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Outubro é mês de festa!
Temos muitos motivos para comemorar:
o aniversário de 1 ano das primeiras escolas
inauguradas, novas escolas entregues, o
Dia dos Professores e, claro, o Dia das Crianças!
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Umei Floramar e Umei Diamante
Mais duas escolas entregues pela PPP

P. 04

As crianças e os mestres
É o mês para comemorar a data deles!

À

algo muito positivo. “Foi muito bom
não ter a preocupação com demandas administrativas, tais como limpeza, portaria e manutenção. O trabalho
conjunto entre as equipes da Umei, da
Escola núcleo e da Inova BH, com cada
uma fazendo sua parte, é o diferencial e
dá muito certo”, conta.
Elizabeth vai poder utilizar a experiência conquistada como coordenadora
na Umei Minaslândia na direção da Umei
Floramar, escola recém-entregue pela
PPP e que terá Ellizabeth como vice-diretora: “Estou feliz e um pouco ansiosa pra iniciar o trabalho. Espero que
tenhamos um bom trabalho em equipe
e que as crianças sejam atendidas integralmente”. Muitos anos e outras escolas virão, mas o trabalho cuidadoso e de
qualidade continuará o mesmo!

Eugênio Sávio

balhos que resgataram a memória das
atividades concretizadas até então e
também a memória do local onde a Umei
foi implantada. E foram tantas atividades realizadas por professores e alunos
no período que fica até difícil acreditar
que tem apenas um ano!
As duas Umeis abriram o caminho
para que muitas outras viessem. E as
direções dessas escolas foram muito
importantes para que isso acontecesse. Segundo a Vice-diretora da Umei
Minaslândia, Anamaria Santos Silva,
se ajustar à Parceria foi um desafio no
início, pois era tudo muito novo: “mas
quem assume agora a direção das próximas escolas já pega esse caminho
que foi trilhado por nós”, explica. Elizabeth Geralda Souza, coordenadora da
Umei Minaslândia, vê a parceria como

Eugênio Sávio

s vezes parece que foi ontem, mas quando nos lembramos de tudo o que já foi
feito durante esse tempo
nos damos conta que, sim: já faz um ano
que inauguramos as primeiras escolas
da Parceria Público-Privada (PPP) entre Prefeitura de Belo Horizonte e Inova BH. A primeira delas foi a Umei Belmonte, em setembro de 2013. Depois
de oito meses de obras, os olhares durante a inauguração eram de surpresa
e admiração. Logo depois veio a Umei
Minaslândia, inaugurada em outubro do
mesmo ano.
Para comemorar a data, a Vice-diretora da Umei Belmonte, Janaína Pedrosa
Dias, conta que a escola preparou tra-

Quantas crianças ainda passarão pela Umei Minaslândia nos próximos anos?
Esperamos que muitas!

“Só quando a gente foi realizar os
trabalhos para comemorar o 1º ano da escola que percebemos
o tanto de coisas que já fizemos”, conta a Vice-diretora da
Umei Belmonte, Janaína Pedrosa Dias
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“É tanta coisa que a gente viveu nesse um ano...
parece pouco, mas é muito tempo!”,
relembra a Vice-diretora da Umei Minaslândia,
Anamaria Santos Silva

Acontece!
Agora é a vez de Floramar e Diamante

E

m outubro finalizamos mais
duas escolas, que já se preparam para receber os alunos
da região. Foram entregues
duas Unidades Municipais de Educação
Infantil, a Umei Diamante, na Regional
Barreiro, e a Umei Floramar, na Regional
Norte. Agora já são 19 as escolas da Parceria Publico-Privada entre a Prefeitura
de Belo Horizonte e a Inova BH em funcionamento, sendo 17 Umeis e duas Escolas Municipais de Ensino Fundamental
(Emefs). Ao todo elas têm capacidade
para atender a 9.400 alunos!
No caso das Umeis, são milhares de
crianças que agora têm uma oportunidade de iniciar, desde cedo, seus primeiros passos no caminho da Educação. E
são também milhares de famílias, pais e
mães, que poderão entrar para o mercado de trabalho ou se dedicar mais a outros afazeres, pois têm um lugar especial
para deixar seus filhos, com a certeza
de que lá eles serão bem cuidados. Nas
Umeis os alunos brincam e aprendem
muito, pois são estimulados o tempo todos pelos professores a se desenvolverem. Livros, filmes, brincadeiras, teatro,
música. Os professores utilizam diversos
métodos para estimular as crianças.

Stéphanie Bollmann

Um ano de operação

A Umei Floramar está localizada na Regional Norte

Stéphanie Bollmann

Para comemorar o aniversário da
Umei Belmonte, nada melhor do que um
bolo gigante!
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Stéphanie Bollmann

Stéphanie
Bollmann
Arquivo Odebrecht

Acompanhamento

O antes e o depois da Umei Diamante, localizada na Regional Barreiro
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Acompanhamento
Dia de festa, dia das crianças!

15 de outubro
Professores e professoras,

“As crianças da região onde está
sendo construída a Emef Jardim
Leblon, uma das próximas escolas
a ser entregue, se divertiram muito
com a festa feita especialmente
para elas

sabemos que dia dos professores é
tod os os dias, mas
gostaríamos de aprove itar a dat
a espe cial para não só
felicitar, mas também agrade cer.
Agrade cer pela participaçã o e empenho de vocês, prof
essores e professoras,
em tornar a Parceria Público-Priv
ada uma realida de.
É também gra ças a vocês que tem
os tido tanto sucesso
nas 19 escolas já ent reg ues e nas
próximas que virã o.
Obriga da pelo apoio e também
pela presença de
tod os os dias, em sala de aul a,
aju dando a pre parar
aqueles que serã o o futuro da noss
a Bel o Horizonte.

Stéphanie Bollmann

Parabé ns por hoje e por tod os os dia
s
Um grande abraço da equipe da

dos professores!

Inova BH.

A Umei Lucas Monteiro teve um dia especial com cama elástica, pula-pula, piscina de bolinhas, pintura facial, algodão doce
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Stéphanie Bollmann

Stéphanie Bollmann

12 foi agitada e cheia de atividades. Apresentações teatrais e musicais, excursão,
comidas especiais e muitos brinquedos
e brincadeiras para agitar a semana dos
pequenos. Cada escola propôs atividades
específicas, mas todas com muito carinho
para marcar a importância da infância,
período em que corremos até acabar o
fôlego, rolamos pelo chão sem medo de
nos sujar, falamos o que vem na cabeça e
fazemos de tudo uma brincadeira!

Stéphanie Bollmann

A

s crianças são sempre o
foco de todos que fazem
parte da Parceria Público-Privada entre a Prefeitura
de Belo Horizonte e a Inova BH. Todas as
atenções estão voltadas ao oferecimento
de infraestrutura e educação de qualidade para as crianças da capital mineira. No
mês de outubro não poderia ser diferente,
mas para celebrar o dia delas as escolas
capricharam ainda mais. A semana do dia

