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Mesmo de casa, a gente dá um jeito de 
celebrar!

P. 03
Palavra do Presidente
Continuamos juntos! P. 04

Atividades pedagógicas
Escolas continuam buscando formas de 
estabelecer vínculos com os alunos
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Festas Juninas!
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Arraiá dendicasa

Mais uma vez, para fortalecer 
os vínculos afetivos, as es-
colas da Parceria celebraram 
a Festa Junina. Uma das datas 

mais marcantes e uma das festas mais 
queridas por toda comunidade escolar 
não poderia passar em branco nos calen-
dários escolares. Mesmo que de maneiras 
atípicas, cada unidade escolheu uma for-
ma de celebrar este momento. 

A Escola Municipal de Educação In-
fantil (Emei) Minaslândia fez várias pos-
tagens no Instagram da escola relem-
brando as festas dos anos anteriores e 
contando a história do surgimento dessa 
festividade. Além disso, a Emei também 
apostou em vídeos ensinando a fazer 
enfeites, comidas típicas e brincadeiras, 
sem se esquecer dos cuidados para evi-
tar o coronavírus. Outra Emei que tam-

bém fez atividades nas redes sociais foi 
a Emei Pompéia, que utilizou o Facebook 
para sugerir atividades para as famílias.

A Escola Municipal de Ensino Funda-
mental (Emef) Jardim Leblon faz várias 
atividades, também nas redes sociais: 
contou causos juninos, explicou sobre o 
processo de plantio e colheita do milho, 
fez atividades sobre cordel e até trans-
mitiu ao vivo pelo Facebook uma festa 
junina, com direito a sorteio de brindes. 
A Emei Urca fez o “Arraiá Dendicasa”, 
com um correio elegante, e a Emei Sa-
randi fez a sua festança com uma trans-
missão ao vivo na Web Rádio Clic.

A Emei Planalto também resolveu 
relembrar esse momento tão gostoso 
com as famílias por meio das redes so-
ciais da escola. Na página do Instagram, 
a Emei divulgou um vídeo relembrando 

essa festa tão divertida e animada. A 
equipe de professores também pro-
pôs dicas e brincadeiras juninas para 
as famílias fazerem em casa: deco-
ração e brincadeiras, como boca do 
palhaço, pescaria, músicas, danças 
e comidas típicas.  Segundo a Coor-
denadora Pedagógica da unidade, 
Flaviane Lira, as famílias amaram re-
cordar e vivenciar em casa essa fes-
ta junina diferente: “muitos deram 
retorno com fotos e depoimentos, 
dizendo que já estão ansiosos aguar-
dando a festa de 2021. Nesse mo-
mento, fica claro que as redes sociais 
têm cumprido fielmente seu papel de 
estreitar os laços entre a comunidade 
e a escola, mantendo a proximidade 
com os protagonistas da Emei Planal-
to: as crianças”.

Acontece

A Festa Julina da Emei Sarandi 
foi na Web Rádio Click FM

A Emef Jardim Leblon promoveu diversas atividades pelas 
redes sociais

A Emei Minaslândia relembrou 
os melhores momentos da 

festas juninas passadas

A Emei Planalto mostrou vá-
rias dicas de brincadeiras para 

fazer em casa

Na Emei Urca teve Arraiá Den-
dicada com direito a correio 

elegante

A Emei Pompéia usou o 
Facebook para sugerir 

atividades para fazer em 
família
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Palavra do Presidente

Editorial

Quando a luta contra o coro-
navírus começou, não imaginá-
vamos que iria durar tanto tem-
po. Continuamos não podendo 
nos encontrar pessoalmente e 
tendo que tomar uma série de 
medidas restritivas para conter 
o avanço da doença. Mas sabe-
mos que são medidas necessá-
rias para que em breve possa-
mos nos encontrar sem medo.

Contudo, sinto que esse 
afastamento físico não foi capaz 
de nos afastar emocionalmente. 
Seguimos usando outros meios, 
como nossas redes sociais, para 
continuarmos em contato, con-
tinuarmos afetivamente próxi-
mos. E quando digo que não nos 
afastamos, refiro-me não só aos 
integrantes da Inova BH, mas 
também aos nossos parceiros. 
Diretores e diretoras, professo-
res e professoras, as crianças 
das 51 escolas da PPP, as famílias 
delas e a comunidade escolar de 
maneira geral. Estamos juntos 
nesse desafio contra o corona-
vírus! 

Temos todos o mesmo obje-
tivo: voltar às atividades o mais 
rápido possível, mas sem colo-
car em risco a vida de todos que 
amamos! Estamos empenhados 
em fazer o nosso melhor! Con-
tinuamos abertos ao diálogo, 
prontos a escutar. Vamos juntos 
neste caminho de aperfeiçoa-
mento constante.

Ruz Gonzalez
@ruz.gonzalez

Presidente da Inova BH

Arraial Virtual da Inova BH

E não foram só as escolas da Par-
ceria que entraram em festa. A Inova 
BH também propôs um Arraial Virtual 
e na nossa comemoração valia de tudo: 
podia se vestir a caráter, preparar um 
prato típico ou dançar quadrilha. A única 
exigência era que a festança fosse em 
casa. A sugestão do Arraial foi da Au-
xiliar Administrativa da Escola Munici-
pal de Educação Infantil (Emei) Castelo 
de Crato, Elisângela Monteiro. Ela conta 
que estar em casa com a família tem 
sido uma ótima oportunidade para es-
treitar os laços: “estar em casa tem nos 

dado a oportunidade de colocar as coi-
sas em ordem,  de praticar a comunhão 
em família e de restaurar princípios per-
didos com a correria do dia a dia. Com 
o Arraial Virtual, além de podermos ter 
um momento diferente, podemos sa-
borear os deliciosos quitutes da época”. 
Pedimos para que nossos integrantes 
mandassem fotos desses momentos 
e essas imagens foram publicadas no 
stories do Instagram da Inova BH, para 
que, mesmo fisicamente distantes, pu-
déssemos nos sentir próximos. Abaixo 
você confere alguns desses registros: 

A Auxiliar Admi-
nistrativa da Emei 
Castelo de Crato, 

Elisângela Mon-
teiro, montou 
uma festança 
com cenário e 

roupa típica
A Auxiliar Administrativa da Emei Alto Vera 

Cruz, Ana Carolina Silva, aproveitou o momento 
para comemorar com a família

As Auxiliares de Serviços 
Gerais da Emei Elos, Sirla 
de Oliveira e Gizelle Dias, 
escolheram fazer pratos 

típicos para celebrar esse 
momento tão especial

A Auxiliar Administrativa da Emei 
Elos, Sueli Xavier, mandou para a 
gente os registros da sua festa do 

ano passado

A Auxiliar de Serviços Gerais da 
Emei Jaqueline, Zelenir Gomes, e a 
mãe dela fizeram maçã do amor e 

bolo de fubá em casa   

A Analista de 
Comunicação da 

Inova BH, Aline 
Vilela, também 

aproveitou para 
comemorar pre-

parando comidas 
e doces típicos de 

festa junina 
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Para estreitar os laços afetivos com as famílias e com as crianças, a Escola Municipal 
de Educação Infantil (Emei) Vila Calafate lançou a Folhinha Calafate: um informativo 
quinzenal que traz diversas informações sobre a escola e várias brincadeiras para se-
rem feitas dentro de casa. A Diretora da Emei, Adriane Gonzaga, conta que um dos 

objetivos do informativo é conseguir manter os vínculos afetivos que foram criados com as 
crianças durante o período de aulas: “queremos levar ideias de brincadeiras e atividades para 
que as crianças não fiquem perdidas dentro do ambiente doméstico”. Cada coluna aborda um 
dos 6 direitos básicos de aprendizagem da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e é audi-
tado por editoras-chefes, comissão que é formada pelas professoras da unidade. A Diretora 
também contou que o nome foi escolhido em uma votação, pelo Whatsapp, entre as crianças 
das turmas de 4 e 5 anos. Pensando também na acessibilidade, além de distribuir o material 
em formato digital, a Emei deixou algumas versões impressas com os porteiros da escola, 
para as famílias que têm dificuldade com meios digitais pudessem ter acesso ao material. Para 
conferir as edições, veja o Instagram da Emei Vila Calafate (@emei_vila_calafate).

Destaque do mês 
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Para atingir um número maior de 
crianças e famílias, cada escola 
tem utilizado um formato diferen-
te para manter e fortalecer os vín-

culos afetivos criados entre a comunidade 
escolar e o corpo docente. Uma dessas for-
mas foi a criação e a distribuição de ativida-
des pedagógicas para os alunos.

Duas das unidades da Parceria que ade-
riram a esse formato foram a Escola Muni-
cipal de Ensino Fundamental (Emef) Dr. Júlio 
Soares e a Escola Municipal de Educação 
Infantil (Emei) Lucas Monteiro Machado. 

A Emef Dr. Júlio Soares, por meio de três 
ações, distribuiu kits literários, um jornalzi-
nho e uma apostila de atividades. A primei-
ra ação contou com livros e materialidades 
(lápis de escrever, massinha, canetinhas) e 
foi feita para chamar a atenção da comuni-
dade. Com o alcance de 600 alunos e a ade-
são das famílias, a equipe pedagógica, junto 
aos professores, produziu uma apostila de 
atividades separadas por turma e idade. A 
Diretora da Emef, Édila Caetano da Silva, 
conta que o objetivo destas atividades não 
é só a transmissão de conteúdo, mas sim 

Acontece
Atividades pedagógicas    

uma troca de afetos: “todo processo de 
aprendizado significativo vem de uma re-
lação afetiva. A relação da escola ultrapas-
sa a transferência de conhecimento e se 
torna transformadora de pessoas. E essa 
transformação humana é para o bem”.

A Emei Lucas Monteiro Machado tam-
bém apostou nos kits pedagógicos para 
fortalecer os vínculos afetivos e para infor-
mar a comunidade escolar sobre os perigos 
do COVID-19.  As atividades continham jo-
gos, brincadeiras e atividades envolven-
do o tema coronavírus. Por ter a maioria 
dos alunos em situação de vulnerabilidade 
social, a Diretora da unidade, Ana Paula de 
Souza, conta que essa foi a melhor forma 
de conseguir contato com as famílias. Ela 
explica que boa parte da comunidade es-
colar não tem acesso a redes sociais e que 
toda a comunicação foi feita por telefone-
mas e por recados. “O nosso maior ganho 
com essa ação é o fortalecimento do vín-
culo da escola com a família. É importante 
que todos entendam que a escola ainda 
existe e que ela continua sendo um espaço 
para socialização”, afirmou Ana Paula. 

Alunos da Emef Dr. Júlio Soares 
buscaram os kits pedagógicos 

tomando todos os cuidados exigidos
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A comunidade escolar da Emei Lucas 
Monteiro Machado marcou presença 

na retirada dos kits pedagógicos
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