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Destaque do Mês
Piquenique Literário Emei Floramar

Momento de confraternização nas 
escolas da Parceria!
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Acontece
Festa da Família

Em abril e em maio diversas 
escolas que fazem parte da 
Parceria realizaram um even-
to muito especial: a Festa da 

Família. Em cada unidade a celebração 
acontece de uma forma diferente, mas 
sempre com o intuito de aproximar as 
famílias e fazer com que elas conhe-
çam mais de perto a escola e a equipe 
de profissionais que cuida para que suas 
crianças tenham uma educação de qua-
lidade.

Na Escola Municipal de Educação In-
fantil (Emei) Maldonado, por exemplo, 
houve contação de história, piquenique, 
oficina de customização, brinquedos 
e brincadeiras. A diretora da unidade, 
Alessandra Maria Cardoso, aproveitou 
para destacar como o grupo da Inova 
BH que atende a escola contribui com 
a qualidade do trabalho, e como todos, 
integrantes da Inova BH, professoras, 
cantineiras e demais profissionais que 
trabalham na escola, formam um úni-
co time, a Equipe Maldonado! Todos os 
setores, juntos, tornando a escola um 
grande sucesso!

A Emei Ipiranga também festejou a 
família com um delicioso piquenique! “A 
escolha do piquenique se deu por ser 
uma experiência que proporciona um 
momento de confraternização e parti-
lha. O simples fato de se sentar junto e 
dividir os lanches promove as relações, 
aproxima as pessoas e estreita os laços. 
A famílias foram convidadas a preparar 
um lanche saudável, separar uma to-
alha para forrar o chão, pensar no ar-
mazenamento dos alimentos”, explica 
a diretora da unidade, Rosiléa Pereira 
Nascimento.

Além disso, aconteceram diversas 
brincadeiras, propiciando um momen-
to lúdico entre os pais, as crianças e os 
funcionários. “Aproveitamos o momen-
to tão agradável para entregar os livros 
do Kit de literatura de 2019, cuidadosa-
mente fornecidos pela PBH. As crianças 
se divertiram com as famílias e colegas 
desfrutando do espaço físico da escola, 
das fantasias disponibilizadas e da boli-
nha de sabão! Foi mais uma oportunida-
de para que as famílias e a escola se en-

contrassem e compartilhassem alegria, 
amizade, afeto, gentileza e o alimento!”, 
conta Rosiléa.

Também foi com muito amor que a 
festa da família da Emei Sarandi recebeu 
pais, mães, alunos e demais convidados. 
A palavra chave do evento foi “Plantar 
Sonhos”. A diretora Hellen Albuquer-
que e a coordenadora Mariana Marques 
explicam o tema: “a nossa intenção é 
trabalhar o modo de ativar os sonhos e 
por meio deles falar sobre o amor. So-
mente o amor é capaz de transformar 
realidades e nos mover em direção aos 
nossos objetivos”, contam. Do lado de 
fora da escola, havia um espaço chama-
do “Plante aqui seu sonho”, onde todos 
puderam escrever seus desejos. Não 
havia limites para a imaginação. Todos 
os sonhos foram depositados em uma 
urna e após um ano eles serão abertos. 
Será que terão sido realizados?!

 Não faltaram atrações na Emei Sa-
randi, mas a melhor parte ficou a cargo 
das crianças. A apresentação das mú-
sicas “Coração Palpita” e “Vamos Plan-
tar Sonhos”, do grupo Coração Palpita, 
encheu de amor e esperança o coração 
de todos. A mãe de uma das crianças da 
Turma da Viola, Danielle Muniz, disse que 
sempre participa dos eventos da unida-
de: “acredito que esta é uma oportuni-
dade de interagir com os professores e 
de saber como anda o desenvolvimento 
dos meus filhos”. 

A Festa da Família também acon-
teceu na Emei São João Batista, com a 
presença animada do canil da Guarda 
Municipal de Belo Horizonte. Já a cele-
bração da Emei Barreiro aconteceu em 
um parque próximo à escola e contou 
com uma apresentação lúdica da banda 
do Corpo de Bombeiros. Além de tocar 
músicas do repertório infantil, a banda 
apresentou os instrumentos para as 
crianças e os familiares. A festa tam-
bém aconteceu em diversas outras 
unidades da Parceria, como nas Emeis 
Belmonte e Jaqueline e na Escola Mu-
nicipal de Ensino Fundamental Cônego 
Raimundo Trindade. Temos certeza que 
as ações marcaram a memória dos que 
participaram das festas!
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Cada escola a sua maneira, a Festa da Família 

serviu para reforçar os laços entre crianças, 
famílias e escolas
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Por dentro da PPP

Maio foi um mês mais que es-
pecial para a Inova BH. Reu-
nimos nossos integrantes, 
de todas as áreas, para a re-

alização de um treinamento que abordou 
não só temas técnicos, como a segu-
rança do trabalho, a limpeza e a manu-
tenção, mas também assuntos como a 
importância de agir sempre com com-
prometimento e com amor em tudo o 
que fazemos. 

O evento foi realizado no Hub Social, a 
primeira casa de integração social de Mi-
nas Gerais, criada para capacitar, inves-
tir e apoiar iniciativas de Impacto Social 
em Belo Horizonte. Os integrantes foram 
divididos em quatro turmas e a capaci-
tação aconteceu nos turnos da manhã e 

da tarde nos sábados dos dias 4 e 11 de 
maio, com duração de quatro horas.

Para a Auxiliar de Serviços Gerais 
da Escola Municipal de Educação Infan-
til (Emei) Solimões, Rosana Maria Xavier, 
o que mais marcou no treinamento foi a 
mensagem sobre o respeito e a impor-
tância de cada um. “Achei muito interes-
sante a forma com que foi falado que cada 
um de nós tem muita importância dentro 
da empresa, independente da função em 
que se está. É trabalhando em equipe, 
respeitando e apoiando uns aos outros, 
que conseguimos fazer o nosso melhor”, 
conta Rosana.

Um dos objetivos da capacitação foi 
justamente mostrar como o trabalho de 
cada um dos nossos 430 integrantes é 

essencial para o bom funcionamento das 
51 escolas que fazem parte da Parceria en-
tre a Inova BH e a Prefeitura de Belo Ho-
rizonte. Afinal, sem a dedicação de todos 
eles, seria impossível alcançar os ótimos 
resultados que temos obtido.

Foi também uma grande oportunidade 
para que os integrantes se conhecessem 
melhor e reforçassem os laços de amiza-
de e companheirismo. Ao fim do treina-
mento, nossos integrantes saíram com 
novos conhecimentos para executar suas 
tarefas com um grau ainda maior de es-
mero, e com o sentimento de que juntos 
ajudamos a transformar, cada vez mais, a 
educação da cidade e a vida de milhares 
de crianças e suas famílias, que frequen-
tam as 51 escolas cuidadas por nós. 

Treinamento

Uma 
das partes mais 

emocionantes do treinamento foi a palestra 
ministrada pelo psicólogo Duda Zeballos. 

Ele explicou como o amor e a dedicação nos 
ajudam a alcançar qualquer objetivo 
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O lanche foi feito pelos Cozinheiros de Rua, 

negócio de impacto social formado por 
pessoas que já tiveram trajetória de rua 
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Esses são alguns dos integrantes da equipe Inova BH.
É muito bom saber que vocês fazem parte dessa família
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Com o objetivo de abrir as portas do mundo 
literário não só para as crianças, mas também 
para a comunidade do entorno da instituição, 
a equipe pedagógica da Escola Municipal de 

Educação Infantil (Emei) Floramar levou as crianças 
para a praça próxima à unidade para a realização de um 
Piquenique Literário. Além das turmas de 3 a 5 anos de 
idade, participaram da atividade os jovens do Centro de 
Educação Especial Sérgio de Freitas Pacheco, da Escola do 
Núcleo Assistencial Caminhos para Jesus. Foi uma ótima 
oportunidade para que todos explorassem outros espaços 
e vivessem novas descobertas. Junto às professoras da 
Emei, as crianças prepararam a dramatização de uma 
história. Elas também planejaram a Contação de histórias 
com a contadora Lucrécia Leite, a manipulação e a leitura de 
livros diversos e ainda registraram o momento por meio do 
desenho. Também houve o futebol de lençol e a utilização 
de fantasias e máscaras para estimular a imaginação por 
meio de brincadeiras simbólicas. Para a diretora da unidade, 
Elizabeth Souza, “Foi gratificante fazer parte da organização 
e da culminância desse projeto, valorizando o impacto que 
essas práticas produzem na formação de leitores”.

Destaque do mês 

Acontece
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Dia das mães

Em maio, a Inova BH aprovei-
tou para homenagear todas as 
integrantes que são também 
mamães. Entregamos um pe-

queno mimo e um cartão, como forma 
de reconhecer o papel tão importante 
que as mães desempenham na vida não 
só de seus filhos, mas de toda a nos-
sa sociedade. Sabemos que as mães 
devem ser lembradas todos os dias, 
mas também é bom ter uma data co-
memorativa para oferecer um carinho 
a mais. Que todas as mães se sintam 
abraçadas! Pelo amor de todos os dias, 
pela confiança e suporte, pela dedica-
ção, pelo companheirismo. Feliz dia das 
mães. Hoje e sempre!
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Algumas das mamães da família Inova BH


