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I nfo rmativo  Se te m b ro/ 201 5informa #25

Em agosto o Brasil inteiro 
comemorou a Semana 

Nacional da Educação Infantil.
As umeis da PPP não poderiam ficar de fora e agora você confere 

uma edição especial do nosso informativo sobre a semana que 
tem como objetivo estimular o debate, em todo o país, sobre os 

níveis de qualidade da Educação Infantil

Visita ao canteiro!
Crianças têm oportunidade  
de conhecer a Inova BH

P. 03

Exposição Fotográfica  
Itinerante da Criança
Fotos clicadas pelas crianças  
ganham destaque
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Click!

N a manhã de 25 de agosto, em 
que se comemora o Dia Na-
cional da Educação Infantil, o 
hall de entrada do prédio da 

Secretaria de Educação de Belo Horizon-
te se encheu de fotos. Eram as 39 ima-
gens clicadas pelas crianças de 13 institui-
ções de Educação Infantil e que compõem 
a Exposição Fotográfica Itinerante da 
Criança. A Exposição, idealizada pela Se-
cretaria Municipal de Educação (SMED), 
por meio da Gerência de Coordenação da 
Educação Infantil (GECEDI), em parceria 
com a Inova BH, fez parte das atividades 
da Semana Nacional de Educação Infantil. 
Foram as próprias crianças que clicaram, 
nomearam e escolheram as fotos partici-
pantes da Exposição. 

A abertura da Exposição contou com 
a presença da Gerente de Coordenação 
da Educação Infantil da Secretaria Mu-
nicipal de Educação, Mayrce Terezinha 
da Silva Freitas, da Diretora de Inves-
timentos da Inova BH, Christini Kubo, e 
das crianças e professores da Umei Vila 
Estrela. Durante o evento de abertura, 
Mayrce Terezinha elogiou a execução 
do projeto e reafirmou a importância dos 
trabalhos realizados em parceria. Chris-
tini Kubo ressaltou a alegria que é, para 
a Inova BH, poder participar, juntamente 
à Coordenação da Educação Infantil, de 

Acontece!

projetos que estimulam a autonomia e o 
protagonismo das crianças. 

O principal objetivo da Exposição é 
justamente esse: reconhecer e insti-
gar o protagonismo e a autonomia das 
crianças. As fotografias acabam fun-
cionando como janelas que permitem 
ao visitante “ver” o que a criança está 
vendo. As fotos revelam os olhares das 
crianças, muitas vezes esquecidos e 
negligenciados pelos adultos. Dentre 
um universo de opções e elementos, as 
crianças fazem escolhas e estas esco-
lhas dizem muito sobre como elas estão, 
o que elas pensam e como percebem o 
mundo e seus componentes. A Exposi-
ção promove ainda a interação entre as 
instituições de Educação Infantil de Belo 
Horizonte, já que, após passar duas se-
manas no prédio da Smed, a Exposição 
agora visita todas as escolas que par-
ticiparam do projeto. A itinerância co-
meçou na Umei Timbiras onde, segundo 
a Vice-diretora da unidade, Maria Bea-
triz, a Exposição foi muito bem recebida 
pelos alunos. Eles puderam ver as fotos 
que eles mesmos tiraram e também as 
fotos tiradas pelos colegas de outras 
instituições de ensino. Após uma se-
mana a Exposição seguiu para a Umei 
São João Batista e depois para a Umei 
Minaslândia. Ficou curioso? Confira a 
programação da Exposição que estará 
rodando até dezembro de 2015 e não 
deixe de conferir! 

Cronograma  
Exposição Fotográfica  
Itinerante da Criança 
Período da exposição Unidade

de 24/08 até 08/09 Smed

de 09/09 até 15/09 Umei Timbiras

de 16/09 até 23/09 Umei  
São João Batista

de 23/09 até 30/09 Umei Minaslândia

de 30/09 até 06/10 Umei Lagoa

de 06/10 até 09/10 Umei Jardim Vitória

de 19/10 até 23/10 Umei Paraíso

de 26/10 até 30/10 Umei Céu Azul

de 02/11 até 06/11 Creche Abrigo  
Coração de Jesus

de 09/11 até 13/11 Creche Terra Nova

de 16/11 até 20/11 Creche grupo de 
apoio Cabana

de 23/11 até 27/11 EM Henfil

de 30/11 até 04/12 Umei Jardim dos 
Comerciários

de 07/12 até 11/12 Umei Califórnia

de 14/12 até 18/12 Inova BH

Os alunos da Umei Lagoa, que participaram do projeto,  
foram até a Smed para conferir o resultado da Exposição

 
Os alunos da Umei Lagoa observaram  

as fotos tiradas por eles e pelos  
colegas de outras instituições de BH

A exposição serve como  
uma janela para que adultos  

possam acessar a visão das crianças
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D e repente, os sons habituais 
de mais um dia no escritó-
rio são interrompidos pelos 
barulhos de passos curtos 

e apressados, muitas perguntas e agi-
tação. Eram as crianças das umeis que 
chegavam para conhecer o escritório 
da Inova BH, o canteiro central de onde 
saem projetos, peças e materiais para 
a construção e operação dos serviços 
não pedagógicos de 51 unidades escola-
res em Belo Horizonte. Durante algumas 
horas, as crianças puderam caminhar 
pelas salas e corredores, conhecendo 
os setores e as pessoas responsáveis 
pelo almoxarifado e pelos projetos, pelas 
áreas financeira e administrativa, dentre 
outras. Elas também montaram e des-
montaram uma maquete da Umei, espe-
cialmente feita para a ocasião, além de 
assistirem vídeos e animações do pro-
cesso de construção das escolas.

A visita fez parte da programação da 
Semana Nacional da Educação Infantil, 
que tem como um de seus objetivos fa-
zer com que as crianças circulem pelos 
diferentes ambientes da cidade, conhe-
cendo seus espaços. Na Inova BH foram 
duas visitas, feitas pelos alunos entre 4 
e 5 anos das Umeis Santa Rosa e Pacajá. 
“Eles voltaram para escola encantados, 
pois viram coisas que normalmente não 
têm acesso, como as pessoas trabalhan-
do e o local onde são feitas as umeis”, 
explicou a coordenadora da Umei Pacajá, 
Dênia Maciel, que acompanhou o pas-

Conhecendo

seio. Segundo Dênia, nos dias seguintes 
os alunos realizaram atividades em sala 
sobre a visita: “eles fizeram desenhos e 
textos sobre a visita e falaram que gos-
taram muito. Alguns gostaram do per-
curso e da maquete, outros do pessoal 
que conheceram e alguns do lanche”, 
contou, rindo.

O passeio também foi muito bem re-
cebido pela Umei Santa Rosa, e não só 
pela criançada. “Todos gostaram muito, 
inclusive as professoras, que acharam 
as atividades preparadas para receber 
as crianças muito dinâmicas. Elas apro-
veitaram essa vivência para muitas coi-
sas, como trabalhar mais com maque-
tes e quebra-cabeças em sala de aula”, 
disse a Vice-diretora da Umei Santa 
Rosa, Elci Madalena Soares, que tam-
bém esteve presente na visita.

E, claro, como não poderia deixar de 

ser, quem também adorou a visita foi a 
equipe da Inova BH. As crianças trou-
xeram um clima leve e descontraído, 
alegrando o dia de todos. “Foi bacana 
demais, eu gostei muito. Tinha um que 
era bem falador, bem expansivo!”, conta 
Carla Amorim, que trabalha no setor de 
Recursos Humanos. “Quando eles pas-
saram na nossa sala, nós contamos que 
fazemos os pagamentos e os crachás 
dos integrantes, e eles até perguntaram 
se nós que tínhamos feito os crachás 
deles!”, riu Carla. Jairo Dantas, respon-
sável pelo almoxarifado da Inova BH, 
disse que é muito bom receber a visita 
de pessoas tão curiosas e interessadas. 
“Eles perguntaram muito para que ser-
viam os materiais e tudo que eles viam 
aqui no almoxarifado e que tinha na es-
cola deles eles apontavam e comenta-
vam, como as luminárias”. 

De onde surgem as Umei das PPP!

Na sala de projetos as 
crianças viram   

como as Umeis são idealizadas! 

As crianças também conheceram o 
setor de Recursos  Humanos da Inova BH

Uma das 
partes que as crianças mais gostaram foi a 

montagem e a desmontagem  
da maquete da Umei

No 
almoxarifado as 

crianças viram tubos, canos, pastilhas e 
outros materiais utilizados na  

construção das Umeis
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A Semana Nacional da Edu-
cação Infantil também é ce-
lebrada dentro das escolas, 
com muitas atividades espe-

ciais para a criançada. Na Umei Jardim Vitó-
ria II, a Vice-diretora Alessandra Aparecida 
conta que, dentre outras atividades, fize-
ram um lanche e uma oficina de massinha 
com os pais e as crianças. “A maioria dos 
pais veio e foi bem bacana, por que nem 
sempre eles têm tempo de brincar com 
as crianças durante o dia. Considerando 
que foi nossa primeira Semana Nacional da 
Educação Infantil, posso dizer que arrasa-
mos”, brinca a Vice-diretora Alessandra.

A data comemorativa foi criada em 
2012 por meio de uma lei federal que tem, 
como objetivo, estimular o debate, em 
todo o país, sobre os níveis de qualidade 
da Educação Infantil brasileira. Para insti-
gar a discussâo, uma ideia bacana foi co-
locada em prática pela Umei Urca-Confis-
co: a produção de folhetos que explicam a 
importância da Educação Infantil. “Cada 
criança levou para casa alguns folhetos 
e distribuiu para vizinhos e comerciantes 
da região. Os pais registraram a ação por 
meio de fotos e textos”, explica a Vice-
-diretora Andréa Almeida.

Na Umei Serra Verde a programação foi 
extensa. Segunda-feira foi dia de gincana 
de brinquedos e brincadeiras com material 
reciclável. Terça foi a vez da passeata em 
prol da Educação Infantil, que contou com a 
presença dos pais e alunos e terminou em 
um piquenique no Parque Ecológico pró-
ximo à escola. Além disso, aconteceram 
sessões de cinema e lanches especiais e a 
cada dia da semana, as crianças foram para 
casa com botons que traziam mensagens 
de apoio à Educação Infantil. Quando per-
guntada se as crianças entendem o que 
está sendo comemorado, a Vice-diretora 

Uma semana cheia de atividades

Acontece!

Daniela Dias Chaves respondeu: “elas en-
tendem do jeito delas, mas sabem que algo 
especial está acontecendo. Elas sabem 
que são o motivo da comemoração e que 
é tudo feito para elas”.

Ainda que a programação seja diversa, 
uma atividade foi comum a todas as Umeis: 
a passeata, realizada no dia 25 de agosto. 
Na Umei Jaqueline não foi diferente. Um dia 
antes, crianças e professores construíram, 
juntos, o material a ser utilizado durante a 
caminhada. Cartazes, faixas e viseiras fo-
ram confeccionados para deixar a passea-
ta mais animada. E na própria terça, antes 
do início da caminhada, foi realizada uma 
palestra com a comunidade escolar sobre 
a importância da Educação Infantil. 

O painel da Umei Serra 
Verde convida todos a celebrar a Semana 

Nacional da Educação Infantil

 
Na Umei Jaqueline, 

pais, alunos e professores participaram da 
passeata pela Educação Infantil

Muita alegria na passeata da 
Umei Santa Branca!

Crianças atentas à 
contação de histórias, uma das atividades 

da Umei Camargos durante a Semana da 
Educação Infantil
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Pais e alunos juntos na 
Semana Nacional da Educação Infantil da 

Umei Jardim Vitória II
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