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Mulheres por todos os lados

D as muitas coisas que pode-
ríamos falar no mês em que 
é comemorado o Dia Inter-
nacional da Mulher, a Inova 

BH escolheu mostrar a importância das 
mulheres no sucesso da Parceria Públi-
co-Privada (PPP) com a Prefeitura de 

Belo Horizonte. Para isso, trouxemos o 
depoimento das mulheres que vêm de-
sempenhando diferentes funções, con-
tribuindo, e muito, para que o projeto dê 
certo e garanta um ensino de qualidade 
para as cerca de 25 mil crianças atendi-
das pela PPP. Tem mulher pintora, mu-

lher professora, mulher diretora e mu-
lher porteira. Tem mulher que cozinha, 
que limpa, que coordena a Educação 
Infantil e que é Secretária de Educação. 
Tem mulher ocupando todos os tipos de 
cargos e exercendo as mais diversas 
atividades! 

Secretária de Educação de Belo Horizonte – Sueli Baliza
“Eu tenho várias funções. Tem a função de gestão, que não envolve só a parte administrativa, 
mas também a parte pedagógica. Outra função é a de representação da Secretaria, de levar os 
nossos projetos e propostas aos vários espaços sociais e de estar presente na vida das escolas. 
Tenho uma longa trajetória nessa área e gosto muito de trabalhar na gestão educacional. Já fui 
reitora de um grande centro universitário, coordenadora e diretora. Eu conheço bem essa es-
trada. Sou uma pessoa aberta, gosto de dialogar e acho que isso ajuda nesse trabalho. Tenho 
uma alegria muito grande em ver a rede educacional de BH como está. A Educação é de fato o 
caminho para a transformação.”

Responsável pela Manutenção da Inova BH – Mariana Marinho Carvalho
“Como responsável pela área de manutenção, tenho que organizar toda a programação de 
manutenção de forma que as Umeis e Emefs sejam atendidas com rapidez e qualidade. É 
muito gratificante poder fazer parte de um projeto como esse, sabendo que o nosso traba-
lho impacta na educação das crianças que são o futuro do país. Ainda poder desempenhar 
meu papel num cargo que tem sido predominantemente masculino mostra o quanto o ser 
humano é capaz, independentemente de gênero. Como mulher, sinto-me honrada por es-
tar tendo acesso a oportunidades que antes nos eram negadas e que só são possíveis hoje 
porque alguém batalhou por esse espaço antes.”

Auxiliar de serviços gerais da Umei Lucas Monteiro – Mércia Fabiane de Oliveira
“Eu pego serviço às 10h e largo às 19h. A minha função aqui é limpar e ajudar no que for preciso. Eu 
começo limpando as salas, depois limpo o refeitório com outra colega e em seguida tenho quatro 
banheiros e o corredor para limpar. E tudo isso tem que ser muito rápido, pois assim que termino 
as crianças chegam do almoço para utilizar as salas e os banheiros e já tem que estar tudo pronti-
nho para recebê-los.”
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Especial

Gerente de Coordenação da Educação Infantil da Secretaria  
Municipal de Educação – Mayrce Terezinha
“Eu ocupo o cargo de Gerente da Coordenação Infantil desde 2005, quando a gerência foi 
criada. Aqui as tarefas e a rotina são incessantes. Todos os procedimentos passam por 
aqui. A gente acompanha a implantação de uma Umei desde o início. A seleção do vice-
-diretor, do coordenador, a lotação dos professores, a alimentação. Nós conversamos 
com a Escola que receberá a Umei sobre o que ela tem que providenciar, além de cuidar 
da construção da proposta pedagógica. Hoje temos 59 mil crianças de 0 a 5 anos sob 
nossa responsabilidade, em 152 instituições. É muito desgastante. Mas quando você 
chega na Umei e vê as crianças, os projetos realizados, é a realização de um sonho. É 
tudo fruto de muito trabalho, de muita luta, de muitas pessoas.”

Diretora da Escola Municipal Jardim Leblon – Maria Helena
“A rotina da direção é atender as demandas que aparecem. Um pai que vem, um aluno 
que não está com um comportamento bom e que você tem que sentar e conversar, uma 
colega de trabalho que está passando por um momento difícil. São várias situações, todas 
misturadas. A gente se preocupa com todas as questões: a parte da limpeza do ambiente 
escolar, a parte da merenda, da disciplina, do pedagógico. Pra mim, como diretora, não tem 
coisa melhor no mundo do que o contato com as crianças. A coisa mais gratificante é re-
ceber um abraço, um beijo, um carinho, a criança que chega para te contar uma novidade. 
A gente tem que gostar daquilo que faz. Porque é um trabalho difícil.”

Cantineira da Umei Minaslândia – Rosana Jesus
“Primeiramente a gente troca de roupa e depois serve o café para as crianças. Nem bem 
o café acabou e a gente já começa a preparar o almoço. Depois servimos o lanche à tarde. 
Eu faço o café e a mamadeira do berçário também. E depois preparamos a janta. A gente 
não descansa um minuto, porque ainda tem que fazer a higienização dos pratos, copos, 
talheres, lavar a cozinha. Fora que ainda chegam as verduras, as carnes, os mantimentos 
e a despensa tem que estar limpa. Eu gosto, porque sempre gostei de criança. É uma sa-
tisfação imensa participar da vida delas. E eu adoro cozinhar. A comida que eu faço tem 
carinho e tem amor.”

Porteira da Escola Municipal Solar Rubi – Karine Pereira Costa
“Eu falo que a portaria é o coração da escola, porque somos os primeiros a receber as 
pessoas. Qualquer um que entra na escola passa pela portaria e o nosso atendimento tem 
que ser exemplar. Temos que saber abordar os pais corretamente e fazer o questiona-
mento correto para entender para onde eles precisam ser direcionados, se é para a dire-
ção, para um professor, para a secretaria. Eu gosto de tudo o que eu desempenho aqui, 
mas o mais importante é o contato com os alunos. Eu gosto muito de recebê-los. Ganhar 
um abraço, uma flor, um bom dia. Para mim, o principal aqui são as crianças.”
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Vice-diretora da Umei Lajedo – Ornela Silveira Morais
“Ser gestora de um equipamento público de atendimento a criança não é tarefa fácil. É preciso 
cuidar, educar, buscar as garantias dos direitos e deveres de todos, estabelecer as metas de 
trabalho em equipe de acordo com as Proposições Curriculares para a Educação Infantil do 
nosso município e os documentos que são os Referenciais Curriculares Nacionais para a Edu-
cação Infantil. O gestor tem que ser também um grande motivador. Tenho que estar atenta a 
tudo o que acontece e fazer uma gestão dinâmica, firme e acolhedora. A contribuição que eu 
dou para a Educação em BH como gestora é trabalhar para a garantia dos direitos das crian-
ças, para que elas possam ter o espaço de brincar, de conviver e de se desenvolver como 
cidadão do presente.”

Auxiliar Administrativa da Umei Belmonte – Nailde Olivia dos Santos Rabelo
“No meu dia a dia eu distribuo as toalhas nos banheiros, entrego os babadores no berçário, 
faço a leitura do registro de água e de luz. Coloco lençol, travesseiro e edredom nos colcho-
netes em que as crianças vão dormir. Também oriento o serviço feito pela equipe de limpeza. 
Eu respondo pela limpeza, portaria, lavanderia e manutenção da unidade. O que mais gosto 
no meu trabalho é a parte quando eu entro na sala para colocar os colchonetes e as crianças 
cumprimentam, falam “bom dia, Nailde!”.  É a parte mais gratificante de todo o serviço que eu 
faço aqui dentro.” 

Diretora de Investimentos da Inova BH– Christini Kubo
“Como Diretora da Inova BH encontrei muito mais do que satisfação profissional, mas princi-
palmente a gratificação de saber que de alguma forma meu trabalho pode contribuir para o 
futuro do país. No meu dia a dia tenho que zelar para que todos os trabalhos que a Inova BH 
desempenha sejam feitos de forma correta, com segurança e com respeito àqueles que fre-
quentam os espaços das escolas. Durante toda a minha carreira, me acostumei a ser sempre 
uma das únicas mulheres nas reuniões, no ambiente de trabalho. Por isso tenho um orgulho 
enorme ao ver as mulheres da minha equipe, que dia após dia se desenvolvem e ocupam seu 
espaço merecido!”

Professora da turma de 3 anos da Umei Solimões - Tatiana Schmidt
“Quando eu formei em Magistério, trabalhei na Educação Infantil. Depois fiquei muitos anos 
no ensino fundamental até voltar, ano passado, para a Educação Infantil. Sou formada em 
pedagogia, com pós em Educação, e estou quase concluindo um mestrado. O que eu penso 
como educadora: é na Educação infantil que tudo começa. É a base. Para a criança chegar 
estruturada no Ensino Fundamental, tem que ter uma base. O educador tem que fazer a 
diferença na vida da criança. O que eu preocupo com uma criança de três anos é o brincar. 
Fazer com que ela veja a escola não como algo cansativo e maçante, mas que ela venha 
para brincar. Para aprender brincando.”

Pintora da Inova BH – Janaina Pereira da Silva
“Eu vou para a Inova BH e recebo as Ordens de Serviços do dia. Chegando na unidade eu 
avalio se o trabalho pode ou não ser feito, de acordo com a logística da escola. Se a pintura é 
dentro da sala e está tendo aula eu tenho que esperar ou deixar para outro dia. Quando não é 
dentro da sala de aula e se é liberado, eu faço na hora em que chego. Já trabalhei de cozinhei-
ra, no departamento pessoal, em vários outros locais, mas a pintura é a profissão que eu mais 
gostei e que achei que servia mesmo para mim. Todo mundo dá valor para o meu trabalho. Eu 
chego na escola e as pessoas ficam felizes porque eu tenho muito cuidado e capricho e tam-
bém sei como lidar com as pessoas. Eu faço o que eu gosto e eu fico feliz de ver as pessoas 
falando que gostam do meu trabalho.”
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C om muito orgulho inaugura-
mos oficialmente no mês de 
março mais duas Unidades 
Municipais de Educação Infantil 

(Umei). No dia 05 de março o evento foi na 
Umei Sarandi, na Regional Pampulha. Pro-
fessores, alunos, familiares e moradores 
da região estavam presentes para acom-
panhar a solenidade. Já no dia 09 de março, 
a comemoração aconteceu na Umei Itaipu, 
Regional Bareiro. Também com a presença 
de toda a comunidade escolar.

Das 46 Umeis previstas no contrato 
de Parceria Público-Privada entre a Pre-
feitura de Belo Horizonte e a Inova BH, 
todas já tiveram as suas obras concluí-
das e estão em funcionamento. Destas, 
26 já foram oficialmente inauguradas.

Cada Unidade possui 1.100 metros 
quadrados de área construída, incluindo 
cozinha, refeitório, banheiros, salas de 
aula, sala multiuso, biblioteca, fraldário, 
berçário, entre outros ambientes, e re-
cebeu o Selo BH Sustentável em reco-
nhecimento às medidas de economia de 
energia, uso racional da água e destina-
ção adequada de resíduos adotadas. 

A s Escolas Municipais de En-
sino Fundamental da Par-
ceria Público-Privada entre 
a Prefeitura de Belo Hori-

zonte e a Inova BH receberam uma visita 
muito especial nos meses de fevereiro e 
março: o Música de Rua, projeto realiza-
do com recursos da Lei Municipal de In-
centivo à Cultura de Belo Horizonte que 
conta com o patrocínio da Inova BH. 

As apresentações foram executadas 
pela Banda Bela Bartok, com direção do 
maestro Amur Josué Campos e parti-
cipação especial dos alunos da Escola 
de Música Bela Bartok. Os pais, alunos, 
professores e a comunidade dos bairros 
onde as escolas estão situadas puderam 
curtir canções que passam pela MPB, o 
samba, a Bossa Nova, o Rock, o Baião e 
demais estilos regionais. Além de con-
templar todos os gostos, os shows emo-
cionaram os presentes.

Os shows na Escolas Jardim Leblon, 
Doutor Júlio Soares, Jardim Vitória e So-
lar Rubi aconteceram, respectivamente, 
nos dias 20 de fevereiro, 04, 05 e 18 de 
março. Já a apresentação na Escola Mu-
nicipal Cônego Raimundo Trindade será 
realizada no mês de maio. 

Novas inaugurações 

Acontece!

Equipe da Umei Sarandi reunida com a placa 
da escola e o Selo BH Sustentável
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Equipe da Umei Sarandi reunida com a placa 
da escola e o Selo BH Sustentável

As músicas encantaram os espectadores da 
apresentação na Escola Municipal Doutor
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A comunidade da Escola Municipal 
Jardim Vitória se surpreendeu com o dom 

dos alunos da Escola de Música Bela Bartok

Na Escola Municipal Jardim Leblon 
a apresentação aconteceu logo depois da 

Reunião de pais

Ao som da música 
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