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Aditivo amplia PPP
em mais 14 escolas!

P. 04

Jovens Aprendizes
Aperfeiçoando habilidades

P. 04

Mais duas Umeis entregues
Chegou a vez de
Vila Pinho e Alto Vera Cruz
Henrique Pimentel

Ao todo, construiremos 51 unidades em Belo Horizonte.
O aumento significa cerca de 6 mil vagas a mais,
totalizando 24 mil crianças atendidas!

Henrique Pimentel

Acompanhamento
Universalização do Ensino Infantil
qualidade, a PPP permite que os gestores das escolas se dediquem exclusivamente às questões pedagógicas, sem
terem que se preocupar com questões
administrativas. Os maiores benefícios
serão usufruídos por professores e alunos, que terão infraestrutura adequada
para lecionar e estudar.

Arquivo Inova BH

Arquivo Inova BH

Em alguns meses as escolas ficam prontas para receber os alunos:
Infraestrutura de qualidade para lecionar e aprender

Arquivo Inova BH

zinha, refeitório, biblioteca, sala multiuso,
berçário, fraldário, totalizando 1.100m² de
área construída por unidade. Os serviços oferecidos também são os mesmos:
portaria, limpeza, jardinagem, lavanderia
e manutenção permanecem sob a responsabilidade da Inova BH. Os serviços
pedagógicos, assim como as cantinas das
escolas, continuam sendo exclusivamente da Prefeitura de Belo Horizonte e da
Secretaria Municipal de Educação.

Arquivo Inova BH

Stéphanie Bollmann

Henrique Pimentel

ao contrato. As escolas do aditivo serão
Unidades Municipais de Ensino Infantil
(Umeis) e representam 6 mil novas vagas
criadas. A assinatura foi realizada no dia
25 de junho e, com o aditivo, o número de
escolas salta de 37 para 51, totalizando
cerca de 24 mil vagas paras as crianças
da cidade de Belo Horizonte.
O modelo arquitetônico é o mesmo
que já vem sendo utilizado na construção
das escolas da PPP, com salas de aula, co-

Henrique Pimentel

A

Parceria Público-Privada
(PPP) entre a Prefeitura de
Belo Horizonte e a Inova BH
para a construção de 37 escolas tem sido, desde o início, exemplo
de como a colaboração entre os setores
Público e Privado pode ser bem sucedida
e melhorar a infraestrutura para o cidadão. Prova disso é a recente assinatura
do aditivo que amplia a parceria e acrescenta a construção de mais 14 escolas

Arquivo Inova BH

Parceria Público-Privada é ampliada em mais 14 escolas

Arquivo Inova BH

Inauguração de algumas das Unidades entregues: Umeis Belmonte, Minaslândia e Palmeiras

Até o presente momento, a Inova
BH, através do contrato de PPP, já entregou 14 escolas para a cidade Belo
Horizonte e até fevereiro de 2016 irá
entregar as 37 escolas restantes, numa
média de 2 escolas por mês!. Além de
oferecer um grande número de vagas
em tempo recorde, em um prédio de

Isabel Baldoni

Divino Advincula

Está prevista no Plano Nacional de Educação (PNE) a meta de universalizar, até
2016, a oferta de vagas para alunos de 4
e 5 anos. Tanto pela rapidez na construção das escolas, quanto pela agilidade
do processo licitatório, a Parceria tem se
mostrado uma boa opção para o alcance
da meta na cidade de Belo Horizonte.

Os números da PPP

Ao todo já temos 14 escolas entregues, muitas delas já recebendo crianças,
como as Umeis Minaslândia e São João Batista e a Emef Solar Rubi
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51 escolas
24 mil alunos atendidos
750 empregos gerados durante a obra
430 empregos gerados na operação dos serviços não pedagógicos
3000 empregos gerados nos serviços pedagógicos e de cozinha
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Rafaella Lana

Rafaella Lana

Acontece!

Jovens Aprendizes da PPP Escolas participam de curso para desenvolver habilidades de informática

Jovens Aprendizes

D

esde seu início, a Inova BH
apoia o programa Jovem
Aprendiz, desenvolvido pela
Fundação CDL Pró-Criança. O programa une a formação técnica
à profissional e ajuda na ampliação das
possibilidades de inserção no mercado

de trabalho de jovens e adolescentes.
Atualmente temos 16 jovens aprendizes.
Primeiramente eles passaram por um
curso de Iniciação Profissional, ministrado pela Fundação CDL, para depois serem
inseridos ao efetivo da Inova BH. Nosso
cuidado é para que esses jovens tenham
uma experiência produtiva no acúmulo de conhecimentos. Por isso, além de

s moradores de Vila Pinho,
na Regional Barreiro, e de
Alto Vera Cruz, na Regional
Leste, têm mais um motivo para se alegrar e se orgulhar da re-

gião em que moram. Em julho as duas
Unidades Municipais de Ensino Infantil (Umeis) localizadas em cada bairro
foram entregues à Prefeitura de Belo
Horizonte e em breve já recebem os pri-

meiros alunos, crianças entre 0 e 6 anos
que terão toda a infraestrutura e acompanhamento necessários ao seu bom
desenvolvimento. Cada escola possui
capacidade para cerca de 400 alunos
em suas 10 salas de aula, refeitório, biblioteca, fraldário, playground.
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Já são 14 escolas entregues!

todo o acompanhamento realizado nas
atividades profissionais, proporcionamos
oportunidade de aperfeiçoamento de habilidades, com a oferta de curso de informática. Durante o mês de férias escolares
os aprendizes da Inova BH aproveitam
para desenvolver seus conhecimentos
de softwares como Excel, Power Point e
Word, que os ajudarão nos trabalhos dentro e fora da Inova BH.

O

Algumas das etapas da Umei Alto Vera Cruz
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