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A criançada de férias e  
a Inova BH trabalhando
Aproveitamos o período de recesso 
das Umeis e Escolas da PPP para 
pintar, reformar, arrumar, plantar!
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Estágio de Férias
Uma rica troca de conhecimentosP. 04

Sem parar!
Confira, em detalhes, as ações feitas 
pela Inova BH no período de férias

P. 02
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O   momento é de férias para 
a criançada e grande par-
te da equipe pedagógica. 
Hora de descansar, colocar 

os pés para cima e relaxar. Mas para 
a Inova BH é um momento de grande 
trabalho e muitas tarefas! Aprovei-

Descanso para uns, trabalho dobrado para outros!
tamos que as unidades da Parceria 
Público-Privada (PPP) estão vazias 
para botar a mão na massa, na tin-
ta, no piso, na grama, no rodapé. . . 
As equipes de manutenção e de l im-
peza estão atuando com força total 
para que as crianças e professores 

possam ser recebidos com um am-
biente novo em folha, com infraes-
trutura de qualidade para lecionar 
e aprender. Confira as principais 
ações que estamos executando 
para dar as boas-vindas aos alunos 
e professores da PPP! 

Pintura – Várias unidades estão sendo completamente 
repintadas e outras estão recebendo retoques. As Escolas e 
Umeis que foram pintadas há mais tempo estão tendo priori-
dade. Já as unidades que tiveram esse serviço recentemente 
executado e que ainda possuem a pintura em bom estado, re-
ceberão retoques ao longo do ano e uma nova demão de tin-
ta no próximo recesso, de acordo com a necessidade de cada 
uma. As escolas pintadas também estão recebendo uma ca-
mada de mistura de liquibrilho da metade da parede para baixo. 
O objetivo é deixar as paredes mais resistentes, fazendo com 
que elas fiquem bonitas por mais tempo e reduzindo a neces-
sidade de manutenções ao longo do período letivo.

Rodapé – Também aproveitamos o período de férias 
para instalar um rodapé mais bonito e resistente nas Umeis 
da PPP. O novo rodapé, de ardósia, resiste mais às ações 
do tempo e dá uma nova cara às unidades. Por enquanto, o 
novo material já foi instalado em dez unidades. Por se tra-
tar de uma iniciativa da Inova BH com o intuito de melhorar 
a infraestrutura da escola, ainda está sendo avaliado quais 
outras unidades receberão o material.

Reparo do Piso – Nas unidades em que o piso estava 
danificado, a equipe de manutenção vem fazendo a troca 
e o reforço do material. Unidades como Santa Branca, Vila 
São João Batista e Floramar já estão com o piso novo em 
folha. Outras unidades terão o serviço executado nos pró-
ximos meses.
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Grama – Muitas crianças vão chegar vendo um gramado 
bem mais uniforme e verdinho! Como após ser plantada a gra-
ma precisa de um tempo de repouso, sem ser pisada, o período 
de férias é ideal para realizar o replantio dos locais danificados. 
Assim, a grama tem o tempo necessário para enraizar antes da 
volta às aulas. A equipe também está aproveitando para podar 
e cortar as encostas e taludes.

Reforço nos bancos – Durante o recesso, recolhe-
mos os bancos dos refeitórios de diversas Umeis para que 
pudessem ser reforçados. Os bancos receberam um novo 
apoio de metal no meio da estrutura para evitar a quebra e 
o envergamento do material. Agora os novos bancos estão 
mais resistentes e duradouros.

Tratamento no piso – Algumas Umeis estão rece-
bendo um tratamento no piso do primeiro e segundo andar. 
Um produto especial é aplicado ao assoalho, deixando-o mais 
brilhante e fácil de limpar. O processo está sendo realizado 
apenas nas unidades em que os nossos encarregados iden-
tificaram a necessidade do tratamento. Novos tratamentos 
serão feitos na medida em que a necessidade surja também 
em outras unidades.

Enxoval – Com o uso, algumas das peças do enxoval uti-
lizado pelas crianças, tal como babadores, toalhas e lençóis, 
vão se desgastando. Por isso, de tempos em tempos, a Ino-
va BH faz um pente fino em todo o material: retirando aque-
las peças que já não estão mais em boas condições de uso e 
substituindo-as por itens novinhos. O fim do ano e o recesso 
escolar foi um ótimo momento para realizar essa troca.
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Acontece!

D   urante o mês de janeiro, quatro 
alunos de ensino superior de-
ram tchau às férias para terem 
a oportunidade de conhecer 

de perto a Inova BH e a gestão dos ser-
viços não pedagógicos das 51 Escolas e 
Umeis da PPP. A oportunidade foi possí-
vel graças ao programa Estágio de Férias, 
uma iniciativa da Odebrecht para firmar 
parcerias com Instituições de Ensino. O 
objetivo é proporcionar aos alunos uma 
oportunidade de estágio durante o perío-
do de férias estabelecido pelo calendário 
da Universidade. Além disso, o programa 

Estágio de Férias

 
Naiara Daniele Silva Felipe e Alexandre Naves Cotta, alunos de 

Administração e Bruno Santana Silva e Marcus Vinícius Gonzaga Cardoso, alunos de Engenharia Civil, são os quatro estudantes 
universitários que participam do programa Estágio de Férias na Inova BH em janeiro de 2016

também dá oportunidade para que os 
alunos vivenciem a cultura Odebrecht 
através do convívio e interação com os 
líderes da Organização. Criado em 2011, 
o programa acontece não só na Inova BH, 
mas também em outros contratos da Or-
ganização Odebrecht. Os quatro estagiá-
rios de férias da Inova BH estão atuando 
em diferentes áreas, como Financeiro, 
Engenharia, Operação e Comercial. O 
programa tem sido um bom momento de 
aprendizado para os estagiários e tam-
bém para a Inova BH, em uma rica troca 
de conhecimentos.  

“O Programa tem como objeti-

vo proporcionar aos alunos uma 

oportunidade de estágio durante 

o período de férias estabelecido 

pelo calendário da Universidade e 

acontece não só na Inova BH, mas 

também em outros contratos da 

Organização Odebrecht”
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