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Alunos das escolas da PPP 
retornam às aulas após o 
recesso escolar

P. 04P. 03 Destaque do mês
Vamos celebrar o Dia do Estudante!

Por dentro da PPP
Equipes da Inova BH aproveitam o recesso 
escolar para cuidar ainda mais das escolas 
da Parceria



2   Inova BH Informa #86    Agosto/2021

Acontece

O mês de julho trouxe o frio 
e as férias escolares para 
Belo Horizonte. Mas agos-
to chegou e trouxe o retor-

no das aulas, trazendo vida e alegria 
para as escolas da Parceria. Para que 
esse retorno acontecesse de forma 
segura e seguindo todos os proce-
dimentos de segurança, houve mui-
ta preparação em todas as áreas. 

A diretora da Escola Municipal de 
Educação Infantil (Emei) São João Ba-
tista, Patrícia Santos, conta que mes-
mo com uma adesão ainda pequena, 
as famílias que optaram por enviar suas 
crianças para a escola estão muito se-
guras com a decisão. Ela explica que a 
volta foi muito organizada e que, antes 
do retorno, houve uma reunião com os 
familiares. Para Patrícia, essa reunião 
para alinhamento das expectativas 
foi primordial para que todos se sen-
tissem seguros e acolhidos: “mesmo 
com todas as regras de prevenção ao 
coronavírus, o carinho com os alunos 
continua o mesmo. As crianças estão 
entusiasmadas, alegres e muitos felizes 
em poder reencontrar seus amigos”. 

Na Emei Lindéia, esse retorno tam-
bém foi recebido de forma positiva 

pelas professoras. Uma professora da 
unidade, Silvana Brum, conta que os 
procedimentos de prevenção ao co-
ronavírus estão sendo respeitados à 
risca: “logo na portaria, a gente já per-
cebe o treinamento dos colaboradores 
para a recepção dos alunos, das pro-
fessoras e dos demais funcionários. 
Além disso, o prédio está todo equipa-
do com álcool e sinalizado. A volta foi 
muito tranquila, em todos os aspectos”.

A diretora da Emei Sarandi, Mariana 
Marques, conta que o sucesso no re-
torno das aulas se deve à vários fatores, 
mas o principal é a empatia e o cuidado 
com o profissional que está na linha de 
frente: “humanizar os processos pau-
tando as decisões na escuta ativa e na 
empatia, faz com que o ambiente seja 
mais acolhedor para todos aqueles que 
estão presentes”.  Ela explica que, com o 
avanço da vacinação, a comunidade es-
colar se sentiu mais segura em dar anda-
mento nas atividades presenciais e que 
o número de alunos atendidos pela uni-
dade tem aumentado gradativamente. 

A mãe de uma das alunas da Emei 
Sarandi, Ana Paula Ferreira, conta que 
observou o funcionamento da esco-
la durante uma semana, antes de optar 

por enviar a sua filha para as atividades 
presenciais: “tenho um filho que estuda 
na escola do lado e sempre que passa-
va em frente à Emei Sarandi observava 
o extremo cuidado de todos. Pude ver 
os procedimentos sendo seguidos por 
todos os funcionários, as crianças no 
parquinho seguindo distanciamento, 
as bolhas sendo controladas. Já es-
perávamos um cuidado da direção da 
escola, mas as expectativas foram su-
peradas”. Quem também gostou bas-
tante do retorno foram os alunos da 
unidade. A mãe de uma outra aluna, a 
Silvana Pelegrini, relata que a sua filha 
conta os dias para poder voltar à es-
cola quando chega no fim de semana. 

A Inova BH também se alegra em 
poder fazer parte desse momento tão 
marcante na vida escolar dos alunos e 
de toda comunidade escolar. Além da 
preparação da equipe pedagógica das 
escolas da Parceria, a equipe de ma-
nutenção e de limpeza da Inova BH, 
como você pode conferir na matéria 
da próxima página, trabalhou de for-
ma intensa para deixar os ambientes 
das escolas ainda mais confortáveis 
e adequados para toda a comunida-
de escolar nesse retorno do recesso.

A volta do recesso escolar nas escolas da Parceria

A turminha de 2 anos da Emei Sarandi 
já está craque nos procedimentos de 

prevenção contra o coronavírus
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As crianças da Emei Sarandi ficaram felizes em 
poder retornar para a escola e reencontrar seus 

amigos e suas professoras
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Na Emei São João Batista, as 
crianças respeitam as regras de 

distanciamento desde a  entrada
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Palavra do Presidente

Editorial

Assim como todas as pessoas, também passo por 
altos e baixos constantemente na minha vida. Exis-
tem situações que elevam nossos pensamentos e 
momentos que podem nos deixar sem chão, como se 
nada fosse capaz de resolver aquela condição. Mas 
algo que aprendi é que tudo, de alguma forma, é pas-
sageiro. Tristezas, frustrações, questionamentos e 
dúvidas podem ser resolvidos com tempo. O tempo 
nos traz cura e respostas para aquilo que nos aflige. 
Deus sabe o momento certo de cada uma de suas 
intenções. Descanse e entregue para o Senhor seus 
anseios. 

Ultimamente, a palavra que não sai da minha ca-
beça é ESPERANÇA. Esperança significa sentimento 
de quem vê como possível a realização daquilo que 
deseja, confiança em coisa boa, fé. Nas últimas se-
manas, a Prefeitura de Belo Horizonte liberou o cro-
nograma de vacinação para novos grupos de idade. 
A cada dia, mais pessoas estão recebendo a 1ª e a 
2ª dose das vacinas contra o coronavírus e isso me 
enche de esperança, pois representa os ares de um 
novo tempo que vem surgindo. Faça a sua parte para 
que a esperança por tempos melhores se renove e 
fique cada vez mais forte.  Quando chegar a sua vez, 
procure um Centro de Saúde e se imunize. Cuidar de 
você é cuidar de todos aqueles que você ama e quer 
proteger. Quanto mais pessoas estiverem protegi-
das, mais rápido conseguiremos vencer essa batalha 
contra o coronavírus.  

Como disse no início, toda essa angústia que 
sentimos agora irá passar e, logo mais, poderemos 
voltar a nos reunir como uma única família. Os ares 
de um novo tempo já estão rondando as nossas vi-
das. 

Gostaria também de usar este espaço para 
agradecer a cada um de vocês que participou do Mo-
mento de Reflexão, na sexta-feira, dia 13 de agosto, 
em que nos unimos para orar e mentalizar o bem 
de toda a família Inova BH. Aproveito para convidá-
-lo a se juntar a nós em nosso próximo Momento de 
Reflexão, que acontece sempre na segunda sexta-
-feira de cada mês. Será mais um momento para nos 
alinharmos ao mesmo mindset, nos reenergizarmos 
para continuar o nosso trabalho com prazer e alegria 
e engajados no mesmo propósito.

Ruz Gonzalez
@ruz.gonzalez

Presidente da Inova BH

Quando o período de férias se inicia 
para a comunidade escolar, as equipes 
da Inova BH intensificam seus trabalhos. 
Proporcionar espaços bem cuidados e 
preservados para toda a comunidade 
escolar é uma honra muito grande para 
a Inova BH, e com a escola vazia, sem 
as crianças e os professores, a equipe 
consegue fazer intervenções, conser-
tos e reparos que poderiam gerar um 
transtorno maior se realizados com a 
escola em funcionamento. Quem expli-
ca mais sobre isso é o Líder de Manu-
tenção da Jardinagem, Luciano Antônio. 
Ele conta que nesse período a equipe 
de manutenção consegue ter uma per-
formance maior porque o serviço não 
precisa ser interrompido. Além disso, 
os integrantes também têm um maior 
acesso a espaços das escolas que, em 
períodos de aula, estão sendo ocupa-
dos com as crianças e os professores. 

A professora da Escola Municipal de 
Educação Infantil (Emei) Maria Goretti, 
Juliana Leandro, conta que ficou muito 

Por dentro da PPP

Reparos no período de recesso

feliz quando viu a escola preparada 
para a volta das crianças, no retorno 
das aulas: “a limpeza, a organização e 
a estrutura do prédio estavam impe-
cáveis. Me senti abraçada e acolhida”.

Mas se engana quem pensa que 
as intervenções são feitas somente 
no período de férias. Durante o ano 
inteiro a equipe continua atuando, 
mesmo com as escolas em período 
de funcionamento. O Coordenador 
de Infraestrutura da Inova BH, Mar-
lon Couto, explica que as escolas são 
organismos vivos: “o tempo todo 
surgem novas demandas de reparos, 
ajustes e melhorias que acabam sen-
do feitas durante o período letivo. Mas 
sempre tentamos realizar o máximo 
possível nos recessos para garantir 
maior conforto e comodidade a to-
dos os frequentadores das escolas”.

Confira abaixo algumas fotos 
das nossas equipes realizando re-
paros e melhorias no período de 
férias das 51 escolas da Parceria.

A equipe da Inova BH utilizou o período do recesso para realizar reparos que 
poderiam gerar transtornos no dia a dia das aulas

A
rquivo Inova BH
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Destaque do mês

Expediente
Informativo mensal da Inova BH  
Diretor Presidente da Inova BH: Ruz Gonzalez | Reportagem: Comunicação Inova BH
Projeto Gráfico: Design Two | Diagramação: Comunicação Inova BH
Endereço: Rua Estoril, 1240 – São Francisco 
E-mail: comunicacao@pppescolas.com.br | Site: www.inovabh.com.br | Tiragem: 1500 unidades

 facebook.com/InovaBH |      linkedin.com/company/inovabh |      instagram/inovabh

Equipe Inova BH treinada na direção defensiva

O projeto de Parceria Público Privada da Inova BH, em conjunto com a Prefeitura de Belo Ho-
rizonte, vem mudando a realidade de crianças, jovens e adultos na capital. Enquanto a Ino-
va BH oferece infraestrutura e serviços de qualidade para cerca de 25 mil alunos, a equipe 
pedagógica pode se dedicar integralmente aos serviços essenciais.  No Dia do Estudante, 

comemorado no dia 11 de agosto, a Inova BH pode ser orgulhar de fazer parte da história de tantos es-
tudantes que frequentam as escolas da Parceria. Mais do que isso, também nos orgulhamos dos nossos 
integrantes que também são estudantes e estão sempre buscando aprender mais e mais. A Auxiliar de 
Serviços Gerais da Emei Santa Rosa, Aline Gomes, é um dos exemplos de integrantes da Inova BH que 
valoriza a importância da Educação. Ela se formou recentemente em Processos Gerenciais e relata que 
o estudo é uma evolução pessoal e uma oportunidade de crescimento, em todas as áreas da vida: “o 
estudo amplia as possibilidades e o conhecimento te dá asas para voar mais alto”. O dia 11 de agosto é 
um momento de ressaltar a importância dos estudos na vida de todas as pessoas. A Inova BH aproveita 
a data para parabenizar todos os estudantes: crianças, jovens ou adultos. O aprendizado não tem idade 
e nem hora para acontecer!

A equipe da Inova BH passa constante-
mente por treinamentos e formações 
com o objetivo de estar mais preparada 
para enfrentar os diversos tipos de situ-
ações que podem surgir no dia a dia do 
trabalho. Um dos últimos treinamentos 
oferecidos foi o de direção defensiva, para 
todos os integrantes que utilizam os ve-
ículos da frota para se deslocarem entre 
as escolas da Parceria. 

 Por mês, cada um dos 20 carros da 
frota da Inova BH roda, em média, 1.400 
quilômetros. No total, a frota percorre 
cerca de 28 mil quilômetros todos os me-
ses! Com essa quilometragem seria pos-
sível ir, em linha reta, até a Índia, na Ásia, 
e voltar. Quem aí imaginava que a equipe 
da Inova BH rodava tantos quilômetros 
por mês para deixar as escolas da Parce-
ria sempre bem conservadas para a co-
munidade escolar de Belo Horizonte? Se 
somarmos a quilometragem rodada pela 
equipe da Inova BH no ano daria para ir até 
a lua! 

Por isso os princípios da direção de-
fensiva se tornam ainda mais essenciais. 
A direção defensiva é um procedimento 

preventivo no trânsito. O condutor que 
dirige dessa forma está sempre atento 
à sua segurança e à segurança dos de-
mais condutores e pedestres, pensando 
em como prevenir os acidentes, inde-
pendentemente dos fatores externos e 
das condições adversas. O condutor de-
fensivo realiza o seu trajeto sem come-
ter infrações de trânsito, com cortesia e 
sem se envolver em acidentes de trân-
sito. O Supervisor de Saúde, Segurança 
do Trabalho e Meio Ambiente (SSTMA) 
da Inova BH e responsável por conduzir 
o treinamento, Vinicius Brandão, explica 
a importância da direção defensiva no dia 
a dia: “os princípios da direção defensiva 
trazem segurança não só para os nossos 
condutores, mas para todos os usuários 
das vias, sejam eles outros condutores, 
pedestres, ciclistas, entre outros”. Dirigir 
defensivamente é uma maneira de ga-
rantir um trânsito mais seguro a todos.

O treinamento, que aconteceu de for-
ma online, tratou de assuntos como: pre-
venção de acidentes, comportamentos 
seguros e perigosos no trânsito, quais 
são os deveres do condutor defensivo, 

Por dentro da PPP

entre outros tópicos. A Líder de Serviços 
da Inova BH, Kenia Moreira, é uma das in-
tegrantes da equipe volante que roda to-
dos os dias pelas regionais de Belo Hori-
zonte onde estão presentes as escolas da 
Parceria. Ela participou do treinamento e 
conta que ele serve de alerta para todos: 
“a direção defensiva permite reconhecer 
antecipadamente as situações de perigo 
e prever o que pode acontecer com você, 
com seus acompanhantes e outros usuá-
rios da via”. 
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Aproveitamos a data para parabe-
nizar todos os estudantes inclusive 

os integrantes da Inova BH que, 
como a Aline Gomes, continuam seu 

percurso educacional

Cada um dos carros da frota da Inova BH 
roda em média 1.400 quilômetros por mês
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