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Mostra Cultural
Umeis Jardim Vitória III, Lindeia e  
Alto Vera Cruz realizam suas mostras

P. 04
Dia das Crianças  
Diversas atividades marcaram a data 
especial nas Unidades de Ensino
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Outubro é mês de festa!
Dia das crianças, dia dos professores, mostra 
cultural... não faltou diversão!
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P ipoca, algodão doce, sorve-
te. Cama elástica, pula-pula, 
piscina de bolinhas. Teatro, 
palestras, jogos e brincadei-

ras. Entre os dias 02 e 06 de outubro as 
unidades escolares celebraram a sema-
na das crianças! Como na semana do Dia 
das Crianças, 12 de outubro, as escolas 
entram em recesso, a festa é comemo-
rada antes, como muita animação por 
parte de alunos, professores e todos os 
outros funcionários das escolas!

Cada escola organizou sua própria 
agenda de atividades, mas sempre com 
o objetivo de homenagear as crianças e 
celebrar a infância. A maior parte das ati-
vidades desenvolvidas acontecem fora 
da sala de aula, para mudar mesmo a ro-
tina dos pequenos.

Na Umei Serra Verde, por exemplo, 
uma das atividades desenvolvidas foi o 
bailinho a fantasia, realizado na biblioteca 
da unidade. As crianças se vestiram com 
as roupas de seus personagens preferi-
dos e dançaram e pularam muito! Outra 
atividade desenvolvida pela unidade foi 
a contação de histórias, aproveitando o 
espaço do hall de entrada e do refeitório. 
A Umei Mantiqueira também realizou a 
atividade de contação de histórias, com 
o grupo Cantuá, além de proporcionar 
um dia de música clássica!

Outra atividade bastante realizada 
com muita aprovação das crianças foi 
a disponibilização de brinquedos inflá-
veis. As Umeis Nova Iorque e Itaipu, por 
exemplo, aproveitaram o espaço exter-
no de suas unidades para oferecer uma 
série de brinquedos diferentes do que as 
crianças estão habituadas a utilizar no 

Acontece

dia a dia. Já na programação da Umei Ca-
margos teve até dia de praia, com direito 
a areia e guarda sol!

Também houve escolas, como a 
Umei Maria Goretti e a Umei Planalto, 
que aproveitaram a data especial para 
fugir um pouco do cardápio, oferecendo 
sorvete, algodão doce e pipoca para as 
crianças – e também para os adultos que 
ainda guardam dentro de si um pouqui-
nho da criança que já foram. 

Semana inteira das crianças

 
A Umei Mantiqueira teve um dia especial  

com música clássica para as crianças

 
Baile a fantasia na Umei  

Serra Verde agitou o dia da unidade!
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Pula-pula, cama elástica e piscina de bolinhas na Umei Nova Iorque

A
rq

ui
vo

 U
m

ei
 N

ov
a 

Io
rq

ue

 
Está na cara que a criançada da  

Umei Itaipu se divertiu demais  
na cama elástica

 
As crianças da Umei Planalto  

se esbaldaram de sorvete!
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Quem disse que BH não tem  

praia não viu a Umei Camargos na 
programação da Semana das Crianças...
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N as últimas semanas, diver-
sas unidades escolares que 
fazem parte da Parceria 
entre a Prefeitura de Belo 

Horizonte e a Inova BH realizaram suas 
mostras culturais. A Mostra Cultural é, 
na verdade, a culminância do Projeto 
Anual da escola. Cada escola elege um 
tema para nortear as produções ao lon-
go do ano e subtemas para cada turma. 
E a Mostra é o evento em que os alunos 
têm a oportunidade de apresentar as 
produções realizadas e socializar com 
seus familiares e com a comunidade es-
colar os conhecimentos adquiridos ao 
longo do ano.

Na Umei Alto Vera Cruz, por exem-
plo, o tema escolhido e que norteou as 
produções foi o “Verde que te quero 
verde”. Durante os últimos meses, vá-
rias ações ligadas à temática do verde 
foram realizadas pela unidade, como a 
elaboração de uma horta e o plantio de 
flores no jardim da escola, ação que in-
clusive recebeu a ajuda das famílias das 
crianças. Até os nomes das salas reme-
tiam ao verde. Cada turminha recebeu 
uma denominação diferente, teve a tur-
ma do tomate, turma do alecrim, turma 
da couve.... e cada uma delas produziu 
trabalhos diferentes associados à te-
mática do verde. 

No dia da Mostra Cultural, que acon-
teceu em 30 de setembro, os espaços 
da Umei foram especialmente organi-
zados pela equipe pedagógica para dar 
visibilidade às produções dos alunos. O 
evento é bastante interessante, pois os 
pais podem visitar não só os trabalhos 
dos seus filhos, mas de todos os outros 
alunos da escola, e têm a oportunidade 

de conhecer tudo o que vem sendo re-
alizado.

O ponto alto das mostras é qua-
se sempre a participação das famílias, 
como aconteceu na Mostra Cultural da 
Umei Jardim Vitória III. “A participação da 
comunidade foi sensacional. Se envol-
veram na confecção dos trabalhos junto 
com as crianças e marcaram presença na 
Mostra!”, conta a vice-diretora da uni-
dade, Valéria Vitor Rodrigues. O evento 
também aconteceu no dia 30 de setem-
bro e o tema do projeto Institucional e da 
mostra foi “As maravilhas do Reino Ani-
mal”. Na ocasião também foi comemora-
do o 2º ano da Umei!

Outra unidade que realizou sua Mos-
tra Cultural no último dia 30 foi a Umei 
Lindeia. O tema escolhido foi “Quem 
conta encanta”, homenageando vários 
livros, como “Azul e Lindo: Planeta Ter-
ra, Nossa Casa”, de Ruth Rocha e Otavio 
Roth e “Tem Festa no céu... eu vou... eu 
vou...”, de Ducarmo Paes. Cada ambiente 
da Umei foi decorado de acordo com as 
produções realizadas pelas crianças, ins-
piradas pelas obras. 

Mostra Cultural nas Umeis

Acontece

 
Na Umei Lindeia, a inspiração para o  

projeto pedagógico foi a literatura

 
Todas as atividades da Mostra Cultural da Umei Alto Vera Cruz estiveram voltadas para o meio ambiente
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O tema da Mostra Cultural da Umei Jardim Vitória III foi o reino animal
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E stamos inaugurando um novo espaço no 
informativo da Inova BH, é o destaque do 
mês! Mensalmente escolheremos uma ação, 
atividade ou evento realizado pelas unidades 

escolares da Parceria que se destacaram por sua 
criatividade, pertinência, impacto ou abrangência. Neste 
mês escolhemos o Leitura em Movimento, da Escola 
Municipal de Ensino Fundamental Jardim Vitória, Regional 
Nordeste de BH. Durante o intervalo, um aluno ajudante 
leva o carrinho cheio de livros e revistas para que outras 
crianças façam suas escolhas! Uma forma muito criativa 
e inteligente de incentivar a leitura! 

Parabéns, professores!

Destaque do mês

Acontece
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