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Cuidando do nosso verde
Projeto desenvolvido na Umei Planalto
incentiva as crianças a cuidarem
das árvores da unidade!
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Novas Inaugurações
São Marcos, Serra Verde
e Pompéia

Saúde e bem estar
Corrida e caminhada na
Umei Solimões
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Todos juntos pela preservação
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As placas feitas pela turma de 5 e 6 anos já
estão espalhadas pela Umei Planalto
Stéphanie Bollmann

a maneira certa das crianças pegaram e
tratarem as árvores”, completa. A turma
virou uma grande defensora das plantas
e das árvores, não só da Umei Planalto, mas de todas as que encontram pelo
caminho. “Tem um aluno, o Ruan, que a
família nos disse que agora, toda árvore
que ele vê na rua, no parque, ele corre
para abraçar”, conta Tatiane.
O mais legal de atividades como essas é que elas vão se desdobrando em
várias outras. Depois da primeira conversa, Tatiane e seus alunos bolaram
algumas frases para a proteção das
árvores: “Não arranque os galhos e as
folhas”, “Sejam Amigos das árvores” e
“Devemos molhar as árvores para elas
crescerem”. Com essas frases, cada
aluno confeccionou uma placa e afixou
nas árvores da escola. “Antes de colocar
as placas nas árvores, nós passamos
nas outras turmas da Umei, contanto
do trabalho e passando também para
as outras crianças essa necessidade de
cuidarmos e protegermos as plantas”,
explica Tatiane. Assim, todos os alunos
ficam por dentro da atividade e podem
ajudar na conservação das áreas verdes da unidade.
É importante lembrar que a equipe de
jardinagem da Inova BH é a responsável
por, sempre que solicitada, podar, aparar
e realizar o plantio de mudas e da grama,
enquanto as Auxiliares Administrativas
são as responsáveis por regar regularmente as árvores e a grama.

Descerramento da placa de
inauguração da Umei São Marcos

A vez de São Marcos, Serra Verde e Pompéia!

O Ruan cuida das árvores da Umei e também
de todas as outras que encontra pelo caminho
Stéphanie Bollmann

A

s árvores, plantas e grama
da Umei Planalto veem recebendo um tratamento
muito especial vindo das
crianças e professoras da Unidade, que
estão desenvolvendo um projeto chamado: Cuidando das Árvores da Escola.
“As crianças viam a Janaina, Auxiliar Administrativa da Umei, molhando as plantas e ficavam muito interessadas. Percebi que elas queriam participar e resolvi
incorporar a atividade de regar na nossa
rotina”, conta a professora da turma de 2
anos, Andreia Ramos de Jesus.
Hoje, quando escutam que está na
hora de aguar as plantas, as crianças já
se levantam correndo para pegar o regador. Com a ajuda das professoras eles
vão enchendo os regadores e molhando
todas as árvores, uma a uma. “Elas colocam a mão na terra para ver se a planta já
foi molhada ou se ainda precisa de água”,
explica Andreia, e assim todas as árvores
da área externa da Umei vão recebendo
a água e o carinho das crianças.
Mas o cuidado com as plantas não
para na turma de 2 anos. “No início do
ano, um dos alunos arrancou um galho da
árvore, por isso reuni todas as crianças
da sala para conversarmos e estabelecermos um combinado de que todos deveriam ajudar a cuidar das plantas”, conta a professora da turma de 5 e 6 anos
da tarde, Maria Tatiane Siqueira. “Depois
disso levamos as crianças para passear na área externa e fomos mostrando

A Secretária de Educação, Sueli Baliza, ressaltou a
importância da Educação Infantil para o desenvolvimento das crianças

A turma de 2 anos da Umei Planalto e suas ferramentas: os regadores!

Isadora já sabe que toda planta
precisa de água para viver e crescer

m abril inauguramos mais
três Unidades Municipais de
Educação Infantil pertencentes à Parceria Público-Privada (PPP) entre a Prefeitura de Belo Horizonte e a Inova BH, a Umei São Marcos,
a Umei Serra Verde e a Umei Pompéia,
localizadas na Regional Nordeste, Venda
Nova e Leste, respectivamente. Foram
momentos muito felizes para pais, alunos, professores e demais funcionários
e moradores das regiões, que puderam
celebrar o funcionamento de mais três
unidades que ofertam, cada uma, 440
vagas para crianças entre 0 e 5 anos. As
solenidades contaram também com as
presenças do prefeito Marcio Lacerda,
da secretária municipal de Educação,
Sueli Baliza, além de outras autoridades
municipais, que demonstraram alegria
de fazer parte de um momento tão especial como a inauguração de uma Umei.
Durante a inauguração da Umei São
Marcos, o prefeito Marcio Lacerda ressaltou que a ampliação do número de Umeis
em Belo Horizonte é uma conquista coletiva que além de beneficiar diretamente
pais e alunos, oferece perspectiva para
as crianças da cidade. “Atualmente, contamos com 126 Umeis em funcionamento
e junto ao trabalho desenvolvido nas nossas 194 creches parceiras, ultrapassamos
o número de 74 mil vagas para os alunos
na educação infantil”, destacou.
A alegria está não apenas na oferta
de vagas, mas também na satisfação de

saber da qualidade do serviço oferecido.
Desde a recepção dos porteiros, passando pela cuidadosa limpeza dos ambientes e preparação da comida, até o trabalho pedagógico desenvolvido pela equipe
de professores, tudo é pensado para o
melhor desenvolvimento das crianças.
Até mesmo os prédios, com seus banheiros, pias, bancos e mesas adaptados
foram pensados para melhor recepcionar as crianças. Assim como as demais
Unidades da PPP, as Umeis São Marcos,
Serra Verde e Pompéia contam com salas de aula, cozinha, refeitório, berçário,
fraldário, biblioteca, além de secretaria

e sala dos professores em aproximadamente 1.100 m2 de área construída.
Além de se adequar às demandas das
crianças, as três umeis foram projetadas
e construídas em consonância com padrões adequados de economia da água e
energia e ainda adotam a coleta seletiva
de resíduos, motivos que as levaram a
receber o Selo BH Sustentável. As unidades possuem sistema de aquecimento solar, torneiras aeradas e válvulas de
descarga com regulagem de vazão, o
que possibilita a economia de até 34%
de água e 29% de energia em relação aos
sistemas convencionais.

Stéphanie Bollmann

Regar as plantas faz parte da rotina
das crianças da Umei Planalto

A Umei Pompéia recebe o Selo BH Sustentável
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Acontece
Não falta mais nada!
Stéphanie Bollmann

de alunos. Ao todo elas ofertam cerca de
25 mil vagas para as crianças de Belo Horizonte. Pais, mães e responsáveis podem
ficar tranquilos, sabendo que suas crianças
estão sendo muito bem cuidadas.
Stéphanie Bollmann

N

o dia 07 de abril a Unidade
Municipal de Educação Infantil Barreiro abriu as suas portas para receber seus primeiros alunos. A equipe de limpeza, portaria e
manutenção, assim como a equipe pedagógica da Umei, já estavam trabalhando
para preparar, limpar e enfeitar a unidade
para o início das aulas.
Agora, com a chegada das crianças, o
trabalho está completo. A Umei Barreiro
era a última unidade da PPP que ainda não
tinha iniciado o seu atendimento aos alunos. Atualmente, todas as 51 unidades – 46
Unidades Municipais de Educação Infantil e
5 Escolas Municipais de Ensino Fundamental – já oferecem atendimento a milhares

Nem mesmo os banheiros deixaram
de receber o toque especial da equipe
pedagógica da Umei Barreiro

Mesmo antes de iniciar o atendimento
às crianças, a equipe de professores da Umei
Barreiro já preparava e enfeitava a unidade

Corrida para todos
Wanderson Carlos

C

om o objetivo de incentivar a
prática de atividades físicas
e ainda intensificar a relação
entre os membros da comunidade escolar a Escola Municipal Florestan
Fernandes e a Umei Solimões realizaram
a 2ª Caminhada e Corrida Rústica da Família. Pais, mães, tios e tias, filhos, sobrinhos,
amigos, professores e demais funcionários compartilharam juntos esse momento
alegre e descontraído.
O evento aconteceu no dia 09 de abril
entre 7h30 e 12h da manhã. Participaram
do evento crianças a partir de 4 anos, jovens e adultos, agrupados em cinco categorias de acordo com o sexo e a faixa
etária. Os participantes fizeram o trajeto
na Rua Pau Ferro e receberam medalhas ao completarem a prova. Também
foi oferecido um lanche para os participantes e para a comunidade escolar que
prestigiou o evento.

Quem sabe entre essas crianças não teremos nossos futuros campeões olímpicos?
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