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Todos juntos pela
educação de qualidade!
Reunimos forças para construir um ensino de excelência.
Professores, pais, alunos e trabalhadores das
obras têm um objetivo comum

Programa Escola Modelo

P. 04

Para garantir o mesmo padrão
de qualidade em todas as escolas.

Bate papo

Entendendo o diferencial do
ensino infantil em BH.

H e n ri q u e Pi me nte l

P. 03

H e n r i q u e P i m e n te l
H e n r i q u e P i m e n te l
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Se mesmo antes de estarem prontas
as Umeis já estão entrando no cotidiano
dos moradores dos bairros Minaslândia e
São Paulo, na comunidade Elos, imagina
então para os moradores do bairro Belmonte, que já contam com a primeira Umei
da PPP em funcionamento? Os alunos do
EJA (Educação para Jovens e Adultos) da
Escola Municipal Consuelita Cândido, nos
arredores da Umei Belmonte, participaram
de uma atividade lúdica e demostraram
muita criatividade e entusiasmo na palestra que apresentou a nova Umei.
Esses alunos, que não puderam frequentar a escola na infância, são mães,
pais, avós e avôs dos alunos da Umei
Belmonte e agora terão a oportunidade
de ver os filhos e netos desde cedo na direção do ensino. Eles mostraram que não
existe idade para construir novos sonhos e, por meio de pinturas, expressaram os sonhos que têm para a vida e que
já começaram a perseguir com a ajuda do
EJA. Cheios de persistência e determinação, eles estão no caminho pela busca
da alfabetização, do conhecimento e do
aprendizado.
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H e n r i q u e P i m e n te l

T

inta, pintura, desenhos e contação de histórias. No último mês
foram realizadas várias atividades de familiarização com as
Umeis. Na Escola Municipal Cônsul Cadar
(vinculada à Umei Minaslândia), cerca de
400 crianças participaram de uma ação
que contou com a presença da atriz e escritora de livro infantil Paula Sayaru. Ela se
apresentou em uma contação de histórias
que abordavam a imaginação e a fantasia,
temas centrais de seu livro “O Segredo
Maior do Mundo”. O clima trazido pela atriz
e escritora continuou durante as próximas
atividades, quando as crianças puderam
conhecer a maquete da Umei e foram convidadas a demonstrar, em pinturas, o que
imaginam e esperam do novo espaço.
Ação semelhante também foi realizada na comunidade Elos, no bairro
São Paulo, junto aos alunos da Escola
Municipal e comunidade da região. O
objetivo da ação, realizada no Centro
de Ação Comunitária São Paulo, foi a
aproximação social e comunitária e um
convite de boas vindas ao novo espaço
em construção.
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Conhecer para entender

H e n r i q u e P i m e n te l

Acontece!
Segurança
acima de tudo

H e n r i q u e P i m e n te l

H e n r i q u e P i m e n te l

D

ia 27 de setembro aconteceu o
evento de encerramento da 1ª
SIPAT (Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho), do Projeto PPP Escolas. O evento
contou com equipes itinerantes em todos
os canteiros de obras durante a semana e
no ultimo dia houve um grande encerramento, com a encenação de teatro alusivo
ao tema, música e muita descontração.
Ainda no evento, tivemos o encerramento do “Concurso de Redação” do
programa “Construtores do Saber”, que
envolveu os trabalhadores e filhos dos trabalhadores das obras de Belmonte, Elos,
Minaslândia, Palmeiras e São João Batista.
Ao todo foram mais de 70 participações!
Os três primeiros lugares de cada categoria foram recompensados com prêmios especiais. Para os pais vencedores:
tablet, smartphone e mp4. Os filhos ganharam smartphone, mp4 e mochila.

Dilma inaugura Umei em BH
A n to n i o C r u z /A B r

N

o dia 23 de outubro, Belo
Horizonte recebeu a visita
da Presidente Dilma Roussef. Ela esteve presente na
inauguração da Umei Vila Clóris, na Regional Venda Nova. Dilma conheceu e
gostou muito da estrutura e do modelo
arquitetônico das escolas especialmente construídas para o atendimento de crianças entre zero e seis anos.
Na ocasião, a Presidente ainda assinou
uma parceria entre o governo federal
e a Prefeitura de Belo Horizonte para a
construção de mais 44 Umeis na capital, com recursos do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE).
Dessas 44 unidades escolares, 30 são
Umeis pertencentes à PPP escolas, que
serão construídas pela Odebrecht. “As
Umeis são um projeto de alta qualidade. A gente constata isso não por conta
só do prédio, mas pelo cuidado com as
crianças, com a organização das salas”,
afirmou Dilma, ressaltando a importância das Unidades escolares.

Presidente Dilma participa de cerimônia de assinatura de
termos de compromisso entre o governo federal e municípios
para a construção de novas unidades de educação infantil
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Entrevista
Escolas de qualidade para todos

O que diferencia o ensino infantil de
Belo Horizonte do de outras cidades?
Nós somos pioneiros no Brasil em criar
um projeto arquitetônico concebido
sob a lógica do atendimento à criança,
da faixa etária até cinco anos. A concepção arquitetônica foi criada para dar
autonomia e mobilidade a essa criança.
Apagar e desligar a luz, abrir e fechar o
trinco, utilizar o banheiro e dar descarga, chegar à pia e lavar as mãos. Tudo
isso foi pensado para que essa criança se sentisse autônoma, dando a ela
a capacidade de gerenciar e motivar o
aprendizado. A criança tem um domínio
e uma facilidade de trânsito que não teria em outras escolas. Mas é mais do que
isso. Há também investimento na política pedagógica, na formação contínua
dos trabalhadores da educação.

As Umeis atendem crianças entre zero
e seis anos de idade. Por que é importante que essas crianças estejam, desde cedo, no sistema de ensino?
Por que é um lugar de cuidado e de educar. Um lugar onde você vai criar e motivar a socialização e o desenvolvimento
da capacidade de aprendizagem. Com
isso ela vai chegar ao ensino fundamental já com uma bagagem de socialização,

“A PPP se apresentou à
prefeitura e aos gestores
como uma alternativa de
execução em menor espaço
de tempo de uma quantidade maior de unidades.
Além do fator tempo, a exploração dos serviços não
pedagógicos pelo ente privado vai liberar a direção
e o corpo docente para as
atividades eminentemente
pedagógicas. A direção fica
focada no pedagógico”
de comportamento, que ela não teria em
uma convivência em casa, onde o núcleo
familiar é, muitas vezes, esfacelado ou
tem limitações financeira e cultural. As
Umeis têm uma função educacional que
não podemos negar, mas, além disso,
têm uma função social. Aprender a comer, a enxugar a mão, a se limpar, a reconhecer o outro como diferente, o negro,

Rafael la L a na

N

esta edição, entrevistamos
o Gerente Sustentador da
Expansão da Educação Infantil da PBH, José Aloísio
Gomes Freire de Castro, para saber um
pouco mais sobre como as Umeis são
importantes para o desenvolvimento
das crianças. Ele também contou para
gente a importância de se ter escolas de
qualidade para todos. “É um prédio bem
equacionado, bem construído, com uma
concepção pedagógica única, que tanto
faz estar na região central ou na periferia, o atendimento é o mesmo”, afirma
José Aloísio.

o branco, o portador de deficiência. Ele
sai dali para o ensino fundamental com
uma bagagem muito superior àquele que
nunca teve acesso à escola.
Por que a PBH decidiu optar pelo
modelo de PPP para a construção
das 37 escolas?
A PPP se apresentou à prefeitura e
aos gestores como uma alternativa de
execução em menor espaço de tempo
de uma quantidade maior de unidades.
Precisávamos ampliar o atendimento
em um curto espaço de tempo. Além
do fator tempo, a exploração dos serviços não pedagógicos pelo ente privado vai liberar a direção e o corpo
docente para as atividades eminentemente pedagógicas. A direção fica
focada no pedagógico.
Você acredita que esse mecanismo
seja a solução para outros desafios do
Poder Público? Por quê?
Toda experiência exitosa tem que ser
copiada. Temos sido procurados por
outras capitais que querem conhecer e
entender esse mecanismo. Acho que a
tendência é que essa prática seja disseminada para o resto do país como uma
alternativa de implementação em curto
espaço de tempo.
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