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Emef Piratininga 
Alunos conhecem a escola

Balancê! 
Festa junina toma conta das Umeis
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Inaugurada a 1ª Escola 
de Ensino Fundamental 
construída por meio de PPP! 
Prefeito de BH, Secretária de Educação, pais, alunos, professores, 
direção e outros convidados estiveram presentes na solenidade  
que abriu oficialmente as portas da escola
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D ia 02 de agosto foi inaugu-
rada a Escola Municipal de 
Ensino Fundamental (Emef) 
Solar Rubi, a primeira, de ou-

tras quatro, construída por meio de Par-
ceria Público-Privada (PPP) entre a Pre-
feitura de Belo Horizonte e a Inova BH. 

Por volta das 09h a comunidade já 
começava a chegar para a solenidade. 
Entravam e eram recebidos com pipoca, 
algodão doce e uma vista deslumbran-
te da bela escola que possui capacidade 
para 960 alunos e conta com 16 salas de 
aula, refeitório, auditório, sala de com-
putação, biblioteca, laboratório e, dentre 
outros espaços, um amplo ginásio po-
liesportivo, onde o evento aconteceu. 

Estiveram presentes na inaugura-
ção o Prefeito de Belo Horizonte, Márcio 
Lacerda, a Secretária de Educação, Sueli 
Baliza, professores e a direção da escola, 
Ludmila Teixeira e Jaqueline Vilaça, Dire-
tora e a Vice Diretora, respectivamente. 
Um representante dos pais e um e um 
dos operários que trabalharam na obra 
também marcaram presença, além do 
Diretor Superintendente da Odebrecht 
Infraestrutura, Sergio Neves, da diretora 
de Investimentos da Inova BH, Christini 
Kubo, e do Diretor de Contrato da PPP 
Escolas, Clébio Batista. 

Durante seu discurso, Márcio Lacerda 
destacou: “a Odebrecht é uma empresa 

O s últimos dias de julho foram 
agitados para os alunos e 
professores da Escola Mu-
nicipal Cônego Correa. Eles 

puderam conhecer de perto a Escola Mu-
nicipal de Ensino Fundamental (Emef) Pi-
ratininga, segunda Emef construída pela 
PPP e que já está pronta para receber os 
alunos vindos do Cônego. Os estudantes 
serão transferidos para a nova escola que 
possui uma infraestrutura melhor para 
recebê-los, com quadra externa, ginásio 
poliesportivo, laboratório, sala de com-
putação, auditório, entre outras coisas. “A 
estrutura física dessa escola é comple-
tamente diferente, com melhores condi-
ções de trabalho e muito mais espaçosa 
para os alunos”, afirma Marcilene Gomes, 
Diretora da Escola Municipal Cônego Cor-
rea e quem assumirá a direção da Emef 
Piratininga assim que a transferência das 
escolas estiver terminada.

Agora é oficial!

A primeira de muitas visitas

brasileira da qual todos devemos nos or-
gulhar. Um exemplo de empresariamento 
sadio, progressista, moderno e que é ca-
paz de se juntar ao poder público pra ficar 
de mãos dadas durante 20 anos, cuidando 
aqui dessa escola”. Já o Superintendente 
da Odebrecht Infraestrutura, Sergio Ne-
ves, agradeceu a oportunidade dada pela 
Prefeitura de Belo Horizonte de participar 
de um projeto como este, que irá atender 
a tantas crianças da Cidade.

Solar Rubi, localizada na Regional 
Barreiro, é uma conquista para a comu-
nidade que ainda não possuía uma unida-
de de Ensino Fundamental nas proximi-
dades. Os moradores compareceram em 
peso para comemorar o equipamento 
tão aguardado. Além das turmas regula-
res, a escola é o espaço onde acontecem 

Acompanhamento Acontece!

outros programas que contemplam os 
habitantes da região de maneira geral: 
Educação para Jovens e Adultos, Escola 
Integrada e Escola nas Férias. Solar Rubi 
se torna um espaço não só de aprendi-
zagem, mas também de lazer, entreteni-
mento e práticas esportivas. 

Inauguração da escola era muito esperada pela  
comunidade de Solar Rubi

Alunos prepararam uma bonita apresentação para a 
 inauguração da escola
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O descerramento da placa foi muito 
aplaudido pelos presentes

Durante o evento, os presentes aproveitaram para passear e conhecer as 
dependências da unidade de ensino

Alunos se reúnem na arquibancada externa para escutar um pouco  
sobre a história da escola

A criançada estava alegre ao perceber o 
grande espaço que terão na nova escola

O pátio interno da Emef é espaçoso e tem capacidade para 
muitos alunos

Amanda, Ana Luisa, Jhenifer, Paola, Carlos, Emanuel, Jefferson e 
Lucas mal podem esperar para se mudarem para a nova escola, 

a Emef Piratininga
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Os alunos do Cônego foram divididos 
em turmas para visitar a escola e a reação 
era sempre de muita surpresa. O tama-
nho do prédio e a quantidade de espaços 
para correr e brincar chamou a atenção da 
maioria deles. Tinha gente que não estava 
acreditando, como a aluna Ana Luisa, de 11 
anos: “É real? Essa escola parece um so-
nho. Acho que estou sonhando!”. 

Durante o passeio, cada aluno ia se 
identificando com um espaço diferente. 
Para Emanuel Quaresma, 11 anos, foi a 
Biblioteca que o encantou. “Para mim, a 
biblioteca é um lugar especial, e foi o que 
mais gostei nessa escola nova. Gosto 
muito de livros e vou ler bastante aqui”, 
comenta o aluno. Já para Lucas Lima, 11 
anos, o melhor lugar da escola é a sala 

de informática: “se deixarem, vou passar 
muito tempo por lá”, conta.

Os alunos visitaram o ginásio, sen-
taram na arquibancada, correram pelos 
corredores, entraram em várias sa-
las, fizeram a festa. Mas a alegria maior 
vai ser quando todas as turmas forem 
transferidas e os alunos passarem a uti-
lizar a escola. “A gente quis fazer essas 
visitas antes da mudança para que os 
alunos começassem a ter contato com 
a escola, para conhecerem, até para já 
irem pensando no cuidado que deverão 
ter com o espaço e para já iniciarem uma 
relação afetiva com a escola”, explica a 
diretora Marcilene. Temos certeza que a 
transferência é um momento aguarda-
do por todos! 
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J á estamos em agosto, mas as 
Unidades Municipais de Educação 
Infantil (Umeis) da Parceria Públi-
co-Privada (PPP) continuam fes-

tejando à moída caipira. Anarriê! Na Umei 
Jaqueline, localizada na Regional Norte, 
toda a comunidade escolar foi convidada 
a participar da festa junina que teve muita 
comida, brincadeiras e danças. As portas 
da escola ficaram abertas para receber 
todos que quisessem assistir às apre-
sentações das turmas. Para comer teve 
caldo, canjica, tropeiro, cachorro quente, 
doces diversos. Para brincar, cama elás-
tica e pescaria. E na decoração, muitas 
bandeirinhas! “Tivemos uma participação 
bacana da comunidade, que montou as 
barraquinhas, ajudou nas brincadeiras e 
na decoração”, conta a Vice-diretora da 
Umei, Ana Paula Rocha. A festa foi uma 
boa oportunidade para que os moradores 
pudessem participar um pouco mais da 
rotina da Umei Jaqueline. O mesmo acon-

E m um mês que tivemos a am-
pliação da Parceria Público-
-Privada (PPP), foi grande a 
repercussão da Inova BH na 

mídia. Dois dos maiores jornais de Mi-
nas Gerais publicaram em seus portais 
de notícias matérias que reforçam a im-
portância da Inova BH na expansão da 
capacidade de atendimento, principal-
mente na Educação Infantil, da capital 
mineira. A meta da Prefeitura é fazer 
com que Belo Horizonte esteja prepa-

teceu na Umei Urca-Confisco, que tam-
bém organizou sua festa junina no início 
do mês de agosto, aberta à comunidade. 
Pais, mães, tios e tias, avós, foram ver as 
crianças que brincavam e dançavam. “Fi-
zemos e distribuímos caldo de mandioca 
para todos”, diz a Vice-diretora da Umei 
Urca-Confisco, Andréa Almeida. Já esta-
mos esperando pelas próximas festas... 

Acontece!
Caminho da roça nas escolas

Inova BH é destaque na mídia
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rada para atender as exigências do 
Plano Nacional de Educação, que de-
termina a universalização do atendi-
mento escolar a crianças de 4 e 5 anos 
e a Inova BH faz parte desse plano. A 
inauguração da primeira Escola Mu-
nicipal de Ensino Fundamental (Emef) 
construída por meio de uma PPP, a Emef 
Solar Rubi, também rendeu matérias. 
Além dos jornais mineiros O Tempo e 
Estado de Minas, a Inauguração foi notí-
cia também do Diário Pernambucano. 

Clipping

Na Umei Jaqueline, pais ajudaram  
a fazer a decoração da festa

Muita quadrilha para animar a festa na Umei Urca Confisco
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