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Acabaram-se as férias, mas
a diversão começa agora!
Alunos das Umeis voltam às aulas e podem brincar
e aprender com estrutura e serviços de qualidade
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Limpeza é com a gente
Conheça a equipe que deixa
as Umeis brilhando
Umei Jaqueline

Uma das próximas unidades a ser
entregue à população
Eugênio Sávio
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Stéphanie Bollmann

Acontece!
Volta às aulas

Vanderlei Oliveira, pai do Filipe, 4 anos,
e do Mateus, 2 anos, ambos alunos da
Umei Belmonte
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“É bom para o desenvolvimento dele, para ele interagir,
começar a ter regras... é melhor para ele, porque por mim,
eu ficaria com ele o dia inteiro!”

Flávia Dias Almeida, mãe do Emanuel, 8
meses, aluno da Umei Minaslândia

Matheus Henrique, pai do Júlio, 7 meses,
aluno da Umei Minaslândia

“Ela se adaptou muito bem.
E é bom para ela crescer,
aprender a dividir, a compartilhar. E a gente fica tranquila
por que sabe que os professores vão cuidar bem”
Jaqueline Oliveira Lima, mãe da Larissa,
3 anos, aluna da Escola Municipal Elos
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“Eu precisei colocar o meu
filho aqui por causa do meu
trabalho. É complicado achar
uma pessoa de confiança, e
se nós tivéssemos que pagar
pela estrutura da Umei, não
teríamos condições”

Stéphanie Bollmann

Stéphanie Bollmann

“Foi ótimo conseguir vagas
para os dois, por que eles podem ficar juntos!”
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A

primeira semana de fevereiro foi de volta às aulas e
os pais e alunos das Umeis
puderam matar a saudade
da escola. Já para os alunos que entraram esse ano, foi o momento de conhecer a estrutura e os serviços das Umeis
da Parceria Público-Privado (PPP) entre
a Prefeitura de Belo Horizonte e a Odebrecht. Nós visitamos três das Umeis já
em operação para saber o que os pais
pensam da volta às aulas: Umei Minaslândia, Regional Norte, Umei Belmonte,
Regional Nordeste, e Emei Elos, também na Regional Nordeste. Flávia, Matheus Henrique, Vanderlei, Taiane e Jaqueline contaram o que eles acham das
escolas e dos serviços oferecidos. De
maneira geral, a Umei representa desenvolvimento para os filhos e, para os
pais, a possibilidade de tempo livre para
trabalhar e desenvolver outras atividades. Ganhos para todos.

“Ela gosta! Ontem mesmo
ela falou ‘que bom que estou
indo, mamãe’. Sinal de que
está bom e que estão cuidando bem dela! Eu entrei na
escola e é muito bonita, arrumada. Tem tudo que é necessário para cuidar deles”
Taiane Aparecida, mãe da Emanuele,
4 anos, aluna da Umei Belmonte

Stéphanie Bollmann

Conhecendo
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N

a edição passada você conheceu o serviço de portaria oferecido nas escolas
construídas e operadas pela
Inova BH por meio da Parceria Público Privada (PPP) estabelecida com a Prefeitura
de Belo Horizonte. Agora chegou a vez de
conhecer os serviços de limpeza! Nossas
auxiliares de limpeza estão sempre prontas para deixar tudo brilhando. “A limpeza
tem que estar impecável, porque as crianças ficam muito no chão, principalmente
as menores, que ficam o dia inteiro na escola”, afirma a Vice Diretora da Umei Vila
São João Batista, Letícia Araújo. “A limpeza é essencial. Ao trabalhar em um lugar
limpo você fica até animado! E a criança
também”, garante. Para manter o ambiente limpo e agradável, Letícia pode contar
com uma equipe de primeira. Flávia Elaine
de Freitas é uma das auxiliares de limpeza
da escola e já trabalhou em muitas outras
instituições de ensino, inclusive Umeis, e
acha que vai tirar de letra a experiência de
trabalhar em uma Umei da PPP: “O meu
serviço eu garanto, pode confiar de olho
fechado”, se orgulha Flávia.
É justamente essa confiança e garantia de um serviço de limpeza de qualidade que faz com que a direção possa
ficar tranquila para se dedicar ao plano

pedagógico da escola. Letícia, por exemplo, já trabalha com crianças em Umeis
há muito tempo, mas na direção é primeira vez. Ela sabe que vai ter desafios,
principalmente com a parte burocrática
que acompanha os cargos de gestão.
Mas ela sabe também que, com a PPP,
será liberada de muita burocracia, como
a contratação das próprias auxiliares de
limpeza, e com isso terá mais tempo para
se dedicar ao pedagógico. “Eu sou o tipo
de diretora que gosta de estar perto das
crianças, não sou de ficar apenas atrás
da mesa”, conta Letícia. Sem a preocupação com os serviços não pedagógicos,
Letícia poderá colocar isso em prática
mais livremente!
Mas não é apenas na Umei Vila São
João Batista que a diretora pode contar
com serviços de qualidade. Todas as escolas da PPP contam com profissionais
dedicados. É o caso da Eliane de Andrade,
auxiliar de limpeza na Umei Minaslândia.
Há cinco anos trabalhando na área de limpeza, é a primeira vez que Eliane trabalha
em uma escola e está gostando bastante. “Sempre gostei de crianças e gosto de
trabalhar com elas. A gente vai pegando
amor”, afirma. E Eliane relembra um dos
casos que faz com que ela se apaixone
cada vez mais com a Umei e seus alunos:
“um dia eu estava limpando a parte de trás
de um banheiro e quando eu volto para a

Stéphanie Bollmann

Tá limpo!

parte da frente uma menina, de dois anos,
estava jogando água nas pias. Perguntei:
‘O que você está fazendo?’. E ela respondeu: ‘ajudando a limpar as pias’”, conta
Eliane, rindo com a lembrança.
Além de dedicação, atenção e carinho, o espírito de equipe também é muito
importante para que a limpeza das escolas esteja sempre impecável. Na unidade
de ensino Elos, as auxiliares de limpeza
estão em sintonia para dar conta de todo
o trabalho. Maria Lúcia Pereira, Maria
Rita Santos e Andréia dos Anjos Oliveira, auxiliares de limpeza da escola, ressaltam a importância de estarem bem
afinadas: “tem que ter companheirismo
e uma boa divisão de tarefas para que
ninguém fique sobrecarregada e a escola
fique sempre limpa”, explica Maria Rita.
Assim como temos uma parceria com
a Verzani & Sandrine para a execução do
serviço de portaria, a Vivante é a nossa
parceira para manter as escolas limpas e
bem cuidadas, prontas para receber os
cerca de 18 mil alunos que serão atendidos
pelas 37 escolas que fazem parte da PPP.
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Ações Sociais

U

ma das próximas escolas a
ser inaugurada é a Umei Jaqueline, na regional Norte de
Belo Horizonte. Pais, mães,
tios e tias foram convidados a descobrir
um pouco mais sobre a Unidade Municipal
de Ensino Infantil que está sendo construída e que será a escola de seus filhos. Todos
participaram de uma ação na escola vinculada à Umei, a Escola Municipal Acadêmico
Vivaldi Moreira. Durante o encontro eles

puderam tirar dúvidas sobre a escola e seu
funcionamento, além de poderem conhecer a estrutura da escola por meio de uma
maquete bastante detalhada. Com as dúvidas esclarecidas e a curiosidade sanada,
a comunidade foi convidada a deixar o seu
recado e dar as boas vindas à escola. Eles
pintaram e escreveram em pedaços de tecido que depois serão levados para a Umei,
que será inaugurada em breve. Os pais e
alunos já estão ansiosos, e você?
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Mais uma escola vindo por aí

Acontece!

D

urante o mês de fevereiro,
sete alunos de ensino superior tiveram a chance de conhecer as obras realizadas
pela Odebrecht na construção das 37
escolas que fazem parte da PPP. A oportunidade foi possível graças ao programa de Estágio de Férias, uma iniciativa
da Odebrecht para firmar parcerias com
Instituições de Ensino. O objetivo é proporcionar aos alunos uma oportunidade

de estágio em obra durante o período
de férias estabelecido pelo calendário
da Universidade. Além disso, o programa também dá oportunidade para que
os alunos vivenciem a cultura Odebrecht através do convívio e interação com
os líderes da Organização. O programa,
criado em 2011, acontece não só nas
obras da PPP escolas, mas em outras
obras da Odebrecht, como o Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, e o Corredor

Rafaella Lana

Estágio de férias

Dom Pedro, em São Paulo. Dos sete
participantes do programa de Estágio
de Férias da PPP escolas, 4 continuarão
como estagiários regulares durante o
ano de 2014.
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