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Volta às aulas
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Com cuidado e seguindo os protocolos e 
procedimentos criados pela Prefeitura de Belo 
Horizonte, escolas da PPP voltam a receber as 
crianças

Dia das Mães
A maternidade como forma de amor
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Crianças de volta nas escolas!

Neste mês de maio, em Belo Horizonte, a Educação Infantil foi 
autorizada, pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), junta-
mente à Secretaria Municipal de Educação (SMED) e à Se-
cretaria Municipal de Saúde (SMSA), a voltar com as ativi-

dades presenciais. O Inova BH informa deste mês é um especial feito 
para explicar o passo a passo dessa retomada tão importante para a 
comunidade escolar. Leia abaixo um pouco sobre o processo.

Acontece

Muita gente não sabe, mas o 
processo de volta às aulas 

para as crianças de Belo 
Horizonte se iniciou há al-
guns meses. A Inova BH e 

a Prefeitura de Belo Hori-
zonte, em conjunto com a 

Secretaria Municipal de Educação e a 
Secretária Municipal de Saúde, rede-
senharam as rotinas e os processos 
das escolas baseados nos novos pro-
tocolos para o enfrentamento ao Co-
ronavírus. O Gerente de Operações da 
Inova BH, Fábio Storti Lago, conta que 
as Auxiliares de Serviços Gerais, as 
Auxiliares Administrativas, a equipe 
de Portaria e a equipe de Manutenção 

Alguns meses antes...

receberam treinamentos online e in 
loco para deixar tudo preparado para 
o retorno da equipe pedagógica e das 
crianças no novo cenário.

Depois dos treinamentos feitos, 
foi hora de reorganizar os espaços 
respeitando as regras de distancia-
mento social.  Quem conta como foi 
esse processo é a Auxiliar Adminis-
trativa da Emei Itaipu, Josiane Flausi-
no: “mudamos a disposição das salas 
de aula, isolamos alguns espaços e 
fi zemos demarcações seguindo as 
orientações que foram repassadas. 
Com o apoio da Inova BH e da direção 
da escola, foi mais tranquilo do que 
imaginávamos que poderia ser. Tive-

mos bastante suporte e continua-
mos atentas às mudanças e às novas 
informações que chegam”. 

A equipe pedagógica das escolas 
também se preparou muito para que 
o retorno fosse o mais seguro pos-
sível para todos. “A direção e toda 
a equipe se prepararam com muita 
dedicação e empenho para esse re-
torno. Inegável são os nossos temo-
res e preocupações, mas estamos 
vencendo dia a dia, com bastante 
cuidado, diligência e responsabilida-
de. Afi nal de contas, ‘o caminho se faz 
caminhando’”, é o que afi rma a Dire-
tora da Emei Maldonado, Alessandra 
Cardoso.

Muita gente não sabe, mas o 
processo de volta às aulas 

a Prefeitura de Belo Hori-

Volta às aulas

Alessandra conta que o retorno 
das aulas presenciais na Emei Mal-
donado foi recebido pelas famílias e 
pelas crianças com grandes expec-
tativas e muita alegria. Até a data do 
fechamento desta matéria, a escola 
estava atendendo 103 crianças fre-
quentes. Uma das professoras da 
Emei Maldonado, Kátia Freitas Hen-
riques, afi rma que, por já conhecer a 
forma com que a Emei trabalha, sabia 

que a volta seria organizada: “quando 
retornei para o primeiro dia de ati-
vidades presenciais encontrei uma 
escola limpa, preparada, qualifi cada 
e sinalizada para receber toda a co-
munidade escolar”. E ela afi rma que 
se surpreendeu positivamente com 
a adaptação das crianças e que, para 
elas, seguir as restrições não tem sido 
difícil. Kátia, que além de professora 
também é mãe de crianças que estu-

Volta às aulas na Emei Maldonado. Segurança  e compro-
mentimento em primeiro lugar!
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Palavra do Presidente

Editorial

Olá a todos e todas!
O mês de maio veio trazendo um impor-

tante marco para nós: o retorno das aulas pre-
senciais nas Escolas Municipais de Educação 
Infantil. Depois de mais de um ano sem ativi-
dades presenciais com as crianças, neste mês 
pudemos ver as escolas ganharem um pouco 
mais de cor e alegria. Sabemos que essa ainda 
não é a forma que gostamos de ver as esco-
las. Nosso sonho é ver novamente as escolas 
atendendo a comunidade escolar em sua to-
talidade, com muitos abraços e sorrisos sem 
máscaras. Mas por enquanto é preciso respei-
tar todos os procedimentos e protocolos cria-
dos especifi camente para a nossa proteção 
em relação à COVID-19. 

O momento ainda é de cautela, mas sei que 
tanto a equipe da Inova BH quanto as equi-
pes pedagógicas da Prefeitura estão aptas a 
iniciarem essa retomada parcial, e ainda com 
restrições, para evitarmos o contágio por 
Coronavírus. Foram muitos treinamentos, 
orientações e novas formas de ser e agir nas 
escolas, tudo para garantir a máxima proteção 
a todos que frequentam o ambiente.

A notícia da vacinação dos profi ssionais da 
Educação Infantil também trouxe muita ale-
gria. Espero que em breve todos possam estar 
vacinados, imunizados e retomando suas ati-
vidades sem restrições e em segurança. Mas 
enquanto isso não é possível, precisamos re-
dobrar a atenção nos cuidados e na prevenção 
ao coronavírus. Mesmo correndo o risco de ser 
repetitivo, gostaria de lembrar a todos a im-
portância do uso constante da máscara, nossa 
principal aliada para manter o vírus afastado. 
Também é de extrema importância manter 
o distanciamento e realizar constantemente 
a higienização das mãos, seja com álcool ou 
água e sabão. Não podemos nos descuidar 
agora! Todo esse cuidado será recompensado 
quando pudermos voltar a nos abraçar. Espe-
ro a chegada desse dia e que possamos estar 
juntos para celebrar!

Ruz Gonzalez
@ruz.gonzalez

Presidente da Inova BH

dam na Emei, está muito orgulhosa 
por toda a preparação e cuidado em 
um momento tão desafi ador.

E tem mais família contente com 
a volta às aulas. A Giselle Santana 
Barbosa, mãe de uma das alunas da 
Emei Maldonado, explica que se sen-
tiu muito segura em mandar a sua 
fi lha de volta para a escola. Ela con-
ta que todos os procedimentos de 
segurança têm sido seguidos e que 
a escola está inteiramente à dispo-
sição para sanar quaisquer dúvidas 
que possam surgir ao longo desta 
nova caminhada. Para ela, a maior re-
compensa é receber a criança feliz no 
fi nal do horário escolar. Para aquelas 
famílias que optaram por não mandar 

as crianças para a escola no momento, 
o envio de atividades para serem feitas 
em casa continua sendo feito e algu-
mas aulas ainda acontecem de forma 
online.

A equipe da Inova BH também se 
animou com a volta das crianças de-
pois de tanto tempo com os parquinhos 
vazios. A Auxiliar de Serviços Gerais da 
Emei Xodó Marize, Lúcia Bicalho, conta 
que está sendo uma alegria ter os pe-
quenos de volta e que se sente muito 
feliz em trabalhar no mesmo ambiente 
que as crianças. A Auxiliar de Serviços 
Gerais da Emei Nova Iorque, Veridiana 
Florentino de Abreu, conta que a roti-
na não é mais a mesma, mas a volta foi 
muito boa para as crianças.

E o processo continua

No dia 25 de maio, foi anunciado 
pela Prefeitura de Belo Horizonte o 
cronograma de vacinação para os 
trabalhadores da Educação Infantil 
(creche de 0 a 3 anos e pré-escola 
de 4 a 5 anos). Esse é mais um passo 
para garantir a segurança de toda a 
comunidade escolar na volta às au-
las. A Inova BH continua, mais do que 
nunca, atenta a todas as atualizações 
dos procedimentos de enfrentamen-
to ao Coronavírus. Desejamos um re-
torno seguro e tranquilo para a volta 
às aulas.

A prevenção contra o Coronavírus começa antes de entrar na escola!
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A equipe da Inova BH também está 
se imunizando contra o Coronavírus
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Destaque do mês
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A maternidade como forma de amor

Neste mês de maio, em homenagem ao Dia das 
Mães e à Família, a Inova BH, em parceria com a 
Saúde BH, lançou um Concurso Cultural. Convida-
mos nossos integrantes, amigos e parceiros para 

publicarem em suas redes sociais uma arte em homenagem 
às suas famílias. Poderia ser uma foto antiga, uma foto re-
cente, um poema ou o que a imaginação mandasse. O único 
requisito para participar era marcar a Inova BH e a Saúde BH 
em uma publicação no Instagram. A foto com o maior número 
de visualizações ganharia uma cesta de café da manhã. 

A vencedora do concurso foi a Porteira da Escola Munici-
pal de Educação Infantil (Emei) Floramar, Suellen Paula, com 
372 visualizações únicas. Suellen, que é sempre ativa nas 
redes sociais da Inova BH, conta que fi cou muito feliz quando 
descobriu que havia ganhado a cesta de café da manhã: “fi -
quei lisonjeada com o carinho que a Inova BH tem com a equi-

Para muitos, o Dia das Mães é 
uma das datas mais especiais 
do calendário. É momento de 
celebrar a vida das mulheres 

que são a nossa primeira referência des-
de o nascimento e de comemorar as di-
ferentes formas em que a maternidade 
se apresenta. 

A maternidade, em sua essência, 
representa o amor. Aquele amor incon-
dicional entre mães e fi lhos. Mas, como 
tudo na vida, existe uma troca: as noites 
incontáveis sem dormir, os sacrifícios 

feitos em nome dos fi -
lhos, os sonhos que são 
abdicados e toda a car-
ga, muitas vezes invisí-
vel, que ser mãe carre-
ga. Na visão da Auxiliar 
Administrativa da Escola 
Municipal de Educação 

Infantil (Emei) Santa Branca, Otaviana 
Costa, essa dedicação é algo que vale a 
pena. Para ela, que tem dois fi lhos (13 e 
20 anos), o que compensa é o amor sin-
cero e puro que recebe. 

Outra forma que a maternidade 
toma é aquela das mães que, por vários 
motivos, têm fi lhos mais tarde. São his-
tórias de esperança e superação, como 

foi o caso da Auxiliar 
de Serviços Gerais da 
Emei Pompéia, Eliza-
beth Silveira, que en-
gravidou aos 41 anos 
e teve uma gravidez 
de risco agravada 
pela idade. Hoje, sua 
fi lha (09 anos) é uma 

criança saudável e um dos seus bens 
mais preciosos. Ela conta que sempre 
sonhou em ser mãe, mas que tudo na 
vida tem um momento certo, e é preci-
so esperar. 

Na trajetória da Auxiliar de Serviços 
Gerais da Emei São João Batista, Bruna 
Melo, a espera aconteceu de um modo 
diferente. Ela entrou com um processo 
de adoção para solicitar a guarda do fi -
lho do seu ex-marido logo após a sepa-
ração e assim ser legalmente a mamãe 
da criança, que tem cinco anos. “Todas 

Acontece

as palavras que exis-
tem no mundo não são 
sufi cientes para conse-
guir explicar o amor que 
sinto. Apesar de não ter 
nascido do meu ventre, 
a ligação que temos é 
muito forte. O Davi foi um 

fi lho que meu coração escolheu”, afi rma 
Bruna. Ela conta que mesmo com todas 
as difi culdades é uma honra lutar pela vida 
do seu fi lho e criá-lo no caminho certo.

Acompanhamos a história de três mu-
lheres e suas famílias, mas não podemos 
nos esquecer de exaltar todas as outras 
formas que a maternidade pode apresen-
tar: as avós, as tias, as madrinhas, as mães 
de criação, ou mesmo papais, irmãos, tios, 
entre tantos outros que representam 
esse papel tão importante. Não é preciso 
muito para dizer que é necessário valori-
zar os que fazem da maternidade uma es-
colha de vida. A Inova BH aproveita o es-
paço para agradecer a todas as mamães, 
inclusive as que já se foram, pela dedica-
ção e pelo comprometimento.
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pe. Não é pelo prêmio, mas sim pela consideração 
de manter a equipe unida, mesmo em tempos 
mais difíceis”. E olha que a disputa pelo prêmio foi 
super acirrada, porque mais de 55 pessoas parti-
ciparam dessa ação. 

Também não foi só quem ganhou que fi cou 
feliz com o Concurso Cultural. A Auxiliar Admi-
nistrativa da Emei Elos, Sueli Xavier, explica que 
usou esse momento para ter uma aproximação 
com a sua família. Ela, que mora com a mãe, pu-
blicou uma foto das duas e mandou para os fami-
liares que estão longe para comemorar o Dia das 
Mães de forma online: “minha família fi cou en-
cantada com a foto que publiquei. Além de parti-
cipar do Concurso Cultural, ainda consegui mais 
seguidores para o meu perfi l”.

Para acompanhar essas e outras ações, se 
liga nas nossas redes sociais.

Suellen Paula, ganhadora do Concurso Cultural e 
ao fundo o story vencedor


