 
escolar. Foi o caso da Umei Xodó Ma-
rise, que realizou sua III Mostra Cultu-
ral, cujo tema foi: Estimulando Valores 
Através da Educação Infantil. Já na Umei 
Mantiqueira houve a Festa da Família 
com o tema Indígena. As Umeis Pal-
meiras, Diamante e Itaipu, assim como 
outras unidades, também realizaram 
atividades voltadas para as famílias. 
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Por dentro da PPP

Pesquisa de Satisfação do Integrante

Em 2018, a Inova BH instituiu 
mais uma forma de contato com 
seus funcionários: a Pesquisa 
de Satisfação do Integrante. 

Semestralmente, todos os trabalhado-
res da Inova BH têm a oportunidade de 
responder um questionário e avaliar sua 
satisfação em trabalhar para a empresa. 
Além das perguntas de múltipla escolha, 
em que o funcionário avalia, por exem-
plo, a capacitação recebida para exercer 
sua função e os equipamentos de se-
gurança individual disponibilizados, há 
também um espaço para comentários, 
dúvidas e sugestões.

“É uma iniciativa bacana, pois as-
sim podemos expor nossas dúvidas e 
também nossa satisfação em trabalhar 
na Inova BH”, afirma Claudia Marcia de 
Souza Nunes, Auxiliar Administrativa da 
Umei Floramar, que fez questão de par-
ticipar da pesquisa. Os formulários são 
disponibilizados para todos os integran-

tes, mas a participação e a identificação 
não são obrigatórias. Para garantir o si-
gilo, os formulários são dobrados, lacra-
dos e depositados em uma urna tranca-
da. Apenas uma pequena comissão tem 
acesso às respostas e fica responsável 
por realizar ações que possam sanar as 
dúvidas levantadas pelos integrantes.

No primeiro semestre de 2018, mais 
de 150 integrantes participaram da pes-
quisa e o resultado demonstrou o con-
tentamento em trabalhar na Inova BH. 
Para se ter uma ideia, 97,4% dos funcio-
nários que responderam ao formulário 
consideram trabalhar na Inova BH “óti-
mo” ou “bom”.

No segundo semestre a Pesquisa 
será realizada novamente e os funcio-
nários terão mais uma oportunidade de 
avaliar as condições de trabalho ofereci-
das. Esperamos que todos participem e 
que juntos possamos construir um lugar 
cada vez mais agradável de se trabalhar.

Expediente
Informativo mensal da Inova BH  
Diretor de Contrato PPP Escolas: Clébio Batista | Reportagem: Comunicação Inova BH
Projeto Gráfico: Design Two | Diagramação: Comunicação Inova BH
Endereço: Rua Estoril, 1240 – São Francisco 
E-mail: comunicacao@pppescolas.com.br | Site: www.inovabh.com.br | Tiragem: 2000 unidades

 facebook.com/InovaBH |  twitter.com/inova_bh |      instagram/inovabh

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Solar 
Rubi recebeu em setembro visitas mais que especiais. 
Diversos personagens do mundo mágico e da fantasia 
estiveram presentes na unidade como parte do projeto 

Leituras em Conexão. Proposto pela Prefeitura de Belo Horizonte, 
o projeto tem como objetivo difundir ações que incentivem a 
leitura e a escrita nas escolas municipais e instituições parceiras. 
A apresentação dos personagens foi uma das ações pensadas 
pela unidade Solar Rubi para estimular a imaginação e o hábito da 
leitura entre os seus alunos. Eles ficaram encantados e ainda mais 
fascinados pelas histórias que também podem ser encontradas 
nas páginas dos livros, revistas e histórias em quadrinhos.

Destaque do mês
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Nome (opcional) : Data:
Função (opcional) : Revisão: 
Setor a que pertenço: Manutenção Serviços Escritório Código: 

Sim
Em parte, 

satisfatoriamente
Indiferente

Em parte, 
insatisfatoriamente

Não

Sim
Em parte, 

satisfatoriamente
Indiferente

Em parte, 
insatisfatoriamente

Não

Sim
Em parte, 

satisfatoriamente
Indiferente

Em parte, 
insatisfatoriamente

Não

Sim
Em parte, 

satisfatoriamente
Indiferente

Em parte, 
insatisfatoriamente

Não

Sim
Em parte, 

satisfatoriamente
Indiferente

Em parte, 
insatisfatoriamente

Não

Sou informado sobre os assuntos que contribuem ou afetam o 
desenvolvimento das minhas atividades, como por exemplo: cronogramas 
de serviço, POP e Politica da Qualidade e Sustentabilidade?

Tenho acesso aos demais setores da empresa (RH, Segurança do Trabalho, 
Comunicação, etc)?

Tenho conhecimento dos meios de comunicação da Inova BH (Facebook, 
Instagram, Site, E-mail, Informativo, etc)?

Comunicação

0
FOR-RH-001

Sinto-me satisfeito em trabalhar na Inova BH?

Sinto-me respeitado pelos meus superiores?

Sinto-me respeitado pelos meus colegas?

Tenho espaço para demonstrar a minha opinião com meu lider?

Pesquisa de Satisfação dos Integrantes da Inova BH

Na pesquisa abaixo, você, integrante, poderá avaliar a sua satisfação em trabalhar na Inova BH. O preenchimento da pesquisa NÃO é obrigatório . Você só 
precisa responder se quiser. Também NÃO é necessário assinar ou se identificar . Basta marcar nos quadros abaixo como você se sente em relação a cada um 

dos itens perguntados.

Questionário Inova BH

Sou reconhecido pelo trabalho que executo?

Realização Pessoal/Estima

Minha equipe é respeitada no ambiente de trabalho?

Os benefícios que recebo (VT e VR) estão de acordo com o que foi 
oferecido em minha contratação?

Conheço a política de Participação nos Lucros e Resultados (PLR) da 
empresa?

Benefícios

Caso necessário, deixe aqui seu comentário sobre os itens acima:

Sinto-me motivado pelo programa de Participação nos Lucros e Resultados 
(PLR) implantado pela empresa?

Capacitação

Tenho conhecimento da assistencia médica oferecida pelo sindicato 
(SINDEAC)?

Recebo a capacitação necessária para executar minhas tarefas?

Tenho conhecimento pleno quanto à utilização dos EPIs necessários para a 
execução de minhas atividades?

Os equipamentos de segurança que utilizo estão disponiveis e em 
condições adequadas de uso para execução de minhas atividades?

Segurança

Além das 
questões fechadas, os integrantes têm 

um espaço para escrever suas dúvidas, 
comentários e sugestões


