
1 Inova BH Informa #43     Setembro/2017

I nfo rmativo  Se te m b ro/ 2017informa #43

Destaque
Artigo da Inova BH publicado no 
Estado de Minas

P. 04
Visita  
A Inova BH participa da semana 
voltada à Educação Infantilt
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Semana Nacional da Educação Infantil
No final de agosto as escolas de Belo Horizonte comemoraram 
a data que promove o ensino de qualidade na infância!
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D urante a semana do dia 25 
de agosto o Brasil inteiro 
comemora a Semana Na-
cional da Educação Infantil. 

A data é importante para conscientizar 
toda a sociedade sobre o direito das 
crianças a uma educação de qualidade. 
Na ocasião, professores e crianças rea-
lizam ações que têm como objetivo cha-
mar a atenção de todos para a causa da 
Educação Infantil. E é claro, as Unidades 
Municipais de Educação Infantil (Umeis) 
que fazem parte da Parceria entre a Ino-
va BH e a Prefeitura de Belo Horizonte 
não poderiam ficar de fora da celebra-
ção. As unidades realizaram uma série 
de atividades que envolveram toda a 
comunidade escolar.

Acontece

Na Umei Califórnia II, na Regional Oes-
te da cidade, a professora Maria Cristina 
Alves Dias resgatou o trabalho que as 
crianças fizeram desde o início do ano e 
expôs do lado de fora da Umei, em um 
painel linear. Ao fim do painel, a professo-
ra disponibilizou cartões, nos quais pais, 
mães e a comunidade em geral podiam 
escrever suas expectativas sobre a Umei 
e sobre a Educação Infantil.

Na Umei Maldonado e na Umei Bar-
reiro, ambas na Regional Barreiro, as 
crianças se divertiram com brincadeiras 
como a cama elástica e a piscina de bo-
linhas. A Umei São João Batista, na Re-
gional Venda Nova, realizou um delicioso 
piquenique! Tudo motivado por essa se-
mana tão especial.

Semana para celebrar

Também como parte das celebrações, 
na sexta-feira, 25 de agosto, considerado o 
Dia Nacional da Educação Infantil, as crian-
ças e as equipes pedagógicas das escolas 
realizaram uma passeata nas ruas e praças 
ao redor das unidades. 

Munidos de balões, apitos e viseiras, as 
crianças saíram pelas ruas da cidade, cha-
mando a atenção dos passantes para a 
educação infantil. As crianças da Umei En-
genho Nogueira, na Regional Pampulha, por 
exemplo, subiram a rua até uma praça pró-
xima, onde cantaram e dançaram, atraindo 
o olhar de quem passava pela rua. A crian-
çada da Umei Santa Branca, na Regional 
Pampulha, também utilizou placas e instru-
mentos musicais para aproximar os mo-
radores do bairro. As Umeis Maria Goretti, 
Nova Iorque, Pedreira Prado Lopes, dentre 
outras, também realizaram passeatas! 

Os cartazes da Umei Califórnia II convidam a 
comunidade a participar

Uma das atividades realizadas pela Umei São 
João Batista na Semana Nacional da Educação 

Infantil foi um delicioso piquenique

Todas as crianças brincaram muito na Semana 
Nacional da Educação Infantil da Umei Maldonado

Na Umei Barreiro as crianças se divertiram em 
várias atividades, como na cama elástica
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As crianças de diversas unidades saíram às ruas para dizer o que querem da Educação Infantil

St
ép

ha
ni

e 
Bo

llm
an

n
A

rq
ui

vo
 U

m
ei

 M
ar

ia
 G

or
et

ti

Cl
ei

de
 B

ar
bo

sa
 X

av
ie

r



3 Inova BH Informa #43     Setembro/2017

T ambém durante a Semana 
Nacional da Educação Infan-
til as crianças fizeram vários 
passeios diferentes, como 

visitas a museus, parques e centros 
culturais. O objetivo é que as crianças 
circulem pelos diferentes ambientes da 
cidade, conhecendo seus espaços. E um 
dos locais visitados pelas crianças foi 
o escritório da Inova BH. Foram quatro 
dias de visitas, feitas pelos alunos entre 
4 e 5 anos das Unidades Municipais de 
Educação Infantil (Umeis) Marfim, Par-
que Real e Diamante.

De repente, um ambiente dominado 
por adultos ganhou a alegria e a ener-

gia das crianças, que puderam conhe-
cer o lugar onde é feita a gestão dos 
serviços não pedagógicas prestados 
pela Inova BH às 51 unidades que fazem 
parte da Parceria com a Prefeitura de 
Belo Horizonte. As turmas passaram 
pelo almoxarifado, local em que ficam 
armazenados os materiais utilizados 
na manutenção das escolas e pela sala 
onde fica guardado o enxoval higieniza-
do que depois será distribuído para as 
unidades de ensino. Também conhece-
ram os setores e as pessoas responsá-
veis pelas áreas de Recursos Humanos, 
Tecnologia da Informação, Segurança 
do Trabalho, dentre outras. Por meio de 

vídeos, fotos e uma maquete desmon-
tável, as crianças também puderam ver 
e entender a forma como as Umeis fo-
ram construídas.

Pela animação e quantidade de 
perguntas, deu para perceber que as 
crianças gostaram bastante do pas-
seio. Mas não foram apenas elas. Os 
integrantes da Inova BH também ado-
raram ver de perto as pessoas que 
usufruem da infraestrutura oferecida 
em cada uma das 51 unidades que fa-
zem parte da Parceria. Saber que es-
tamos contribuindo com a educação 
no município de Belo Horizonte é nossa 
maior motivação! 

Visita à Inova BH 

Acontece

A turma Prata, da Umei Diamante, já chegou animada!
A turminha da Umei Marfim se concentrou para entender o 

funcionamento da Inova BH

A turma Branca, também da Umei Diamante, prestou bastante atenção 
para montar a maquete da Umei

As crianças da Umei Parque Real se divertiram durante o passeio 
pela Inova BH
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E  m setembro a Inova BH foi notícia 
em um dos jornais de maior pres-
tígio de Minas Gerais, o Estado de 
Minas. O artigo publicado no dia 

Inova BH ganha destaque na mídia
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Cinco anos dedicados à Educação 
Por Clébio Batista

Engenheiro, Mestre em Engenharia Civil  
e Diretor da Inova BH

Há cinco anos o município de Belo Ho-
rizonte estabelecia uma importante parceria 
com a Inova BH e, assim, dava um grande 
passo para ampliar o atendimento à Educação 
Municipal. O contrato tinha como objetivo a 
construção, manutenção e gerenciamento de 
serviços não pedagógicos de 51 unidades de 
ensino na capital mineira e já começava com 
um grande desafio: construir 46 UMEIs e 5 
EMEFs em apenas três anos, com o objetivo 
de oferecer 25 mil novas vagas a crianças e 
adolescentes da cidade.

Hoje, todas as unidades de ensino estão 
em pleno funcionamento. Estima-se que nes-
te período, as escolas construídas e operadas 
pela Inova BH já receberam mais de trinta mil 
alunos, atendendo crianças de 0 a 6 anos de 
idade nas UMEIs, e de 7 à 14 anos nas EME-
Fs, sendo que muitas delas estudando em pe-
ríodo integral. As unidades estão espalhadas 
por várias regiões da cidade. Desde a primeira 
unidade disponibilizada, a UMEI Belmonte, 
entregue em setembro de 2013, na Regional 
Nordeste, até a última unidade a ficar pron-
ta, a UMEI Barreiro, em janeiro de 2016, na 
Regional Barreiro, as escolas operadas pela 
Inova BH são facilmente encontradas.

A Inova BH é responsável por todas as 
atividades administrativas da escola, in-

cluindo os serviços de portaria, segurança 
patrimonial, reprografia, limpeza, jardina-
gem, controle de pragas, manutenção hi-
dráulica, elétrica e predial, disponibilização 
de mobiliário, fornecimento e higienização 
de enxoval, além do provimento de mate-
riais descartáveis para os usuários da esco-
la pelo período de 20 anos. A qualidade de 
todo esse serviço é garantida por um rígido 
quadro de indicadores de desempenho que 
mensura mensalmente o desempenho da 
Inova BH. Tudo para que os alunos des-
frutem de um ambiente de qualidade e que 
propicie a melhor experiência possível para 
que a absorção do conhecimento ocorra em 
seu grau máximo. Todo este escopo de ser-
viços conta com o empenho diário dos mais 
de 500 profissionais.

Com os serviços não pedagógicos sendo 
cuidados pela Inova BH, a intenção é ofere-
cer à direção das unidades de ensino ainda 
mais tempo para que se dediquem às ques-
tões pedagógicas, voltadas à aprendizagem 
dos alunos, sem precisar se preocupar com 
funções de gestão dos serviços de apoio.

Acreditamos que um projeto como este, 
que une qualidade na construção e eficiência 
na prestação dos serviços não pedagógicos, 
são fortes aliados para que a Educação al-
cance melhores níveis. Com o suporte logís-
tico oferecido pela parceria, professoras(es), 
diretoras(es) e gestores educacionais tor-
nam-se mais livres para explorar todo o 
seu potencial pedagógico em benefício dos 

alunos. E os resultados já têm aparecido: as 
mudanças proporcionadas por esta modali-
dade de gestão são reconhecidas por aqueles 
que vivem o dia a dia das escolas e já atraiu 
a atenção até mesmo de pesquisadores. O 
projeto já foi tema de estudos acadêmicos, 
artigos e dissertações de Mestrado. Um des-
tes estudos, realizado em 2016, apontou, 
dentre outros resultados, que o tempo dedi-
cado pela direção das escolas às atividades 
pedagógicas é 25% maior nas unidades que 
fazem parte do escopo do contrato.

O modelo atraiu também a atenção de ges-
tores educacionais de outras partes. Mais de 
30 representantes de municípios, estados e 
até outros países interessados em conhecer o 
projeto já estiveram em Belo Horizonte para 
ver de perto o funcionamento das escolas que 
hoje são exemplo para diversos governos que 
desejam aumentar e melhorar o alcance da 
sua rede de ensino. Esse pioneirismo da Pre-
feitura de Belo Horizonte fez com que ela se 
tornasse finalista regional da América Latina 
do prêmio City Ingenuity Awards, em 2013, 
oferecido pela revista britânica Financial 
Times, além de ter sido premiada pela reno-
mada consultoria internacional KPMG como 
detentora de um dos 100 projetos de infraes-
trutura urbana mais inovadores do mundo.

Mais crianças e adolescentes na escola e 
educadores com mais tempo para cuidar do 
verdadeiro ensino. É isso o que nos move a 
continuar este trabalho, com o constante in-
tuito de aperfeiçoá-lo.

05 de setembro aproveita o aniversário 
de funcionamento da primeira Unidade 
entregue pela Parceria com a Prefeitura 
de Belo Horizonte para contar um pouco 

da contribuição da Inova BH ao ensino da 
cidade nesses cinco anos desde a assina-
tura do contrato. Confira abaixo, na ínte-
gra, o artigo. 


