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No mês de maio, várias unidades 
abrem suas portas para receber as 

famílias das crianças em um momento 
de interação e partilha

Família
Umeis Mantiqueira, Ipiranga, 
Itaipu e Alto Vera cruz e 
Emef Jardim Leblon realizam 
encontros com os familiares 
das crianças atendidas

P. 03

Saúde 
Mobiliza SUS se apresenta na 
Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Jardim Vitória
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O mês de maio foi marcante 
para muitas Unidades Mu-
nicipais de Educação Infan-
til (Umeis) que realizaram 

festas e encontros com as famílias das 
crianças atendidas. Foi o caso da Umei 
Ipiranga, na Regional Nordeste de Belo 
Horizonte. Na manhã do dia 06 de maio 
a unidade deu espaço a um delicioso pi-
quenique. “Cada família trouxe lanche e 
uma toalha, assim puderam escolher um 

Acontece

Tempo de interagir e partilhar
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Mais de 700 pessoas participaram da festa na 
Emef Jardim Leblon

As famílias curtindo o show de histórias cantadas pela Ana Cristina, vó 
de uma das alunas da Umei Ipiranga

Na Umei Mantiqueira tem espaço para todo mundo esticar sua toalha e fazer o seu piquenique!

O piquenique na Umei Ipiranga reuniu dezenas de famílias!

espaço no gramado da Umei para esticar 
sua toalha e fazerem o lanche”, explica a 
coordenadora da Umei Ipiranga, Juanice 
Vasconcelos. 

Ao todo, a Festa da Família da Umei 
Ipiranga recebeu aproximadamente 650 
pessoas entre pais, mães, tios e tias, 
avós e avôs, irmãos, dentre outros fa-
miliares. Além de comidas, as famílias 
levaram também brinquedos, que as 
crianças compartilharam com seus co-

legas. “Foi um momento em que as fa-
mílias se encontraram para se conhece-
rem, estreitarem os laços com a família 
dos colegas de sua criança. Foi um dia de 
brincar todo mundo junto! Uma festa da 
família feita pela família”, conta, anima-
da, Juanice Vasconcelos. A festa ainda 
contou com a apresentação da cantora e 
contadora de histórias Ana Cristina, avó 
de uma das alunas da Umei, com o show 
de Histórias Cantadas da Arca de Noé. 

No mesmo dia, outra festa aconte-
cia, mas em outro canto da cidade. Foi 
a Festa da Família da Umei Mantiquei-
ra, na Regional Venda Nova. A unidade 
também contou com um piquenique 
e ainda realizou diversas brincadeiras 
entre as famílias, as crianças e todos os 
funcionários que trabalham para que a 
Umei Mantiqueira funcione da melhor 
maneira possível. Teve até a dança das 
cadeiras!

No dia 13 de maio a festa foi na Es-
cola Municipal de Ensino Fundamental 
(Emef) Jardim Leblon. Segundo a Dire-
tora da unidade, Maria Helena Schmitz, 
mais de 700 pessoas participaram da 
festa. “Tivemos várias oficinas. Oficina 
da saúde, oficina sobre educação, ofici-
na de esportes, além de apresentação 
de capoeira e uma apresentação das 
crianças da Educação Infantil”, explica a 
Diretora.

Outro momento divertido da Fes-
ta da Família da Umei Mantiqueira foi a 
apresentação da peça teatral Flicts. A 
produção foi baseada no livro de Ziral-
do, de mesmo nome, e as atrizes foram 
as próprias integrantes da equipe pe-
dagógica e da equipe administrativa da 
Umei. E elas deram um show, arrancan-
do aplausos e sorrisos dos presentes. 
As crianças também se apresentaram, 
deixando as famílias encantadas.
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Também no dia 20 a festa aconteceu 
na Umei Alto Vera Cruz, Regional Leste. 
O frio e a chuva bem que tentaram atra-
palhar, mas a festa foi um sucesso! Para 
abrir o evento foi convidada a artista Da-

Tempo de interagir e partilhar
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Cartaz produzido pela equipe pedagógica da 
Umei Itaipu para receber as famílias!

A apresentação de Daniela Libanio na Festa da Família da Umei Alto Vera Cruz deixou todo mundo concentrado e atento!

Lanche compartilhado pelas famílias da Umei Itaipu

Já no dia 20 de maio, o Encontro das 
famílias aconteceu na Umei Itaipu, Regio-
nal Barreiro. Com o lema: “Vamos com-
partilhar sorrisos”, o intuito do encontro 
foi incentivar a partilha entre as famílias 
das crianças. Partilha de sorrisos, de mo-
mentos e até de roupas por meio de um 
varal de trocas! “O Varal de trocas é para 
que cada família possa colocar as peças 
de roupas que não servem mais na sua 
criança e poder pegar aquelas peças que 
podem lhe servir. O objetivo é fazer com 

niela Libanio, com o espetáculo Canções 
para Rosinha. A criançada e suas famí-
lias cantaram, pularam, dançaram e se 
divertiram demais com espetáculo. Mas 
não foi só isso. As famílias também foram 

que as famílias pensem umas nas outras. 
É uma festa da Partilha. Uma Festa da 
Solidariedade”, explica a Vice-diretora 
da unidade, Cintya de Fátima.

Durante o encontro também foram 
colocados à disposição das famílias di-
ferentes brinquedos, como petecas e 
bambolês, para que as famílias pudessem 
interagir entre si. E enquanto as famílias 
brincavam era transmitido um vídeo com 
fotos das crianças, em diversas ativida-
des realizadas ao longo do semestre. 

convidadas a trazerem lanches para divi-
dir com todos e depois de muita folia com 
as músicas e histórias da Daniela Libanio 
foi a hora de sentar para comer um deli-
cioso lanche. 
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E m maio os alunos da Escola 
Municipal de Ensino Funda-
mental (Emef) Jardim Vitória, 
na Regional Nordeste de BH, 

receberam uma aula e tanto sobre como 
acabar com o Aedes Aegypti e evitar a 
propagação das doenças transmitidas 
pelo mosquito, como dengue, zika e chi-
kungunya. Mas não foi uma aula qual-
quer, foi uma aula para lá de especial, 
ministrada pelo Mobiliza SUS-BH.

Todos contra o mosquito!

O Núcleo de Mobilização Social da 
Secretaria Municipal de Saúde de Belo 
Horizonte (Mobiliza SUS-BH) busca sen-
sibilizar a população para atitudes de pro-
moção a saúde e prevenção de endemias 
de uma forma diferente. Para isso, o grupo 
utiliza várias possibilidades de comunica-
ção, como: palestras, intervenções tea-
trais, músicas, jogos e rádio – planejados 
de acordo com o objetivo e o público a ser 
atingido. No caso da Emef Jardim Vitória, 

o grupo fez uma apresentação bastante 
lúdica para sensibilizar a comunidade es-
colar dos perigos das doenças transmiti-
das pelo mosquito Aedes Aegypti. 

De maneira divertida, o grupo cha-
mou a atenção dos alunos, e também 
dos professores, para a importância 
do combate aos focos do mosquito. As 
apresentações foram feitas no auditório 
da escola, para alcançar um maio número 
de alunos. 
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A criançada aprendeu tudo sobre como combater o mosquito da dengueAlunos da Emef Jardim Vitória recebem palestra do Mobiliza SUS
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