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Novas inaugurações
Evento oficial de inauguração das Umeis Vila
Calafate e Pedreira Prado Lopes reúnem alunos,
familiares e equipe pedagógica das unidades
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Fora dengue!
Crianças da Umei Marfim
combatem o mosquito

Horta suspensa
Plantio com ajuda das
crianças na Umei Serra Verde
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E quem já começa a perceber todos
esses avanços e mudanças que a Educação Infantil de qualidade é capaz de
gerar são as mães e pais dos alunos. Daniele, mãe de um dos alunos da Umei Vila
Calafate, além de agradecer por todo o
carinho e cuidado dos profissionais que
trabalham na unidade, disse que tem
certeza que “cada criança que por aqui
passa, quando adulto, se lembrará com
muita gratidão no coração dos momentos saudáveis, das brincadeiras, das cantigas de roda, dos ensinos proporcionados pela escola”.
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Durante o evento na Umei Pedreira
Prado Lopes, o Secretário Adjunto de Educação, Afonso Celso Renan Barbosa, lembrou que os ganhos da Educação Infantil
são permanentes: “o que a gente dá para
elas hoje, ninguém vai tirar: a educação, o
conhecimento, o carinho e a atenção”.
As Umeis Vila Calafate e Pedreira
Prado Lopes fazem parte da Parceria
Público-Privada entre a Prefeitura de
Belo Horizonte e a Inova BH. Cada uma
delas possui salas de aula, berçário, fraldário, cozinha e refeitório, dentre outros
ambientes.
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S

ábado de frio, mas muita alegria
na Unidade Municipal de Educação Infantil (Umei) Vila Calafate, Regional Oeste da cidade.
No dia 11 de junho, às 9h, a escola foi oficialmente inaugurada na presença da equipe
pedagógica, dos alunos e seus familiares,
além do Prefeito de Belo Horizonte, Márcio
Lacerda, da Secretária de Educação, Sueli Baliza, e outras autoridades. Já no dia 14
de junho, também pela manhã, o descerramento da placa inaugural aconteceu na
Umei Pedreira Prado Lopes, Regional Noroeste de BH, e foi acompanhada por toda
a equipe que trabalha na unidade.
Durante o evento na Umei Vila Calafate, o Prefeito Márcio Lacerda ressaltou
que o futuro da cidade e do país está ligado
à uma educação de qualidade e disse que
as Umeis desempenham um importante
papel nesse cenário: “nós sabemos que
essas crianças que frequentam a Umei
aprenderão mais no Ensino Fundamental,
no Ensino Médio, na Universidade. Terão
empregos mais bem remunerados e serão
cidadãos mais responsáveis”, explicou.
A Vice-diretora da unidade localizada na Regional Oeste, Adriane Gonzaga, também destacou os avanços da
Educação Infantil na cidade de Belo Horizonte e demonstrou toda sua felicidade em saber que nas umeis a criança é
vista “como sujeito, como produtora do
processo de aprendizagem, transformadora da sociedade, cidadã de direitos, de deveres, de vez e de voz”.

Equipe pedagógica da Umei Vila Calafate recebe o
Selo BH Sustentável, que atesta a sustentabilidade do prédio da Umei

A turma recolhe todo o lixo do parquinho
para exterminar os focos do mosquito!

Xô mosquito

N

os últimos meses, o Brasil inteiro tem se unido e
se esforçado para eliminar
os focos de reprodução do
mosquito Aedes Aegypti, transmissor
da Dengue, Chikungunya e Zika. Na Umei
Marfim, além de se preocupar em manter a escola a salva do mosquito, a equipe pedagógica resolveu envolver toda a
criançada no combate. Com diferentes
ações, os professores ensinam as crianças o que é o mosquito, o que ele provoca
e como combatê-lo.
Uma das ações foi a realização da
peça de teatro “Deu Zica”, escrito pela
Coordenadora da unidade, Sandra Régia
Vargas de Souza. Com termos simples e
acessíveis, a peça explica para as crianças que “Quem fica doente tem febre
alta, dores no corpo, manchas na pele e
muito mais...tem pessoas que ficam até
internadas no hospital”.
Segundo Sandra, o teatro foi o ordenador do projeto. A partir daí foram surgindo várias outras ações. Uma delas é
a do Agente de Saúde Mirim. Os professores da turma espalham garrafas plásticas, caixas, copos e outros objetos no
parquinho da Umei e ensinam às crianças que todo esse lixo, espalhado e a céu
aberto, pode acumular água e se tornar
um criadouro do mosquito. Depois, todas
as crianças se juntam para catar o lixo e
jogar na lixeira.
“Nós já realizamos a atividade com
diversas turmas e é legal perceber
como as crianças vão ganhando cons-

ciência. Hoje, por exemplo, ao espalhar
o lixo para realizar a atividade com a
sala de 3 anos, uma criança de outra
turma veio me questionar por que eu
estava jogando lixo no parquinho e dizendo que não podia, que iria dar dengue”, conta Mariana Keli Ribeiro, também Coordenadora da Umei Marfim e
uma das idealizadoras do projeto. “Tive
que explicar para ele que nós estávamos apenas realizando a atividade com
outra turma e que no fim as crianças
iriam recolher tudo de novo”, conta,
rindo, Mariana.
O despertar dessa consciência mostra como as crianças podem ser agentes transformadores do ambiente em
que vivem. Depois de aprender na Umei
a importância de combater o mosquito,
eles levam o ensinamento para casa,
cobrando também dos familiares atitudes e ações de combate ao mosquito.
Para incentivar essa troca entre
as crianças, familiares e o restante da
comunidade escolar, a equipe pedagógica da Umei Marfim criou também a
mala “Xô mosquito”. A mala contém um
mosquito da dengue feito pelas crianças com material reciclável e um caderno falando sobre o projeto de combate
ao Aedes Aegypti. “Cada família leva a
mala para casa por uma semana para
poder realizar atividades de prevenção ao mosquito e registrar no caderno,
com fotos e textos, tudo o que foi feito”,
explica Mariana. Cada nova criança que
leva a mala para casa pode ver o que foi
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Duas novas Umeis Inauguradas

Os agentes de Saúde Mirins levam para casa os ensinamentos
de combate à dengue que aprenderam na escola

Cada semana uma
família leva para a casa a mala
do projeto “Xô Mosquito”
Stéphanie Bollmann

As crianças da Umei Pedreira Prado Lopes fizeram uma linda apresentação durante a solenidade

Evento na Umei Pedreira Prado Lopes
contou com a presença da equipe da
Educação de Belo Horizonte

O caderno registra as ações realizadas pelas
famílias e incentiva a participação de todos
no combate ao Aedes Aegypti

feito pelas outras famílias e assim o conhecimento sobre as formas de combate ao mosquito vai aumentando e se
propagando.
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Ingredientes para o chá e a salada? A Umei Serra Verde tem!

Legumes frescos na mesa

T

omate, alface, abóbora e
agrião. Couve, cebolinha, salsinha e manjericão. Não é receita de salada, é a horta da Umei
Serra Verde! Integrando o projeto biodiversiarte, instituído na unidade desde o
ano passado, a Umei Serra Verde implantou uma horta de dar inveja a qualquer
agricultor! Os canteiros que integram a
pequena plantação são suspensos, o que,
além de beleza, evita que animais como
cães e gatos possam danificar as mudas.
A Unidade já possuía um jardim suspenso com vasos de plantas ornamentais, e foi

daí que brotou a ideia de implementar uma
horta, também suspensa. “No ano passado,
para produzirmos os vasos do jardim suspenso, fizemos uma oficina com as famílias
e as crianças, que doaram as mudas”, conta
a Vice-diretora da Umei Serra Verde, Daniella Dias Chaves. “Esse projeto da horta é
uma continuidade. Contratamos uma bióloga que esteve na escola e fez oficinas com
as crianças, falando, entre outras coisas,
do valor nutricional do que estava sendo
plantado”, continua a vice-diretora. A horta
está, inclusive, ligada ao projeto de Incentivo
à Alimentação Saudável.

Outro incentivo trazido pela horta é o
de apropriação do espaço. “Com trabalhos como esse a criança se sente parceira da escola, o que também influencia
a família, que se sente dona do espaço e
contribui para a sua preservação. É muito legal ver a criança mostrando a horta para os pais e dizendo: fui eu que fiz”,
afirma Daniella. As crianças estão envolvidas em todas as partes do projeto.
São elas que plantam, molham, colhem
e depois entregam a colheita na cantina,
que prepara o alimento que as próprias
crianças irão comer.

a Umei Jaqueline, e de uma Escola
Municipal de Ensino Fundamental, a
Emef Jardim Leblon.
Já no dia 13 de junho a visita foi
do Vice-governador do Maranhão,
Carlos O. Brandão, que veio acompanhado do Secretário Adjunto
de Educação de Belo Horizonte,
Afonso Celso R. Barbosa. Carlos
visitou a Umei Maldonado para
conhecer os espaços construídos
e administrados pela Inova BH,
como salas, biblioteca, refeitório
e playground, e presenciar o cuidado e o carinho que as crianças
recebem da equipe pedagógica.

O vice-governador do Maranhão
acompanhado da equipe da Educação de Belo Horizonte
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E

m Junho a Inova BH recebeu
visitantes que desejavam
conhecer de perto o bem
sucedido Projeto de Parceria Público-Privada responsável pela
construção e operação dos serviços não pedagógicos de 51 unidades
educacionais de Belo Horizonte.
Primeiro foram os integrantes do BNDES, o Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e
Social. No dia 08 de junho, além de
conhecerem o escritório central da
Inova BH, os visitantes foram ver o
funcionamento de uma das Unidades Municipais de Educação Infantil,

Arquivo Umei Maldonado

PPP é referência

As crianças da Umei Jaqueline
encantam os integrantes do BNDES

