
I nfo rmativo  J u l h o/ 201 5informa #23

Cursos técnicos
Nossos integrantes 
se aperfeiçoam cada 
vez mais

Inaugurações
Emef Jardim Leblon e 
Umeis Jardim Vitória II 
e Mantiqueira
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Anarriê! 
É a vez do arraial 
nas escolas da PPP
Durantes os meses de junho, julho e agosto, as 
escolas da PPP são invadidas por bandeirinhas, 
enfeites de fogueira e balão, trajes caipiras e, claro, 
muitos caldos e comidas típicas! Ed
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O frio começa a chegar e, jun-
to com ele, vêm também as 
festas juninas (ou julinas e 
até agostinas!). Nas escolas 

da PPP, a Parceria Público-Privada entre 
a Prefeitura de Belo Horizonte e a Inova 
BH, não poderia ser diferente. As escolas 
foram tomadas pelas bandeirinhas e ou-
tras decorações características da típica 
festa caipira. Além dos enfeites, os tra-
jes, as danças e as comidas também aju-
dam a compor as festas, que levam pais 
e familiares para dentro das escolas em 
mais uma oportunidade de conhecerem 
e participarem do ambiente no qual seus 
filhos passam grande parte do dia.

Nas próprias palavras da vice-di-
retora da Umei Maldonado, Alessandra 
Cardoso, a festa na escola, localizada na 
Regional Barreiro, “foi um sucesso to-
tal!”. Realizada no dia 04 de julho, no tur-
no da manhã para os alunos da manhã e 
no turno da tarde para os alunos da tar-
de, a celebração recebeu cerca de 1400 
pessoas. “Nós demos quatro ingressos 
para que cada família pudesse trazer 
quem quisesse e as crianças menores 
de 10 anos não precisavam de convite”, 
explica a vice-diretora. A direção cobriu 
o estacionamento com lona para que 
as crianças pudessem dançar no local e 
deixar seus pais e familiares orgulhosos. 
“Tinha barraquinha de canjica, tropeiro, 
cachorro quente, pipoca, algodão doce, 
tudo delicioso. Todo mundo parabenizou 
a organização da festa”, conta, feliz, a 
vice-diretora Alessandra.

A Umei Minaslândia, localizada na Re-
gional Norte, preferiu fazer a sua festa 
na escola vinculada. Todos os familiares 
foram convidados para participar do fes-
tejo que aconteceu no ginásio da Escola 
Municipal Cônsul Antônio Cadar, no dia 
27 de junho. Segundo Anamaria Santos 
Silva, a vice-diretora da umei, os pais e 
responsáveis compareceram em peso. 
“Só pelo número de copos de caldo que 
distribuímos dá para saber que o público 
foi grande”, afirma Anamaria.

Outra festa que também contou com 
um grande público foi a da Umei Santa 
Branca, na regional Pampulha. Segundo 
o vice-diretor da unidade, Héber Simey, 
mais de mil pessoas passaram pela es-
cola durante a festividade, que foi aberta 

Festa na roça

Acontece!

a toda comunidade. Além da grande par-
ticipação durante a festa, as famílias dos 
alunos também ajudaram na preparação 
da decoração. “Toda a decoração da es-
cola foi feita pelas famílias e pelas crian-
ças, com a orientação dos professores”, 
afirma Héber. As famílias aproveitaram 
para confeccionar os objetos decora-

tivos com materiais recicláveis: “rece-
bemos muitas bandeirinhas de jornal e 
balões feitos de papel de revista”, conta 
Héber. Muitos familiares também esti-
veram na escola no dia que antecedeu 
a festa para ajudar a pendurar todos os 
enfeites e a preparar a escola para o belo 
arraial que aconteceu no dia 27 de julho. 

Na Umei Maldonado não faltou dança e alegria!

A dança das crianças da Umei Minaslândia deixou todos os pais orgulhosos

As atividades do Arraial da Umei Santa Branca atraíram centenas de convidados!

Ed
ua

rd
o 

Le
ão

C
le

id
e 

B
ar

bo
sa

 X
av

ie
r

A
rq

ui
vo

 U
m

ei
 M

in
as

lâ
nd

ia



 Inova BH Informa #23     Julho/2015 33

A
rq

ui
vo

 O
de

br
ec

ht

M uito se engana quem pen-
sa que apenas os alunos 
das Unidades Munici-
pais de Educação Infantil 

(Umeis) e Escolas Municipais de Ensino 
Fundamental (Emefs) da PPP é que es-
tão estudando bastante durante este ano 
letivo. Os integrantes que trabalham na 
PPP também não param de aprender e 
se aperfeiçoar. Talvez a inspiração tenha 
sido justamente trabalhar em um proje-
to que está mudando a educação de Belo 
Horizonte, o fato é que vários de nossos 
integrantes aproveitaram a parceria en-
tre a Odebrecht e o Pronatec (Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego) para se matricularem, gratui-
tamente, em diversos cursos. Ao todo, 
foram 40 inscritos nos cursos de Auxiliar 
Administrativo, Pedreiro de Revestimen-
to de Argamassa e Eletricista Instalador 
Predial de Baixa Tensão. Outros 51 inte-
grantes estão pré-cadastrados e aguar-
dam por novas vagas nos cursos técnicos 
e profissionalizantes.

João Paulo Macedo Gomes é auxiliar 
de escritório na PPP das escolas e re-
centemente finalizou o curso de Auxiliar 
Administrativo. Segundo ele, durante os 
meses de março, abril e junho, nos quais o 
curso se desenvolveu, sua rotina foi bem 
puxada. De segunda à sexta, João Paulo 
saía direto do trabalho e ia para a aula. De 
18h30 as 22h30 suas atenções estavam 
totalmente voltadas para o professor. Fo-
ram muitos os aprendizados: “a parte que 
mais me marcou foram as noções de con-
tabilidade, porque eu ainda não havia tido 
muito contato. A parte de relacionamentos 
pessoais também foi muito importante. E 
são aprendizados que já estou colocando 
em prática no meu trabalho”, afirma João 

Educação por todos os lados

Ações Sociais

Paulo. “Cansa um pouco, mas vale à pena”, 
incentiva João Paulo.

Quem também se esforçou e hoje já 
pode se orgulhar de ter concluído o cur-
so é o pedreiro José Pereira Soares. Ele 
concluiu o curso de Eletricista Instalador 
Predial de Baixa Tensão e está muito fe-
liz: “o meu diploma eu emoldurei e já está 
na parede!”, conta. José Pereira trabalha 
na PPP das escolas há mais de dois anos 
e já ajudou a construir muitas escolas. Ele 
participou das obras das umeis Minaslân-
dia, Vila São João Batista, Jaqueline, San-
ta Branca, Floramar, Santa Rosa, Lajedo, 
Xodó Marize, Mantiqueira e agora está 
na construção da umei Nova York, agre-
gando os conhecimentos que adquiriu no 
curso. “Eu gostei tanto do curso que fui 
comentando e divulgando com amigos, 
colegas de trabalho e outras pessoas. 
Quando a gente tem uma oportunidade, 
gratuita, de se aperfeiçoar, tem que apro-
veitar”, incentiva José Pereira.

Outro integrante que já está utilizan-
do tudo o que aprendeu é Enel Fortilus: 
“eu já trabalhava na área, mas o mais in-
teressante foi aprender a parte teórica, 
dos cálculos. Estou atualmente na obra 
da Umei Calafate e já estou aplicando o 
que aprendi”, afirma Enel, que finalizou o 
curso de Pedreiro de Revestimento de 
Argamassa. A resposta de Enel quando 
perguntado se gostou da experiência do 
curso é um incentivo para todos que de-
sejam aprender mais, mas ainda precisam 
de um empurrãozinho: “Eu gostei muito. 
Aprendi muito, muito, muito!”.

Esforço Constante 

O Projeto PPP das Escolas se preo-
cupa em incentivar seus integrantes a 

se envolverem e se engajarem na edu-
cação, melhorando seu bem estar social, 
assim como suas oportunidades no mer-
cado de trabalho. Desde o início, foram 
ofertados, em parceria com o Pronatec, 
diversos cursos técnicos. Também fo-
ram oferecidos cursos de alfabetização 
digital, realizado dentro da própria insti-
tuição, com o intuito de possibilitar novas 
ferramentas e oportunidades de apren-
dizado aos integrantes interessados.

Na campanha de escolarização rea-
lizada no primeiro semestre deste ano, 
identificamos que a volta aos estudos e 
a qualificação profissional é um sonho de 
muitos dos nossos profissionais. De 210 
integrantes entrevistados, quase 90% 
demonstraram o interesse de aprimo-
rar os estudos, seja nos cursos técnicos, 
seja na conclusão do Ensino Fundamen-
tal e Médio. No segundo semestre, se-
rão encaminhados para o EJA (Educação 
para Jovens e Adultos) dezoito integran-
tes que, por questões diversas, tiveram 
que abandonar os estudos ainda jovens. 
Enquanto isso, em um esforço constante 
para atender aos integrantes que estão 
ajudando a construir o futuro de Belo 
Horizonte, novas parcerias estão sendo 
firmadas para receber a crescente de-
manda por cursos técnicos. 

Turma celebra a formatura no curso de Auxiliar Administrativo

Os Integrantes Luis, Igor e João Paulo já 
podem acrescentar as novas habilidades 

ao currículo!
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A cada dia que passa, mais 
escolas são entregues pela 
Parceria Público-Privada 
(PPP) entre a Prefeitura de 

Belo Horizonte e a Inova BH. Atualmente, 
são 37 as escolas entregues. Outras 14 es-
tão em construção e devem ficar prontas 
até dezembro de 2016. Com tantas escolas 
entregues, é natural que as inaugurações 
sigam no mesmo ritmo. Nos últimos dias 
de junho e início de julho três novas unida-
des da PPP foram inauguradas.

No dia 20 de junho o evento foi na 
Unidade Municipal de Educação Infan-
til (Umei) Jardim Vitória II, na Regional 
Nordeste de Belo Horizonte. Professo-
res, alunos, familiares e moradores da 
região estavam presentes para acom-
panhar a solenidade. A unidade foi a 15ª 
Umei entregue pela prefeitura na região 
Nordeste. “As crianças que frequentam 
unidades como a Umei Jardim Vitória II 
com certeza terão mais chances ao lon-
go da vida, pois foram tratadas, em todos 
os aspectos dessa pequena idade, como 
seres humanos integrais. Elas crescerão 
seguras, com respeito ao semelhante, 
com capacidade de aprender e irão tra-

Três novas escolas inauguradas

Acontece!

zer muitas alegrias para suas famílias”, 
afirmou o prefeito Márcio Lacerda, pre-
sente no evento.

Já no dia 09 de julho, a comemoração 
foi em dose dupla, com as inaugurações 
da Umei Mantiqueira e da Escola Munici-
pal de Ensino Fundamental (Emef) Jardim 
Leblon, ambas localizadas na Regional 
Venda Nova. 

Durante a cerimônia na Umei Manti-
queira era possível perceber a satisfação 
dos moradores ao receberem um equi-
pamento público tão importante. Ronaldo 
Evaristo de Almeida, representante dos 
pais dos alunos, ressaltou a importân-
cia da unidade para o futuro das crianças 
e disse estar muito feliz com a escola: 
“quando eu vi a obra acontecendo, fiquei 
muito emocionado. Quis voltar a ser crian-
ça para estudar aqui. Como não pude, vim 
e matriculei a minha filha. E felizmente fui 
contemplado com a vaga”, contou Evaris-
to, muito satisfeito. A vice-diretora da uni-
dade, Roberta Melo, também demonstrou 
bastante satisfação, principalmente em 
poder receber a todos em uma data tão 
importante: “Estamos muito felizes por 
abrir as portas da Umei para que vocês 

possam conhecer um pouco das nossas 
práticas e crenças e os trabalhos que de-
senvolvemos com as crianças”.

Um pouco mais tarde, no mesmo dia, 
durante a inauguração da Emef Jardim 
Leblon, Maria Helena, a diretora da es-
cola, afirmou que a instituição surge de 
uma junção dos esforços da comuni-
dade, da prefeitura, da Odebrecht e da 
equipe pedagógica. “É pela educação 
de qualidade que devemos trabalhar 
constantemente”, afirmou Maria Hele-
na. O prefeito de Belo Horizonte, Márcio 
Lacerda, lembrou que a Parceria é “um 
projeto que hoje é exemplo e já ganhou 
até prêmio internacional”.

Lacerda também disse que uma das 
maiores conquistas do Ensino Funda-
mental é o avanço da Escola Integrada, 
projeto da Prefeitura e instituído na Emef 
Jardim Leblon, que garante a permanên-
cia do aluno na escola durante os dois 
turnos. Apesar de reconhecer a con-
quista, Lacerda demonstrou a vontade e 
o empenho em progredir cada vez mais: 
“precisamos avançar mais na qualidade 
da infraestrutura e do ensino. É um es-
forço constante”. 

O prefeito de Belo Horizonte, Márcio 
Lacerda, e a Secretária de Educação, 

Sueli Baliza, assistem à apresentação 
dos alunos da Umei Mantiqueira durante 

a solenidade de inauguração
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Depois de muito trabalho para deixar a 
escola ainda mais linda para o evento 

de inauguração, a equipe pedagógica da 
umei Jardim Vitória II dá as boas vindas 

aos convidados da inauguração
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Foi com grande alegria que alunos, 
professores e comunidade participaram 
da inauguração da Emef Jardim Leblon
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