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Tempo de celebrar e homenagear a 
educação nos anos iniciais!
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Vídeos para as crianças
Escolas se reinventam
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Semana Nacional da Educação Infantil
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Semana Nacional da Educação Infantil

No mês de agosto, temos uma 
data mais do que especial 
para as escolas da Parceria. 
Na semana do dia 25 come-

mora-se a Semana Nacional da Edu-
cação Infantil. A data celebra a oficia-
lização da Educação Infantil como um 
dos pilares da formação educacional. 
Até 2012, o ensino para crianças de 4 e 
5 anos não era uma obrigação. Depois 
da criação da Lei n° 12.602, passou a ser 
obrigatório em todo território nacional e 
hoje faz parte da Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC).  A BNCC garante às 
crianças seis direitos de aprendizagem: 
Conviver, Brincar, Participar, Explorar, 
Expressar e Conhecer-se. Esses direi-
tos deixam claro a necessidade de se 
construir práticas com intenção educa-
tiva dentro das escolas infantis, e é isso 
que a Semana Nacional da Educação In-
fantil busca relembrar e incentivar. 

Na Escola Municipal de Educa-
ção Infantil (Emei) Xodó Marize, por 
exemplo, há 3 anos a data é comemo-
rada com passeatas pelo bairro, con-
tações de histórias e ações conjuntas 
com os pais, buscando resgatar a tra-
dição e a oralidade.  A diretora da Emei 
Xodó Marize, Cristiane Oliveira Car-
doso, conta que a Educação Infantil é 
a fase da vivência: “é nesse momento 
em que temos a experimentação, o 
olho no olho, o conversar e o brincar 
como formas de educar as crianças. 
Acaba sendo uma troca: a gente edu-
ca para aprender e aprende para edu-
car”.

A coordenadora da Emei Itaipu, 
Elaine Cristina de Jesus, conta que a 
institucionalização da data foi muito 
importante para que houvesse uma 
maior visibilidade do trabalho dentro 
da Educação Infantil. Ela explica que 

existem habilidades que só podem ser 
adquiridas até os cinco anos de idade, 
como a motricidade, a lateralidade, o 
espaçamento e a coordenação moto-
ra fina. Também é nesse primeiro mo-
mento que são construídos os pilares 
que o indivíduo levará para o resto da 
vida, como a identidade e a autonomia. 

A Semana da Educação Infantil é 
sempre marcada por dezenas de ações 
internas e externas realizadas pelas 
escolas. Contudo, com as medidas de 
segurança impostas pelos órgãos de 
saúde, nesse ano não será possível co-
memorar a data de forma presencial. 
Mas as escolas têm encontrado outras 
saídas. A Emei Itaipu, por exemplo, irá 
realizar as atividades no meio virtual 
e irá decorar o entorno da escola com 
cartazes afetivos, para que as famílias 
continuem nutrindo o vínculo que foi 
estabelecido no início do ano.

Acontece

A educação nos primeiros anos de vida é essencial para a formação do indivíduo, pois algumas habilidades são desenvolvidas 
especialmente na infância

A
rquivo Inova BH



3 Inova BH Informa #75    Agosto/2020

Palavra do Presidente

Editorial

Olá, pessoal!
Um novo mês chegou e continua-

mos tendo que manter o isolamento 
social. É um período difícil para to-
dos nós, mas é também um momen-
to para nos superarmos. Tenho fé e 
esperança que quando a pandemia 
acabar estaremos mais fortes e mais 
próximos uns dos outros.

Tenho ficado encantado com a 
forma como as escolas e suas equipes 
pedagógicas têm se reinventado para 
se manterem próximas das crianças 
e das famílias. A cada semana, a cada 
mês, vocês têm descoberto novas 
ferramentas, novas plataformas e 
também novos talentos! Acompanho 
as páginas das escolas, vejo os ví-
deos, as atividades, as contações de 
histórias e sinto muita gratidão por 
termos profissionais tão competen-
tes na Educação da nossa cidade.

Também deixo o meu muito obri-
gado aos integrantes da Inova BH. 
Vocês têm se superado a cada dia. 
Temos nos desdobrado para apoiar 
as escolas o máximo possível, dentro 
das limitações impostas pela pande-
mia. A Inova BH tem oferecido todo o 
apoio necessário à nossa equipe para 
que esse período seja superado da 
melhor forma possível. Prova disso 
foi o resultado da nossa Pesquisa Se-
mestral de Satisfação do Integrante. 
No primeiro semestre de 2020, mes-
mo com a situação delicada, 100% da 
família Inova BH afirmou estar sa-
tisfeita em trabalhar nessa que é a 1ª 
PPP em Educação do Brasil.

Com a participação de todos, con-
tinuaremos firmes no propósito de 
sermos cada vez melhores: mais éti-
cos, mais prósperos e mais humanos.

Ruz Gonzalez
@ruz.gonzalez

Presidente da Inova BH

Pesquisa de Satisfação do Integrante

A cada seis meses, a Inova BH 
abre mais um espaço de di-
álogo com seus colaborado-
res por meio da Pesquisa de 

Satisfação do Integrante. O questio-
nário aborda temas como a satisfação 
do integrante em trabalhar na Inova BH 
e como ele se sente em relação ao seu 
ambiente de trabalho. É uma oportuni-
dade para ampliar a conversa entre os 
funcionários e a empresa. 

Neste ano, pela primeira vez, a pes-
quisa foi feita de forma online. Essa foi 
a estratégia que a Inova BH encontrou 
para diminuir as barreiras impostas 
pelo distanciamento social e que trou-
xe resultados positivos. Mesmo não 
sendo obrigatória, a pesquisa obteve 
um aumento de 17% no número de par-
ticipantes, se comparado ao semestre 
anterior. E apesar de também não ha-
ver a necessidade de identificação, de-
zenas de integrantes fizeram questão 
de se identificar e registrar comen-
tários positivos. É o caso da Auxiliar 
Administrativa da Escola Municipal de 
Educação Infantil (Emei) Ipiranga, Re-
nata Rodrigues Santos,  que afirmou 
ter percebido o empenho da Inova BH 
em oferecer à equipe condições cada 
vez melhores de trabalho, mesmo 

diante de cenários delicados como o 
atual: “eu já era muito grata pelo meu 
trabalho, agora estou mais motivada 
ainda com a esperança que tudo isso 
logo vai passar e assim retornaremos 
ao nosso trabalho”.

Um comitê interno analisa todas as 
respostas e com base nelas coloca em 
prática ações que melhoram cada vez 
mais a vida do integrante. Todo semes-
tre a Inova BH se aperfeiçoa mais e esse 
resultado é visto pelos funcionários,  
como a Auxiliar de Serviços Gerais da 
Emei Pompeia, Elisabete Silveira dos 
Santos, que conta que um dos motivos 
de gostar de trabalhar na Inova BH é o 
constante aprimoramento: “gosto de 
trabalhar nessa empresa, pois ela dá o 
melhor para os funcionários”. Esse re-
torno também apareceu na pesquisa 
em forma de números, pois nesse se-
mestre 100% dos integrantes marca-
ram que estão satisfeitos em trabalhar 
na Inova BH.

 Mesmo a pesquisa acontecendo se-
mestralmente, a Inova BH se mantém 
aberta a escutar seus colaboradores 
durante o ano inteiro. É por meio do re-
torno de cada colaborador que conse-
guimos construir um ambiente cada vez 
mais agradável e produtivo para todos.

 “Eu já era muito grata pelo 
meu trabalho, agora estou mais 
motivada ainda com a esperan-
ça que tudo isso logo vai passar 
e assim retornaremos ao nosso 
trabalho”.

Renata Rodrigues
Auxiliar Administrativa da Emei Ipiranga

Participante da Pesquisa de Satisfação do 
Integrante do 1º Semestre de 2020

A
rquivo Inova BH

Por dentro da PPP
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Com as escolas fechadas, as equipes pedagógicas se reinventam a cada momento 
para levar um pouco de aprendizado para as crianças. Agora, além de excelentes 
educadoras, muitas estão se transformando também em atrizes! É o que está 
acontecendo na Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) Pedreira Prado Lo-

pes, que tem publicado vídeos de histórias e atividades no Instagram da escola. A profes-
sora da turma de 5 anos, Andrea Chinaglia, contou a história “A folha que queria ser um bar-
quinho”. Ela afirma que essa foi sua primeira experiência em frente à câmera e que precisou 
gravar várias vezes até chegar no resultado: “enquanto gravava, imaginei que as crianças 
estavam me observando. Estar na sala de aula é diferente. A gente sente o calor das crian-
ças e vê o brilho nos olhos delas”. Ela também conta que produzir esse conteúdo não é fácil, 
mas está sendo uma forma de aprender novas habilidades. Outras unidades da Parceria 
também têm produzido vídeos, como a Emei Santa Branca. As professoras das turmas de 
2 anos Mari, Renata e Fernanda gravaram uma brincadeira diferente chamada “O equilíbrio 
da vassoura”. Além de explicar como se brinca, elas ainda gravaram a brincadeira sendo 
feita. É muita criatividade e interpretação para manter os pequenos entretidos em casa!

Destaque do mês 
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As equipes pedagógicas das 
escolas da Parceria não estão 
medindo esforços para manter 
o vínculo afetivo com a comu-

nidade escolar. Além de grupos de What-
sapp, Instagram, Facebook e site, um ou-
tro formato que as escolas encontraram 
para estar um pouco mais perto das fa-
mílias foi a criação de canais no Youtube. 

A Coordenadora da Emei Serra Verde, 
Siomara Fonseca, conta que ter o canal 
facilitou o acesso à comunidade escolar, 
pois o Youtube é uma plataforma aberta 
e com um alcance muito grande. Ela tam-
bém explicou que os vídeos são feitos de 
acordo com os objetivos de cada turma e 
que incluem brincadeiras, contações de 
histórias, música, dança, arte e ativida-
des lúdicas. Siomara também ressalta a 
importância do papel do professor nesse 
momento: “estamos passando por um 
processo de aprendizagem. Conhecer 
novas plataformas e se reinventar está 
sendo um grande desafio para todas, mas 
juntas estamos conseguindo criar um 

Acontece
Escolas marcando presença no Youtube 

conteúdo interessante para as crianças 
e para as famílias”.

Outra escola da Parceria que apos-
tou nos vídeos do Youtube foi a Emei 
Califórnia 2. No canal “Mundo Califórnia 
2 – Caixa de brinquedos”, as crianças 
encontram, de forma adaptada e para 
fazer em casa, algumas atividades que 
antes faziam na escola. A Coordenado-
ra da Emei, Maria Cristina Alves, conta 
que a criação do canal foi feita para que 
as crianças não perdessem a referência 
da instituição.  Além disso, ela explica 
que as crianças podem continuar expe-
rimentando em casa um pouquinho do 
que elas viviam na escola com as profes-
soras, como as histórias, as brincadeiras 
e os desafios. Ela afirma que o retorno 
das famílias tem sido bastante positivo 
e que o canal virou uma referência para 
a comunidade escolar na busca de ati-
vidades para entreter as crianças em 
casa. O canal também está sendo usa-
do para divulgar as atividades da Emei, 
como a Festa Agostina.
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O canal do Youtube  “Mundo Califórnia 2 
- Caixa de Brinquedos” é referência para 

as famílias que buscam atividades para 
fazer em casa com as crianças 

O canal da Emei Serra Verde foi criado 
para ampliar o diálogo das famílias 

com a escola
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