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Em junho a Umei Barreiro celebrou
seu aniversário de primeiro ano de
funcionamento!

P. 03

Stéphanie Bollmann

P. 04

Mais comemorações
Diversas unidades da PPP
realizam festividades

Aventura
Crianças da Umei Universitário
vão ao supermercado!
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Acontece

Acontece

Stéphanie Bollmann

tada e preparada para a aprendizagem
dos pequenos.
Já na entrada da festa as famílias
assistiram a uma apresentação musical organizada pelas crianças e pela
equipe pedagógica. Enquanto uma das
professoras puxava o ritmo no violão,
as crianças cantavam e dançavam em
homenagem à Umei – e os pais tiravam
muitas fotos!
A Umei Barreiro também ofereceu
pipoca, algodão doce e diversas oficinas
recreativas. As oficinas aconteceram
dentro das salas de aula. Em cada sala
uma oficina diferente. Teve oficina de
pintura em tecido, pintura facial, oficina

de brinquedos, confecção de cartões.
Foi uma ótima oportunidade de estreitar os laços entre a escola e a comunidade, que pode conhecer melhor e
aproveitar a estrutura da Unidade Municipal de Educação Infantil.
Indo de sala em sala, as famílias e as
crianças participaram de quantas atividades quiseram. No fim, os cartões
preparados pelas famílias em uma das
oficinas foram colados em um mural e
expostos para toda a comunidade escolar. Pela quantidade de cartões, e pelo carinho em cada um deles, temos a certeza
de que a unidade é muito querida por sua
comunidade. Parabéns, Umei Barreiro!
Stéphanie Bollmann

N

o sábado do dia 10 de junho
a Unidade Municipal de Educação Infantil (Umei) Barreiro recebeu uma movimentação diferente... Foi a Festa do primeiro
aniversário de funcionamento da unidade! “A Umei entrou em funcionamento em abril de 2016, mas deixamos para
fazer a festa de comemoração agora em
junho”, explica a Vice-diretora da Umei
Barreiro, Vanessa Paula Ribeiro Andrade.
As famílias e as crianças foram convidadas a celebrarem essa data importante, em que a comunidade ganhou
uma Umei com a capacidade para atender até 440 crianças e totalmente adap-

Mais Festas

A

Umei Lindeia, na Regional
Barreiro, também comemorou com muita alegria seu
primeiro ano de atividades
e a sua Festa da Família. A celebração dupla aconteceu no dia 27 de maio, na Escola
Municipal Professor Mello Cançado, que é
a escola núcleo da Umei. Durante toda a
semana que antecedeu a festa, a unidade
contou com a participação dos pais, mães,
avós e avôs em atividades voltadas para
valorizar o papel da família na vida das
crianças e também na vida da Umei.
Nas atividades as famílias puderam
conhecer um pouco mais a rotina da
escola. “A partir do momento que eles
conhecem o funcionamento da Umei,
passam a valorizar as atividades desenvolvidas aqui”, explica a Vice-diretora da

unidade, Fernanda Monteiro Dias Lima. O
ponto de culminância foi a festa do dia 27,
que contou com pula-pula, cama elástica, oficina de pintura, oficina de brinquedos e, claro, o bolo e o parabéns!
Já no dia 20 de maio a Festa da Família foi a da Escola Municipal de Educação Infantil Elos, na Regional Nordeste.
A comemoração foi realizada no Centro de Apoio Comunitário do Bairro São
Paulo, com o tema: “O Mundo Cabe Todo
Mundo” e com a participação do Conselheiro Tutelar Wellington Amorim, que
fez uma reflexão com as famílias sobre o enfrentamento à violência sexual
contra a criança e o adolescente.
Foi uma manhã de alegria e descontração embalada pelo espetáculo “Na
Roda”, do grupo Maria Cutia. A ornamen-

tação da festa foi confeccionada pelas
crianças com a orientação da equipe pedagógica. “A festa foi um sucesso, pois
tivemos a colaboração das professoras,
alunos, famílias e demais funcionários.
Agradecemos a participação de todos”,
conta a Diretora da Escola Municipal, Andréa Frizeira.
Outras unidades, como a Umei Vila
Calafate, na Regional Oeste, e a Umei
Solimões, na Regional Norte, também
realizaram Festas da Família. Apesar
de realizadas em locais diferentes, todas elas têm um ponto em comum: a
alegria das famílias em saber que podem
contar com uma estrutura e uma equipe pedagógica preparadas para atender,
com muito carinho e dedicação, suas
crianças.
Arquivo EM Elos

Aniversário da Umei Barreiro

Todos compenetrados na oficina de confecção de cartões
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Em uma das oficinas as crianças aprenderam a fazer um brinquedo de
balão e farinha

As famílias participaram em peso das
comemorações da Umei Lindeia

Arquivo Umei Lindeia

O tema da Festa da Família da Escola Municipal Elos foi a diversidade!

Arquivo Umei Lindeia

Stéphanie Bollmann

Apresentação das crianças em homenagem ao
aniversário da Umei Barreiro

Stéphanie Bollmann

A oficina de pintura facial fez o maior sucesso. Deu até fila!

Todo mundo reunido para comemorar a 2ª Festa da Família e o 1º aniversário da Umei Lindeia
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Acontece

N

a última semana de maio
é comemorada a Semana
Mundial do Brincar, uma forma de chamar a atenção de
toda a sociedade para o livre brincar e sua
importância para os sujeitos em formação e para toda a sociedade.
Para promover a data, a Umei Camargos, na Regional Oeste de Belo Horizonte, realizou uma série de brincadeiras
com as crianças. Pintura, bambolê, carrinho, avião, boneca, bola de sabão, cama

de gato... brincadeiras deliciosas, para
todas as idades!
Além de resgatar com as crianças as
brincadeiras tradicionais, sem o uso da
tecnologia, o foco da semana também é
lembrar os adultos sobre a necessidade de
preservar e respeitar o tempo das crianças
brincarem. A semana é também um incentivo às brincadeiras que aproximem mães
e pais de seus filhos e das brincadeiras nas
quais as crianças podem correr e se movimentar, desenvolvendo-se plenamente.

Conhecendo

Stéphanie Bollmann

Semana do Brincar

Todo mundo se divertiu muito na Semana do
Brincar da Umei Camargos!

Aventura no Supermercado

O caminho até o supermercado já foi uma
grande aventura

fizemos um lanche”, conta a Vice-diretora
da unidade, Lívia Vieira da Silva Cruz. Além
disso, a ida ao supermercado contribuiu
para tornar o processo de alfabetização
das crianças um momento de prazer e, ao
mesmo tempo, de conhecimento.
Arquivo Umei Universitario

Umei, já foi uma aventura para eles. Eles
iam reparando em tudo. Nas casas, nas
árvores, no passeio. E no supermercado
cada um teve a oportunidade de escolher
um pão e um suco. Compramos junto com
presunto e queijo e ao voltar para a Umei
Arquivo Umei Universitario

A

s crianças da Umei Universitário, na Regional Pampulha
de Belo Horizonte, fizeram
uma visita inusitada e muito
divertida: uma excursão ao supermercado! Aproveitando o projeto Brincando e
Aprendendo com Rótulos, desenvolvido
com as crianças de 4 e 5 anos, a turma fez
um passeio até o supermercado do bairro.
Assim, as crianças poderiam ver de perto
os rótulos e os produtos, além de compreender melhor o funcionamento do supermercado. O projeto desenvolvido pela
professora Viviane tem como objetivo
despertar, por meio de rótulos e embalagens, o gosto pela leitura e pela escrita,
levando as crianças a explorá-los mais no
dia a dia.
“Só o caminho para o supermercado,
que fica a cerca de dois quarteirões da

Chegando no supermercado as crianças
puderam ver de perto os produtos e embalagens
e entender o modo de funcionamento do
estabelecimento
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