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Semana Nacional da Educação Infantil
Atividades para celebrar a data 
movimentam as Umeis

Umei Planalto
Unidade Municipal de Educação Infantil 
já está fi nalizada
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Umei Lucas Monteiro Machado
Mais uma obra da PPP Inaugurada
Já são 17 as escolas entregues por meio da Parceria
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E m um dia de muito sol e céu 
azul, foi inaugurada mais uma 
Unidade Municipal de Edu-
cação Infantil, a Umei Lucas 

Monteiro Machado, localizada na Regional 
Barreiro. Durante a solenidade, o Prefeito 
de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, res-
saltou a importância da Parceria com a 
Odebrecht para a ampliação do número 
de vagas, principalmente da Educação 
Infantil, em Belo Horizonte. O Diretor Su-
perintendente da Odebrecht Infraestrura, 
Sergio Neves, e o Diretor de Contrato da 
PPP Escolas, Clébio Batista, também par-
ticiparam do momento e estavam alegres 
por participar de um projeto tão impor-
tante para a cidade de Belo Horizonte.

Pais e alunos também estiveram pre-
sentes para comemorar a entrega de um 
prédio de qualidade que possui capaci-
dade para atender a 440 crianças. Com a 
Umei Lucas Monteiro Machado, já são 17 
as escolas entregues pela Parceria Pú-
blico-Privada (PPP) entre a Prefeitura de 
Belo Horizonte e a Inova BH. Mais 34 es-
colas fazem parte da PPP, totalizando 51 
unidades de ensino que atenderão cerca 
de 25 mil alunos de Belo Horizonte. 

Acompanhamento

Lucas Monteiro Machado oficialmente inaugurada

“Queria agradecer ao Sérgio Neves e 
cumprimentar na pessoa dele toda 
a equipe da Odebrecht e a própria 
empresa Odebrecht. Nosso sistema 
econômico precisa de boas empresas 
para funcionar bem, empresas que 
inovem.  Empresas que inventem 
novos processos, que façam as 
coisas mais depressa, com qualidade, 
competitivas, que consigam sair do 
Brasil, trazer recursos de fora, como é o 
caso da Odebrecht, que está espelhada 
em vários continentes e que consegue, 
dessa forma, honrar a memória do 
seu fundador, que faleceu há poucas 
semanas, com quase 100 anos e 
serve de exemplo para que outras 
pessoas que estão saindo das escolas, 
Universidades, escolas técnicas, como 
eu sai, comecem a empreender alguma 
coisa para beneficiar a comunidade.”Márcio Lacerda, Prefeito de Belo Horizonte em discurso durante a inauguração da 

Umei Lucas Monteiro Machado

Descerramento da placa da Umei Lucas Monteiro Machado

A inauguração da Umei Lucas Monteiro Machado contou com a presença de muitos 
moradores, pais e alunos da região
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O dia a dia das Unidades Munici-
pais de Ensino Infantil (Umeis) 
é sempre muito agitado, mas 
a rotina entre os dias 25 e 29 

de agosto foi ainda mais! Várias ativida-
des lúdicas e recreativas foram desen-
volvidas pelas escolas para comemorar 
a Semana Nacional da Educação Infantil. 
Passeata, oficina de brinquedos e brin-
cadeiras, piquenique, teatro... Cada Umei 
desenvolveu uma série de atividades que 
movimentou a semana da criançada. A 
Data é importante, pois estimula o debate, 
em todo o país, sobre os níveis de qualida-
de da Educação Infantil brasileira. É uma 
maneira alegre e descontraída de chamar 
a atenção para a relevância da educação 
das crianças entre zero e seis anos.

Dentre outras atividades, as crian-
ças da Umei Vila São João Batista, por 
exemplo, participaram de oficinas para 
produzir brinquedos a partir de mate-
riais recicláveis. Cada sala fez o seu pró-
prio artefato. A turma dos alunos de três 
anos confeccionou petecas com papel e 
fita adesiva. Melhor do que confeccionar 
os brinquedos foi o momento de brincar 
com o que foi produzido. Era até difícil 
saber quem estava se divertindo mais: 
professores ou alunos?

Na Umei Santa Branca, que também 
realizou eventos diversos durante a se-
mana, alguns dos pontos altos foram as 
apresentações teatrais realizadas. Cha-

Semana dedicada à Educação Infantil

Acontece!

peuzinho vermelho, lobo mau, saci e vá-
rios outros personagens marcaram pre-
sença na escola e divertiram as crianças.

Apesar da variedade de atividades, 
uma delas se repetiu em quase todas as 
escolas: a Passeata pela Educação In-
fantil. Professores e alunos encheram 
balões, fizeram cartazes e a maior festa 
na caminhada em torno de sua própria 
escola para colocar em pauta os direitos 
das crianças. Na Umei Alto Vera Cruz, 
que iniciou recentemente suas aulas, a 
passeata teve a presença de animado-
res, que ajudaram a deixar o momento 
ainda mais gostoso. “Na segunda-feira, 
as crianças se deliciaram com um grupo 
de palhaços e juntos demos uma volta 
na escola, fizemos uma roda resgatan-
do cantigas e brincadeiras antigas e afi-
xamos cartazes por toda a Umei, anun-
ciando esse dia e essa conquista tão 
importante na educação”, conta a Vice-
-diretora da Umei Alto Vera Cruz, Rosia-
ne Salgado.

Outras Umeis, como Minaslândia, 
Pacajá e Lucas Monteiro Machado, 
também participaram dos festejos da 
Semana Nacional da Educação Infantil, 
com o objetivo de chamar cada vez mais 
atenção para a importância da Educa-
ção nessa fase da vida, já que nessa ida-
de as crianças desenvolvem muitas das 
características que levarão para o resto 
da vida.  

Crianças se divertem com peça de teatro na Umei Santa Branca e durante a passeata pela Educação Infantil

Alunos da Umei Vila São João Batista 
brincam com as petecas feitas por  

eles mesmos

Arte feita pelos alunos da Umei Jaqueline 
em homenagem à Semana Nacional da 

Educação Infantil
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E m Setembro a Parceria Pú-
blico-Privada (PPP) entre a 
Prefeitura de belo Horizonte e 
a Inova BH chegou à marca de 

17 escolas entregues, sendo 15 Unidades 
Municipais de Educação Infantil (Umeis) e 
duas Escolas Municipais de Ensino Fun-
damental (Emefs). Uma das escolas en-
tregues em Setembro é a Umei Planalto, 
localizada na Regional Norte de Belo Ho-
rizonte e muito elogiada por seu acaba-
mento e infraestrutura impecáveis.

A Umei Planalto é mais um exemplo 
de como a PPP consegue entregar pré-
dios de alta qualidade, dentro do prazo 
e sempre prezando pela segurança de 
seus integrantes. No mês de sua en-
trega a obra foi, inclusive, ganhadora do 
Capacete Dourado – programa interno 
que incentiva a busca pela excelência em 
todas as nossas construções, avaliando 
itens como a qualidade da infraestrutu-
ra, o prazo para sua execução e a segu-

Umei Planalto rança dos funcioná-
rios. Mensalmente, as 
obras das escolas da 
PPP são avaliadas e, 
ao fim de cada mês, 
os líderes das obras 
de maior pontuação 
são premiados com o 
Capacete de ouro, de 
prata e de bronze. E 
em Setembro foi Pla-
nalto a grande vence-
dora a subir ao topo 
do pódio. Prova de 
que a escola foi cuida-
dosamente construí-
da, com muito esforço 
e empenho para que cada detalhe fosse 
perfeitamente executado e para que a 
infraestrutura fosse ideal para o ensino 
e o aprendizado de professores e alunos. 
Agora a Umei será administrada em seus 
serviços não pedagógicos pela Inova BH, 
também com carinho e cuidado, para re-
ceber, com muito conforto, as crianças 

Acompanhamento

entre zero e seis anos da região.
Assim como as outras Umeis da 

Parceria, Planalto possui 10 salas de 
aula, sala multiuso, biblioteca, berçário, 
fraldário, cozinha e refeitório. A escola 
também conta com área externa com 
brinquedos e capacidade para atender a 
440 alunos. 

Da terraplanagem ao acabamento: cuidado nos mínimos detalhes para a entrega de um prédio de qualidade

Daniel de Oliveira, Claudia Aparecida e Norberto Junior 
representaram a Umei Planalto na entrega do Capacete 

Dourado, programa que premia as boas práticas nas  
obras da PPP

St
ép

ha
ni

e 
B

ol
lm

an
n


