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Mês de celebrar as crianças 
e os professores!

P. 03
Programa de voluntariado
Equipe Inova BH dá consultorias gratuitas a 
instituições sociais

P. 04
Sexta da Reflexão
Emeis preparam atividades voltadas aos 
papais e mamães
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Datas mais que especiais

Acontece

Neste mês de outubro temos  da-
tas super importantes para a 
comunidade escolar: o Dia das 
Crianças, dos professores e ain-

da o Dia das Auxiliares Administrativas.
No dia 12 de outubro, comemoramos a 

infância. É uma data em que reafirmamos 
e garantimos os direitos das crianças e que 
resgatamos as nossas origens lembrando 
com carinho dos nossos sonhos e desejos 
mais profundos. Lembramos também de 
todos que fizeram parte da nossa criação 

e que estiveram presentes na nossa tra-
jetória. E nessa história, na maioria das 
vezes, há uma figura em comum: os pro-
fessores. 

E que criança, ou até mesmo adul-
to, não teve um professor que marcou a 
sua vida? Dia 15 de outubro, além de co-
memorarmos o Dia do Auxiliar Adminis-
trativo, é o dia em que celebramos a vida 
daqueles que estão presentes desde os 
primeiros anos da nossa vida e que nos 
acompanham até a fase adulta: nossos 

professores. São eles que plantam a 
semente do conhecimento e que abrem 
os horizontes para novas experiências. 
Eles que trazem os desafios, os apren-
dizados e que nos inspiram tanto. 

Por isso convidamos nossos inte-
grantes para homenagearem os pro-
fessores que fizeram a diferença em 
suas vidas quando eram crianças, uma 
forma de homenagearmos a todos os 
professores e professoras! Leia abaixo 
alguns depoimentos: 

“O trabalho de todo professor é fundamental. É ele quem nos inspira até mesmo a repassar 
para os outros o que aprendemos no dia a dia. Não podemos nos esquecer que todas as pro-
fissões passam pela mão do professor. É ele que cria o primeiro contato com o mundo e suas 
possibilidades. A professora que mais me marcou foi a Elaine, professora do Jardim de Infân-
cia, por ser uma figura forte. Guardo até hoje em minha memória com muito carinho”

Angelita Batista – Auxiliar Administrativa da Emei Sarandi

“Na escola pude experimentar um mundo diferente daquele que eu já conhecia! Tive aces-
so a pessoas diferentes e a novas oportunidades. Os meus professores me inspiraram a 

buscar sempre mais! A primeira pessoa que acreditou no meu potencial foi meu professor! 
Ele me influenciou a querer ser sempre a minha melhor versão e a entender que as situa-

ções podem ser vistas por diferentes ângulos”

Mirian Lúcia – Coordenadora Financeira da Inova BH 

“Me lembro de uma professora de geografia, no meu oitavo ano, que pegava meu ca-
derno para passar para outras turmas anotarem o que eu tinha escrito.  Isso me mar-
cou muito porque fez com que eu fosse mais organizada e tivesse mais cuidado com a 
minha escrita. O fato dela me reconhecer como uma pessoa de referência também fez 
com que eu sentisse vontade de pesquisar mais e ir mais a fundo no conteúdo. Trouxe 
esse aprendizado para a vida”

Sandra Oliveira – Líder de Serviços da Inova BH 
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Palavra do Presidente

Editorial

Olá!
Outubro é um mês com datas mui-

to especiais para mim! A primeira é o 
Dia das Crianças. É dia de parabenizar 
aquelas que carregam a semente do fu-
turo da nossa sociedade, do nosso país. 
E é um prazer muito grande saber que 
com os serviços prestados pela Inova 
BH estamos ajudando a cuidar dessas 
sementes, fornecendo o ambiente ide-
al para que elas germinem e deem mui-
tas flores, muitos frutos! Mas aproveito 
para parabenizar também os que já não 
são mais crianças, mas continuam car-
regando a curiosidade, a criatividade e 
a vontade de aprender sempre mais, 
tão típicas dessa idade! Parabéns a to-
dos que cultivam sua criança interior!

Outubro também é o mês de feli-
citar as pessoas que estão ali, lado a 
lado das crianças, cuidando e regando 
essas sementes do amanhã. Parabéns 
a todos os professores e professoras. 
Tenho muita admiração pelo trabalho 
de vocês. Sei o quanto os professores 
e professoras são capazes de aco-
lher, incentivar e impulsionar não só as 
crianças, mas também jovens e adultos 
que buscam o conhecimento e o apren-
dizado constante! Sou grato por ter 
tido professores muito importantes em 
minha vida e ainda mais grato por hoje 
contribuir com uma infraestrutura de 
qualidade para que o trabalho de vocês 
alcance o máximo potencial.

Não poderia deixar de lembrar que 
no dia em que celebramos o Dia dos 
Professores também é celebrado o Dia 
do Auxiliar Administrativo. E, no caso da 
Inova BH, é uma feliz coincidência que 
o 15 de outubro seja dedicado a duas 
funções tão importantes nas escolas 
da PPP. Parabéns a todas as Auxiliares 
Administrativas, um apoio fundamen-
tal para o desenvolvimento das escolas 
da Parceria!

Ruz Gonzalez
@ruz.gonzalez

Presidente da Inova BH

A
rquivo pessoal

Por dentro da PPP

No início do ano, a Inova BH fez 
uma parceria com o Hub Social 
para que seus integrantes pu-
dessem dar consultorias vo-

luntárias para as instituições sociais que 
são apoiadas pelo Hub Social. A equipe de 
escritório da Inova BH foi convidada a se 
inscrever e dar consultorias sobre os as-
suntos que mais dominam. O CEO do Hub 
Social, Daniel Gonzalez, conta que o vo-
luntariado empresarial é uma ferramenta 
importante na transformação do país e 
da sociedade: “quando esse colaborador 
realiza ações voluntárias, ele entra em 
contato com realidades que antes eram 
desconhecidas, bem como desenvolve 
suas habilidades pessoais, e contribui de 
forma ativa com o desenvolvimento do 
terceiro setor”. 

Algumas habilidades que os integran-
tes da Inova BH oferecem vão desde 
Gestão de Pessoas até Comunicação. A 
Gerente de Gestão de Pessoas e SSTMA 
da Inova BH, Flávia Oliveira, é uma das 
voluntárias e, desde o início da parceria, 
participou de uma aula conjunta para 42 
instituições, forneceu cinco consultorias 
e já tem mais duas consultorias marcadas 
no calendário. Ela afirma que “o trabalho 
voluntário proporciona a criação de laços 
de solidariedade uns com os outros e a 
transformação da sociedade em um lugar 

mais justo, integrado e humano”.
Até o momento, os voluntários 

cadastrados ofereceram mais de 26 
consultorias e mais de 14 projetos so-
ciais puderam ser apoiados. Um dos 
projetos que solicitou consultoria foi 
o Instituto Nave. A Coordenadora do 
projeto, Michelle Rosa, disse que a Es-
pecialista em Comunicação da Inova 
BH, Stephanie Bollmann, comparti-
lhou as experiências que tem dado 
certo na área onde atua e se mostrou 
muito interessada no projeto e em 
como poderia ajudar a Nave a alcançar 
mais apoiadores. Michelle também 
conta que o trabalho voluntário de 
profissionais especializados traz para 
as instituições filantrópicas condições 
de resolver deficiências, contribuindo 
para cumprirem as missões que se 
propõem em suas comunidades.

O CEO do Hub Social, Daniel Gon-
zalez, afirma que já são dezenas de 
horas doadas e organizações bene-
ficiadas por meio do voluntariado em 
parceria com a Inova BH: “o melhor 
de tudo é saber que estamos apenas 
começando”. Você também quer ofe-
recer o seu conhecimento e apoiar 
voluntariamente alguma instituição 
com consultorias gratuitas? Procure 
o setor de Comunicação da Inova BH!

Integrantes da Inova BH dão consultorias voluntárias 
para projetos sociais 

Voluntariado Inova BH

Consultoria sobre Gestão de 

Pessoas com a Gerente de 

Gestão de Pessoas e SSTMA da 

Inova BH, Flávia Oliveira

Consultoria sobre Indicadores de 

Desempenho com o Gerente Admi-

nistrativo da Inova BH, Bruno Brettas

Consultoria sobre Comunicação Inter-

na com a Especialista em Comunicação 

da Inova BH, Stéphanie Bollmann
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As Escolas Municipais de Educação Infantil (Emeis) São João Batista e Nova 
Iorque, com as Emeis Jardim dos Comerciários, Itamarati, Jardim Leblon, Braúnas, Ta-
bajara Pedroso e a Creche Universo Infantil, estão participando de um projeto chama-
do “Sexta da Reflexão”. Toda sexta-feira, às 18h, nas páginas do Facebook e do Insta-
gram de cada unidade, um vídeo é divulgado. Dessa vez, não para as crianças, mas para 
as famílias delas. São diversos temas, com o foco na saúde mental, nos sentimentos, 
nos valores e em como colaborar com a criação e a formação das crianças. Os vídeos 
são feitos pela professora Roberta Melo, que tem mais de 20 anos de experiência na 
área da educação, e são direcionados às mães, pais e demais familiares. A expertise de 
Roberta está em cuidar das pessoas por meio da palavra, construindo com cada uma 
delas estratégias e ferramentas para aplicação dos conhecimentos na vida cotidiana. 
A diretora da Emei São João Batista, Patrícia Santos, conta que a Roberta Melo conse-
gue passar o recado para os pais de uma forma muito carinhosa: “Roberta ama falar 
para os pais. Podemos sentir toda a emoção e afeto que ela transmite durante esse 
momento de fala e de reflexão”. A mãe de uma aluna da Emei São João Batista, Fabiana 
Lima, explica que esse projeto tem sido muito importante para ela, pois a pandemia 
trouxe uma nova rotina para dentro da sua casa: “a mudança foi muito grande. Ouvir a 
Roberta falar nos ajuda a ter uma direção de como lidar com a ansiedade das crianças”. 
Para ter acesso aos vídeos, acesse as redes sociais das escolas participantes.

Destaque do mês 
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Acontece
Conexões Sarandi: criança, tempo e espaço

A Escola Municipal de Educação 
Infantil (Emei) Sarandi fez em 
outubro um evento chaman-
do Conexões Sarandi: criança, 

tempo e espaço. O tema central do Cone-
xões foi a criança e suas formas de ocu-
par os espaços e seu objetivo era trazer 
à memória aquilo que nos traz esperança 
para um novo tempo. Foram seis dias de 
palestras ao vivo e mais de 12 palestran-
tes conectados em um único propósito: le-
var formação para as professoras da rede 
municipal de ensino de Belo Horizonte. 

A diretora da Emei Sarandi, Mariana 
Marques, conta que os temas das pales-
tras do Conexões surgiram das demandas 
das professoras da unidade. Logo após o 
levantamento dos temas, a equipe peda-
gógica se conectou com os colaboradores 
para que o evento acontecesse. Mariana 
explica que, todos que se envolveram no 

processo para que o Conexões acon-
tecesse, participaram de forma gratui-
ta. Ela afirma que isso só foi possível por 
meio das conexões que ela foi adquirindo 
ao longo da sua trajetória: “se permita 
ser conectado e se conectar às diversas 
pessoas, pois a nossa melhor oportuni-
dade se chama hoje. E nós nos fazemos 
uns nos outros”.

O que era para ser um evento fecha-
do somente para as professoras da Emei 
Sarandi virou um evento aberto para toda 
a comunidade escolar. As palestras acon-
teceram de forma online e ao vivo, no ca-
nal do Youtube da Emei Sarandi, e assim 
foi possível alcançar diversas pessoas. As 
inscrições alcançaram um público fora do 
estado de Minas Gerais.  Além disso, tam-
bém houve palestrantes de outros esta-
dos e até mesmo de outros países. 

A Coordenadora da Emei Sarandi, 

Karoline Barbosa, conta que foram fei-
tas em torno de 1000 inscrições no total 
e que cada palestra contou com cerca de 
170 visualizações simultâneas. Ela afirma 
que participar da construção desse even-
to foi muito gratificante pois o Conexões 
se tornou algo histórico: “por meio do 
Conexões conseguimos trazer um novo 
olhar para dentro da educação infantil 
ampliando nossos conhecimentos.  Con-
seguimos fazer um evento desse porte e 
sem nenhuma verba, somente através de 
parcerias”.

Outras escolas da Parceria, como a 
Emei Santa Branca, também participa-
ram da programação de palestras. O Di-
retor da unidade, Héber Simey, participou 
de um diálogo com outros Gestores da 
PBH, juntamente à Gestora da Emei Ouro 
Preto, Adriana Gama, e a Gestora da Emei 
Braúnas, Vera Lúcia Gonçalves. 
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