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08 de março  
Dia de promover a igualdade, o respeito e o 
reconhecimento das mulheres

Aniversário Conjunto
Umei Califórnia II realiza comemoração 
para todos
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Inova BH realiza Simulados de Evacuação, preparando a comunidade 
escolar para agir em situações de emergência

informa
#48

Foco na prevenção!
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Acontece

Prevenção

O alarme de emergência toca 
nas escolas, mas não é preci-
so pânico! É apenas um Trei-
namento de Evacuação. “O 

objetivo desse simulado é preparar os bri-
gadistas, alunos, professores e funcioná-
rios de apoio das escolas a agirem de forma 
segura em casos de emergências”, explica 
o Técnico em Segurança do Trabalho da 
Inova BH, Vinícius Brandão. Todos os fun-
cionários da Inova BH passam por uma for-
mação e são brigadistas. Entre outras coi-
sas, os brigadistas fazem a inspeção geral 
dos equipamentos de combate a incêndio e 
das rotas de fuga. Também realizam exer-
cícios simulados para orientar como crian-
ças, professores e demais funcionários 
devem agir em situações de emergência. E 
é exatamente esse procedimento que tem 
sido executado nas 51 unidades escolares 
que fazem parte da Parceria entre a Pre-
feitura de Belo Horizonte e a Inova BH.

Segundo Vinícius, o incêndio é a situ-
ação mais grave que pode exigir a evacu-
ação, mas existem outras situações em 
que a saída de todos pode ser necessária, 
como no caso de uma grave falha no sis-
tema elétrico ou qualquer outra circuns-
tância que coloque em risco os usuários 
da unidade. “É claro que a gente trabalha o 
tempo todo para que nenhuma situação de 
perigo aconteça, mas é sempre bom estar 
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Brigadistas da Umei Barreiro! 
Equipe preparadíssima para ajudar em casos 

de emergência

preparado para emergências”, explica Vi-
nícius. Com a realização de treinamentos, 
a comunidade escolar fica sabendo exa-
tamente como proceder, evitando pânico 
e confusão se algo grave realmente acon-
tecer na escola. “A gente sempre trabalha 
com os alunos questões de prevenção e o 
treinamento realizado pelos brigadistas se 
somou a isso. Foi muito importante e é algo 
que professores e crianças levarão para a 
vida”, conta a Vice-diretora da Umei Bar-
reiro, Josiane Costa Gonçalves Magalhães. 
“Eu achei que seria mais desorganizado, 
pois temos muitas crianças pequenas, de 1 
ano, mas foi muito bom”, continua Josiane.

Uma das brigadistas que atuaram no 
treinamento na Escola Municipal Jardim 
Leblon foi Cleusa Almeida, Auxiliar de Ser-
viços Gerais da unidade. Ela conta que, “no 
início as crianças estavam agitadas, mas a 
gente foi orientando e elas se acalmaram. 
A gente tem que ficar bem tranquila para 
não apavorar as crianças”. 

Em todas as escolas a evacuação foi 
feita de maneira bastante organizada e em 
um bom tempo. Inicialmente era imagina-
do que as escolas gastariam cerca de 15 
minutos para executar a evacuação com-
pleta, mas a média de tempo ficou em tor-
no de 5 minutos, o que mostra que a equipe 
estava preparada e contou com a ajuda e 
colaboração de professores e crianças.
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Comunidade escolar da Escola Municipal Cônego Raimundo Trindade já sabe como agir em caso 
de necessidade de evacuação

As crianças da Escola Municipal Jardim 
Leblon evacuam o prédio durante o 

treinamento
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Aniversário coletivo

Acontece

E m 2018 a Umei Califórnia II, na 
Regional Oeste de Belo Hori-
zonte, resolveu fazer diferente 
na hora de celebrar o aniversá-

rio das crianças. 
Em vez de cada criança comemorar 

seu aniversário individualmente, ago-
ra a festa é realizada uma vez por mês, 
para todas as crianças que ficaram mais 
velhas naquele período. “Fizemos uma 
enquete com os pais, perguntando se 
eles aprovavam a festa, e eles gostaram 
muito da ideia”, explica a vice-diretora 
da unidade, Vera Lúcia da Cruz Ribeiro. 
“Todas as crianças e familiares dos ani-
versariantes foram convidados a parti-
cipar do evento”, conta a vice-diretora.

Mais do que fazer a festa coletiva, a 
Unidade promove também uma oficina 
com os familiares das crianças. Nesta 
oficina, que acontece antes da festa, pa-

pais e mamães produzem os presentes 
para as suas crianças. Para os aniversa-
riantes de janeiro e de fevereiro, foram 
confeccionados petecas e cartões, que 
as famílias entregaram aos aniversa-
riantes no momento da comemoração. 
A ideia é que, a cada mês, a oficina pro-
duza brinquedos e objetos diferentes e 
são as próprias professoras da unidade 
que ministram as oficinas.

No dia da festa, a escola se enfeita 
toda e capricha nas comidas, sem des-
cuidar da alimentação saudável. “Fi-
zemos bolos de frutas, de acordo com 
as orientações da Prefeitura, gelatinas 
coloridas e suco de laranja com manga”, 
descreve Vera Lúcia, “a comunidade foi 
muito receptiva à festa e as crianças fi-
caram extasiadas. Estava claro no rosto 
delas a alegria. E a gente também fica 
muito feliz de vê-las assim”, completa. 

Umei Califórnia II faz festa coletiva para 
celebrar todas as crianças que fizeram 

aniversário no mês
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F alando em aniversário, quem 
comemorou mais um ano de 
vida foi a Umei Serra Verde, na 
Regional Venda Nova. A come-

moração foi para lá de animada, com di-
reito a parabéns e um delicioso lanche. 
As crianças também acompanharam 
uma divertida apresentação teatral que 
contou a história dos Três Porquinhos. 
Adivinha quem interpretou os persona-
gens da história?! Elas mesmas, as pro-
fessoras, com a ajuda dos outros profis-
sionais que trabalham na escola. 

As crianças adoraram participar 
desse momento de festa, prestando 
bastante atenção na apresentação e se 
divertindo muito. Algumas das crianças 
e profissionais estão na unidade desde 
a inauguração e puderam acompanhar 
e presenciar todos os anos de vida da 
Umei. Desejamos que esses sejam ape-
nas os primeiros anos de muitos que 
ainda virão, sempre com muito empe-
nho de todos os funcionários que se de-
dicam ao seu pleno funcionamento!

Quem será que se divertiu mais? As crianças 
assistindo ou as professoras e funcionários 

que interpretaram os personagens?

Criançada atenta ao desenrolar da história 
dos Três Porquinhos

A equipe da escola se dedicou bastante na 
decoração da festa!

3 anos!
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 Nesse mês dedicado às mulheres, o destaque vai para todas elas que, de alguma forma, trabalham por 
uma educação de qualidade em Belo Horizonte. Secretárias, auxiliares administrativas e de serviços 
gerais, professoras, diretoras, cantineiras e encarregadas. Parabéns e obrigada por serem exemplos 
de dedicação e profi ssionalismo!

Destaque do mês

Acontece

Expediente
Informativo mensal da Inova BH 
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