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Acontece

Momento de trazer a comunidade para dentro da escola!

O       ano ainda está no início, mas al-
gumas escolas já começaram a 
celebrar com os familiares das 
crianças. Trata-se de uma ótima 

oportunidade para que os pais e a equipe 
pedagógica da escola estreitem os laços 
de parceria e companheirismo. Normal-
mente, os familiares deixam as crianças na 
escola e saem para executar suas tarefas 
do dia a dia, mas quando há festa com a Fa-
mília é diferente! Mamães, papais e outros 
familiares são convidados não só a levar as 
crianças, mas também a ficar com elas na 
escola, aproveitando para conhecer me-
lhor o espaço e as pessoas que cuidam dia-
riamente dos seus filhotes.

No final de março, por exemplo, a festa 
aconteceu na Umei Maldonado, na Regional 
Barreiro. Segundo a vice-diretora da uni-
dade, Alessandra Maria Cardoso, “o even-
to possibilitou às crianças e suas famílias 
interação, aprendizado e diversão através 
de algumas atividades. As crianças, jun-
tamente aos seus familiares, pintaram um 
embornal, participaram de brincadeiras e 
ainda tiveram a oportunidade de realizar 
um piquenique no espaço da Umei”.

A Umei Xodó Marize, na Regional Norte, 
também já realizou sua Festa da Família. O 
tema do evento foi “Estimulando valores 
através da literatura infantil”. Houve lan-
che coletivo e contação de histórias. Cada 
turma desenvolveu atividades diferentes, 
mas o que realmente marcou é que as fa-
mílias doaram mais de 100 exemplares de 
livros para a biblioteca da unidade!

A Umei Cinquentenário, na Regional 

Oeste, também chamou os pais para a 
escola na comemoração chamada Sexta 
Cultural. “Foi realizada no turno da manhã 
com a Turma da Bola e do Velotrol. E à tar-
de com a Turma do Palhaço e a Turma do 
Parquinho. Os pais dessas turmas vieram 
assistir as apresentações das próprias 
crianças”, conta a Vice-diretora da unida-
de, Mônica Gomes.

Também a Umei Manacás, na Regio-
nal Pampulha, realizou um evento com a 
presença da família. Na ocasião a direção 
apresentou à comunidade o Projeto Ins-
titucional da escola para o ano de 2018: 
“Fazendo descobertas com a Turma da 
Mônica na Umei Manacás”. Os familia-
res participaram e gostaram bastante. 
“Eu achei excepcional, pois a abertura da 
escola para os pais dá a possibilidade de 
acompanhar de perto o trabalho da Umei e 
seu projeto psicopedagógico. Estou muito 
satisfeito com o modo como nossos filhos 
são tratados. Só posso elogiar a iniciativa 
e parabenizar a Umei, que conta com ex-
celentes profissionais. A estrutura física 
também é fantástica, tudo muito limpo e 
organizado. Estou satisfeitíssimo”, relata 
Verdi Soares, que é psicólogo e pai de uma 
criança de nove meses da Umei Manacás.

Não podemos esquecer da Umei Bel-
monte, na Regional Nordeste. No dia 14 de 
abril a escola realizou, com grande envolvi-
mento da comunidade, sua Festa da Famí-
lia. O evento contou até com um bazar so-
lidário. Muitas famílias doaram roupas para 
que outras recebessem. A Comunidade 
deu um show de solidariedade! 

O evento na Umei Manacás contou com a 
participação de convidados ilustres!

Uma das atividades desenvolvidas na Festa 
da Família da Umei Xodó foi o teatro com a 

história da Chapeuzinho Vermelho
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As famílias lotaram a Umei Maldonado em um 
momento de muita diversão e descontração
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Sexta Cultural na Umei Cinquentenário fez 
todo mundo dançar!

A Festa da Família da Umei Belmonte contou 
com show de talentos, oficinas de artesanato, 

corte de cabelo, maquiagem, limpeza de pele 
e um delicioso café da manhã
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Páscoa

Acontece

Para muitas crianças, celebrar a 
Páscoa é sinônimo de ganhar 
ovos de chocolate recheados 
de brinquedos. Porém, para 

a garotada que frequenta as unidades 
escolares da Rede Municipal de Ensino, 
o significado abarca também valores 
como o afeto e o amor ao próximo.

Na Umei Guarani, por exemplo, os 
familiares foram convidados a partici-
par, com as crianças, de um lanche da 
partilha. Cada família levou um bolo, um 
suco, um biscoito e todos puderam se 
deliciar juntos. Também na Umei Itai-
pu aconteceu um lanche coletivo entre 
todas as crianças da unidade. As ações 
tiveram como objetivo trabalhar e in-
centivar a solidariedade, a amizade, e a 
partilha. 

Outra atividade diferente foi a rea-
lizada pelas crianças da Umei Lindeia. 
Elas receberam bolinhos que elas mes-
mas confeitaram! Granulado, jujubas, 
confetes...as crianças escolheram quais 
guloseimas colocar e depois levaram os 
bolos para casa, onde puderam dividi-
-los com suas famílias! 

Mais legal que fazer aniver-
sário é poder comemorar 
com os colegas. É assim 
que acontece em várias 

unidades escolares da Parceria entre 
a Inova BH e a Prefeitura de Belo Hori-
zonte, que realizam aniversários cole-
tivos. Na Umei Nova Iorque, localizada 

A páscoa comemorada nas Umeis Itaipu, 
Guarani e Lindeia

Aniversários

O jardim da Umei Maria Goretti está sendo montado em uma parceria entre 
a escola e a Inova BH, por meio do projeto da professora Luciane Batista! 
As turminhas da Galinha Ruiva, Cachinhos Dourados, Bonequinho Doce e 
Bonequinha Preta se divertiram muito durante o plantio!

Flores para a escola

Crianças, professora e equipe de jardinagem da Inova BH juntos na construção do jardim da Umei 
Maria Goretti

na Regional Venda Nova, as crianças e 
a equipe pedagógica celebraram, jun-
tas, com muita festa, todos aqueles que 
completaram mais um ano de vida. Na 
Umei Mantiqueira, também na Regional 
Venda Nova, as professoras até se fan-
tasiaram para alegrar o aniversário das 
crianças. 

Os aniversariantes da Umei Nova Iorque e da Umei Mantiqueira adoraram celebrar com os 
colegas a data especial
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A      s equipes da Inova BH estão 
sempre se esforçando para 
prestar os melhores serviços 
nas 51 escolas que fazem par-

te da Parceria, mas desde janeiro elas ga-
nharam uma nova ferramenta para aper-
feiçoar ainda mais os serviços prestados: 
o Relatório de Avaliação.  Mensalmente, a 
Inova BH envia, para cada Auxiliar Admi-
nistrativa, a avaliação da sua unidade. 

Essa avaliação se baseia no Relatório 
de Desempenho realizado nas unidades 
de ensino pelo Verifi cador Independente 
(contratado pela Prefeitura de Belo Hori-
zonte). Nessa avaliação a Auxiliar Admi-
nistrativa recebe um retorno de onde os 
serviços estão sendo bem executados e 
em quais pontos os serviços podem ser 
melhorados. “É uma iniciativa bem legal, 
por que nos motiva a melhorar e buscar 

Informações para crescer

sempre mais”, conta a Auxiliar Adminis-
trativa da Umei Engenho Nogueira, Nel-
ma Lucia Vertelo. Segundo o Gerente de 
Operações da Inova BH, Fábio Lago, “a 
ideia é valorizar o trabalho que cada equi-
pe realiza em sua unidade e incentiva-las 
a prestar um serviço cada vez melhor 
nas escolas”. 

Além da avaliação, as Auxiliares Ad-
ministrativas também recebem as no-
tas dadas pelo Verifi cador Independente 
para cada unidade. A partir dessas notas 
é elaborado um ranking das escolas mais 
bem avaliadas. As três escolas que re-
ceberem as maiores notas no mês são 
premiadas com os selos de Equipe Ouro, 
Equipa Prata e Equipe Bronze. Em janeiro, 
por exemplo, a Umei Engenho Nogueira 
levou o ouro, enquanto as Umeis Pacajá 
e Vila Maria levaram a prata e o bronze, 

respectivamente. Em fevereiro Engenho 
Nogueira conquistou o bicampeonato e 
as Umeis Lajedo e Maria Goretti empa-
taram em segundo lugar, levando a pra-
ta. O bronze fi cou com Jardim Vitória III. 
No mês de março tivemos duas escolas 
empatadas em primeiro lugar: Bairro das 
Indústrias e Xodó Marize. A Umei Sarandi 
levou a prata e a Umei Santa Branca fi cou 
com o Bronze.

A cada mês, a escola que fi ca em pri-
meiro lugar recebe um lanche especial, 
para celebrar a vitória alcançada, mas os 
pontos serão somados ao longo dos me-
ses e no fi m do ano a Auxiliar Administra-
tiva e as Auxiliares de Serviços Gerais da 
escola que tiverem acumulado mais pon-
tos receberão um prêmio especial. Mas 
quem ganha mesmo são as escolas, com 
serviços cada vez melhores.

A
rquivo Inova BH

 Em janeiro e Fevereiro a escola campeã foi a Umei Engenho Nogueira. Em março o ouro fi cou com as unidades Bairro das Indústrias e Xodó Marize, 
que empataram em primeiro lugar


