
1 Inova BH Informa #38     Abri l/2017

I nfo rmativo  A b ri l/ 2017informa #38

Festa da Família da Umei 
Camargos reúne a comunidade 
escolar em um momento único!

Controle de pombos
Inova BH realiza melhorias 
nas Escolas de Ensino  
Fundamental

P. 03

Celebrando a Páscoa
Unidades realizam atividades 
para comemorar a data

P. 04
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U m dia para ficar marcado na 
memória da comunidade es-
colar da Unidade Municipal de 
Educação Infantil (Umei) Ca-

margos, na Regional Oeste de Belo Hori-
zonte. Com direito a decoração capricha-
da, lanches deliciosos e apresentações, 
oficinas e brincadeiras divertidas, a Festa 
da Família da Umei Camargos, realizada 
no dia 08 de abril, alegrou o fim de semana 
das crianças, mães, pais, tios e tias, irmãos 
e irmãs e, claro, de todos os professores 
e demais profissionais da unidade que não 
só participaram, mas também organiza-
ram e tornaram a festa possível.

A Festa da Família foi também a Fes-
ta da Partilha. Os lanches oferecidos no 
evento foram todos trazidos pelas fa-
mílias das crianças. Bolos, tortas, broas, 
roscas, salgadinhos. Teve comida para 
todos os gostos. E mais do que partilhar 
a comida, as famílias puderam partilhar 
bons momentos. Afinal, na correria do dia 
a dia, não é sempre que as famílias têm 
tempo de brincar com as suas crianças. 
Com o tema: Brincadeiras de ontem, hoje 
e sempre, a festa reuniu dezenas de jogos 
e brincadeiras diferentes: amarelinha, 
peteca, bola de meia, pé de lata, bambo-
lê, dominó, jogo da velha, bola de sabão, 
tudo produzido pelas próprias crianças, 
com ajuda da equipe pedagógica. Difícil 
era saber quem estava se divertido mais, 
as crianças ou os adultos, que relembra-
ram as brincadeiras de infância.

E a festa não parou por aí. Teve ainda 
oficinas e um corredor sensorial onde as 
crianças puderam sentir, com os pés e 
com as mãos, diferentes texturas, como 
a da areia, da grama e de folhas secas. E 
não podemos esquecer de falar da apre-
sentação do malabarista, do palhaço na 
perna de pau e de um grupo musical e te-
atral que deixou todo mundo à vontade 
para brincar, participar e se divertir. Para a 
vice-diretora da unidade, Fernanda Grey, 
são momentos como esse, de alegria e 
interação entre as famílias, que fazem 
todo o trabalho na Educação Infantil valer 
a pena: “é muito gratificante ver as famí-
lias se divertindo e, na saída, agradecendo 
à escola pelo trabalho que foi feito com 
muita dedicação”, afirmou. 

Acontece

Festa da Família
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Lanche trazido pelas famílias para a Festa da 
Partilha da Umei Camargos

A Oficina de corações contou com diversos 
participantes!
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Todo mundo se divertindo com a apresentação musical e teatral da Festa da Família

Adultos e crianças vivenciando as brincadeiras de ontem, hoje e sempre na Umei Camargos
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E A proliferação de pombos e a 
sujeira causada por eles vinha 
atrapalhando o desenvolvi-
mento das atividades nos gi-

násios das Escolas Municipais de Ensino 
Fundamental que fazem parte da Parce-
ria Público-Privada entre a Inova BH e a 
Prefeitura de Belo Horizonte.

Para entender a situação e garan-
tir uma ação eficaz, a Inova BH realizou 
um estudo com o objetivo de identificar 
os motivos da proliferação dos pombos. 
Percebeu-se que as crianças, ao lancha-
rem dentro do ginásio, deixavam para 
trás migalhas e restos de comida que 
atraíam os pombos. Além disso, a estru-
tura metálica do ginásio era propícia para 

a instalação e reprodução das aves que, 
atraídas pela comida, entravam no local.

Por isso, para combater a prolifera-
ção, além de eliminar as fontes de ali-
mentação, era preciso impedir que os 
pombos pudessem se alojar no ginásio. 
Para isso, a Inova BH instalou redes em 
poliéster nos vãos superiores do telha-
do. No final de março, três escolas re-
ceberam a intervenção, Jardim Vitória, 
Solar Rubi e Doutor Júlio Soares (Gran-
ja de Freitas), e já foi possível perceber 
a diminuição do número de pombos e, 
consequentemente, da sujeira deixada 
por eles.

“A sujeira gerada vem do vai e vem 
de pombos e quando temos a tela ins-

Controle dos pombos

talada eles cessam os voos e param 
de sujar o local”, explica o Responsável 
pela Manutenção da Inova BH, Ubiratan 
Souza. Para reduzir ainda mais a chance 
de proliferação dos pombos, o próximo 
passo será passar um gel repelente nos 
locais que as aves possam utilizar como 
ninho. O produto possui uma textura pe-
gajosa, que gera incômodo nos animais, 
mas não causa nenhum dano ou sequela 
sobre eles, nem sobre as pessoas que 
possam ter contato com o produto. As-
sim, em alguns meses, os pombos não 
estarão mais no ginásio. Em julho as es-
colas Jardim Leblon e Cônego Raimundo 
Trindade (Piratininga) também recebe-
rão a instalação da tela. 

Entendendo

Ajude no combate aos 
pombos, não alimente 
as aves!

Os pombos comem de tudo, pois 
são pouco seletivos em sua alimen-
tação. Interromper a alimentação 
dos pombos é uma das mais impor-
tantes ações de combate. Em con-
dições normais, a fêmea do pombo 
coloca 2 ovos, que demoram de 17 
a 18 dias para chocar. Entretanto, 
quando recebem alimentação em 
abundância, as fêmeas podem se 
reproduzir em uma velocidade ain-
da maior. Por isso, a principal forma 
de combater os pombos e os trans-
tornos gerados é acabar com a ali-
mentação dessas aves!

A rede de poliéster instalada nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental Solar Rubi, Jardim 
Vitória e Doutor Júlio Soares já estão fazendo efeito e é possível perceber a diminuição no 

número de pombos
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M ais do que uma celebra-
ção religiosa, a páscoa é 
um momento de celebrar 
a vida, a renovação e o 

compartilhamento. Pensando nisso, vá-
rias unidades de ensino programaram 
atividades especiais para a semana que 
antecede o domingo de páscoa. Locali-
zada na Regional Pampulha, a Unidade 
Municipal de Educação Infantil (Umei) 
Manacás, por exemplo, realizou um pi-
quenique da partilha, que contou com 
a colaboração dos pais, que levaram 

Páscoa, tempo de celebração!

frutas, biscoitos, bolos e outras delícias 
para que as crianças pudessem reali-
zar o lanche coletivo na área externa da 
unidade. 

A Umei Nova Iorque, na Regional 
Venda Nova, e a Umei Maldonado, na Re-
gional Barreiro, também realizaram um 
lanche com o tema da partilha. E a Umei 
Planalto, na Regional Norte, além do lan-
che, contou com uma apresentação das 
crianças da Turma da Alegria. Elas apre-
sentaram uma música falando sobre a 
importância de pedir com licença e por 

favor, dizer obrigado, bom dia, boa tarde 
e boa noite. 

Já a Umei Serra Verde, Regional Ven-
da Nova, contou com uma linda apre-
sentação feita pelas crianças da Turma 
Ternura, professores e outros profis-
sionais que trabalham na unidade. Teve 
até a visita do coelho da páscoa. Doido 
por uma cenoura, o coelho aproveitou a 
oportunidade para falar com as crianças 
sobre a importância de uma alimentação 
saudável e de como a cenoura faz bem 
para a saúde! 

Acontece

Durante as comemorações da páscoa, 
a Turma da Alegria, da Umei Planalto, 

apresentou uma música sobre as palavras 
mágicas: por favor, obrigada, com licença, 

bom dia e boa tarde!

O coelhinho dá o recado para as crianças da 
Umei Serra Verde

O coelhinho da páscoa também 
participou do piquenique da partilha da 

Umei Manacás!
O lanche da Partilha da Umei Nova Iorque 
aconteceu no recreio coberto da unidade 
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