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Festa nas Umeis da PPP!
Já são dois anos de operação e nossa primeira Umei completa seu 
segundo aniversário de funcionamento com muita festa e alegria 

em poder atender a tantas crianças

Água de chuva
Captação nas Umeis 
Parque Real e Itaipu

P. 04

Parabéns!
Aniversário de  
Belmonte e Manacás

P. 02
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“P ara mim tem sido um 
crescimento, um cresci-
mento contínuo. No início 
foi difícil, porque tanto a 

escola quanto à Inova BH ainda estavam 
aprendendo a lidar com a parceria. Mas a 
gente tem ajustado os pontos ao longo 
desses dois anos e tem sido bom con-
tar com a PPP”, assim a vice-diretora da 
Umei Belmonte, Janaína Pedrosa, define os 
dois anos de Parceria Público-Privada na 
unidade da regional Nordeste. Para ela, a 
agilidade dos serviços de manutenção e a 
eficiência das equipes de limpeza e porta-
ria são os destaques dessa parceria que já 
completa dois anos. “Não precisar me pre-
ocupar com esses serviços ajuda muito. 
Já são tantas as atribulações como vice-
-diretora que tirar esses da cabeça facilita 
muito o meu trabalho”, explica Janaína. 

E quem tem um papel muito impor-
tante em manter os serviços sendo 
executados, sem preocupar a cabeça 
da Janaína, é a auxiliar administrativa 

Acontece!

da escola, Naílde Olívia. Ela conta que a 
colaboração entre a equipe pedagógi-
ca e a da Inova BH é o que faz com que 
a parceria dê cada vez mais certo: “Eu 
estou aqui para cuidar da escola e tudo 
o que eu posso fazer para isso, eu faço. 
E o que faz com que o meu trabalho flua 
melhor é a colaboração existente en-
tre a equipe pedagógica e a nossa, que 
presta os serviços não pedagógicos. 
Com a colaboração das professoras às 
vezes é mais fácil detectar algum pro-
blema. É uma via de mão dupla. Eu co-
laboro com o trabalho delas e elas com 
o meu trabalho, tanto a vice-diretora, 
quanto as professoras”. 

É com essa colaboração contínua 
que a PPP tem contribuído para me-
lhorar a Educação em Belo Horizonte. 
Para Janaína, todos estão envolvidos 
e são responsáveis pela educação das 
crianças. “Todos. Independentemente 
de ser professor. Estando dentro da 
escola já virou responsável. É a faxi-

Bolo do primeiro e  
do segundo aniversário da Umei Belmonte. 

Muitos outros virão!

Também não faltou 
algodão doce para a criançada (e para os 

adultos também!)

Não faltaram apresentações artísticas das crianças e 
da equipe de professores

2 anos de operação, 2 anos de Umei Belmonte

St
ép

ha
ni

e 
Bo

llm
an

n

St
ép

ha
ni

e 
Bo

llm
an

n
St

ép
ha

ni
e 

Bo
llm

an
n

St
ép

ha
ni

e 
Bo

llm
an

n



3 Inova BH Informa #26     Outubro/2015

neira, o porteiro, todo mundo”, afirma 
a Vice-diretora. Juntos, todos traba-
lham para oferecer às crianças um am-
biente propício ao desenvolvimento. 
Esses dois anos de funcionamento da 
Umei Belmonte provam que o modelo 
de Parceria tem dado certo e que pro-
fessores e crianças podem contar com 
uma infraestrutura adequada para le-
cionar e aprender. 

E claro, para comemorar esse mar-
co, não poderia faltar uma grande fes-
ta, com muitas atividades e aberta à 
família dos alunos. “As festas marcam 
muito a história da Umei, principalmen-
te quando vem a família, porque aí gen-
te tem um retorno mais próximo do que 
vem sendo feito. A festa de dois anos 
também foi especial nesse sentido. Re-
cebemos muitos elogios pelo trabalho 
feito com as crianças e pela atenção 
que damos às famílias”, conta Janaína.

Todas as 
salas elaboraram  

cartazes para celebrar a data
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Umei Manacás também faz anivervsário

Enquanto Belmonte completa seus dois anos de operação, muitas 
outras escolas e Umeis da Parceria vêm sendo entregues e já es-
tão em funcionamento. É o caso da Umei Manacás, que também 
fez aniversário em setembro, completando o seu primeiro ano de 
funcionamento.

“Esse primeiro ano foi um período de adequação e adaptação, 
mas são muitos pontos positivos, é uma parceria bacana. Tem mui-
tos benefícios na parte de manutenção e da infraestrutura”, afirma 
a Vice-diretora da Umei Manacás, Claudine Oliveira, que também 
elogiou o fato de poder contar com o apoio de uma auxiliar adminis-
trativa: “a pessoa que tenho aqui, a Rosângela, é bacana, disponível, 
muito envolvida. É uma relação muito boa e de poder contar uma 
com a outra”, garante. 

Poder contar com esse apoio da auxiliar administrativo faz com 
que a direção tenha mais tempo para se dedicar ao plano pedagó-
gico e para desenvolver diversas atividades com as crianças. Nes-
se primeiro ano, o projeto pedagógico da Umei Manacás teve como 
tema o meio ambiente e culminância na 1ª mostra cultural da Umei, 
realizada no primeiro sábado de outubro. Quem visitou a Umei por 
esses dias e pôde apreciar a decoração não vai se esquecer assim 
tão fácil do trabalho feito pela equipe da Umei.

 As atividades desenvolvidas pela equipe pedagógica marcam 
não só professores, pais e alunos, mas também a equipe da Inova 
BH, que presta os serviços de limpeza, jardinagem e manutenção. 
Durante todo esse ano de funcionamento, a festa de um ano da es-
cola foi o que mais emocionou a auxiliar administrativa, Rosângela 
Ferreira. “Foi tudo muito bonito e todos participaram da preparação: 
professores, direção, eu. A escola ficou toda enfeitada e a comuni-
dade gostou e elogiou. Foi o momento que mais me marcou, pois é 
aí que você vê que já se passou um ano e você vê também todo o 
trabalho feito durante esse tempo. É bom saber que estou aqui e que 
meu trabalho é reconhecido”. 

Cada sala da Umei Belmonte criou um trabalho 
diferente para homenagear o aniversário
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A lgumas nuvens encobrem 
o céu, que escurece, e pe-
quenas gotas de chuva co-
meçam a cair. Rapidamente 

elas se acumulam no telhado e escorrem 
pela calha. Porém, em vez de se juntarem 
ao restante da água que corre pelo asfal-
to, são armazenadas em uma tubulação 
e guardadas para serem utilizadas de-
pois. É assim que vem acontecendo nas 
Umeis Itaipu e Parque Real, onde foram 
instalados sistemas de captação da água 
da chuva. Toda a água que cai no telha-
do da Umei Itaipu é direcionada para os 
dois reservatórios localizados na lateral 
da parte externa do prédio. Juntos eles 
têm capacidade para armazenar até 840 
litros de água. O mesmo acontece no sis-
tema de captação da Umei Parque Real. 
Para se ter uma ideia, a quantidade é su-
ficiente para, por exemplo, tomar dez ba-
nhos de cerca de dez minutos. 

Considerando o índice pluviométrico 
médio da cidade de Belo Horizonte, que 
é de 227mm/h, uma chuva de cinco mi-
nutos já é capaz de preencher o reserva-
tório. Duas torneiras estão localizadas na 
base dos reservatórios para que a água 

Chove, chuva!

Conhecendo

possa ser utilizada pela Unidade de Ensi-
no. “O sistema é muito interessante, pois 
toda a água que seria desperdiçada pode 
ser reaproveitada para outras tarefas”, 
explica o Gerente de Sustentabilidade da 
PPP das Escolas, Wanderson Carvalho. 
“É ótimo! A gente usa para regar a grama 
e para lavar a área externa”, conta Vânia 
Lúcia, auxiliar administrativo da Umei 
Parque real. A vice-diretora da Umei 
Parque Real, Célia Regina Lopes, tam-
bém gostou da iniciativa: “Fiquei muito 
feliz com o sistema de captação da água 
da chuva. Principalmente nesse período 

de racionamento, é muito importante 
contar com essa água que podemos usar 
para regar e para lavar alguns locais”. 

Na Umei Itaipu, que acaba de ser en-
tregue e em breve começará a atender os 
alunos da região, a água captada já vem 
sendo utilizada para molhar a grama de 
todo o parquinho. Todo mundo sai ganhan-
do com a iniciativa. A cidade, que passa 
a gastar menos água; a escola, que pode 
molhar a grama e lavar sua área externa; e 
as crianças, que aprendem, desde cedo, a 
reaproveitar a água da chuva.  

Calha

Os reservatórios ficam na lateral da  
Umei e recebem toda a água vinda da calha.

 
A Umei Itaipu acaba 

de ser entregue, mas as primeiras chuvas já 
encheram o reservatório

 
Em Parque Real o 

sistema já vem sendo utilizado desde que a 
unidade foi entregue, em maio de 2015
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