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4 anos de Emef Vitória! Milhares de crianças, 
jovens e adultos que tiveram a oportunidade 
de ter suas vidas transformadas pela escola!
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Acontece

Emef Vitória completa mais um ano

Neste mês, a Escola Municipal 
de Ensino Fundamental (Emef) 
Jardim Vitória completa quatro 
anos de funcionamento. Com 

capacidade para atender cerca de 960 
alunos, milhares de estudantes já pude-
ram se beneficiar da estrutura física e da 
dedicada equipe pedagógica, combinação 
perfeita para um ensino de qualidade. Para 
comemorar esta data tão especial, dire-
ção, coordenação, professores, monito-
res, alunos e comunidade se reuniram para 
relembrar toda a trajetória da unidade. Fo-
tos de todo o processo de construção, até 
os dias atuais, estampavam os murais da 
escola e a comunidade pôde conferir de 
perto como foi o processo de implantação 
da Emef no bairro Vitória. 

Como não poderia deixar de ser, as 
apresentações dos alunos e monitores da 
Escola Integrada animaram a festa. O Co-
ral e a Roda de Samba encantaram quem 
estava presente com lindas canções en-
quanto a Roda de Capoeira presenteou a 
todos com seus movimentos e batuques. 
A turma do Hip-Hop e do Maculelê tam-
bém marcaram presença com suas core-
ografias.

Cada turma da escola teve a chance 
de desenvolver um trabalho relaciona-
do ao aniversário da unidade. Foram fei-
tas maquetes, pesquisas de dados sobre 
a construção, linhas do tempo, trabalhos 
com mapas e até a criação de uma ban-
deira da escola. Os alunos também produ-
ziram um Pé de Poesia e um mural sobre 
suas primeiras impressões ao chegar na 

escola, em que se podia ler relatos como: 
“eu nunca tinha visto uma escola com essa 
estrutura. Eu me perdi pelos corredores e 
conheci várias pessoas nos dias seguintes” 
e “no meu primeiro dia de aula eu cheguei 
todo desorganizado na escola, não sabia de 
qual sala eu era... olhei no papel a minha sala 
e descobri que havia várias pessoas que 
eu já conhecia, achei bem legal”. A Direto-
ra da Emef Jardim Vitória, Carla Lazarini, 
disse que acha muito importante trabalhar 
o sentimento de pertencimento com as 
crianças e os jovens: “a escola pertence à 
comunidade. A nossa gestão tem uma pre-
ocupação muito grande em tratar assuntos 
como o cuidado pelo prédio e a relação en-
tre a escola e a sociedade”.

O momento mais esperado da festa foi 
a apresentação dos cães da Guarda Muni-
cipal de Belo Horizonte. A apresentação foi 
dividida em duas etapas: a primeira parte 
foi estrelada por Akira, uma cadela da raça 
Pastor Alemão, que mostrou toda sua dis-
ciplina ao realizar um percurso cheio de 
obstáculos. Num segundo momento, toda 
a comunidade pôde chegar pertinho dos 
animais para tirar fotos e fazer carinho. 
Schumacher, da raça Border Collie, e Iudi, 
da raça Golden Retriever, fizeram a alegria 
de todos. A estrela do show, no entanto, 
foi Cachorroto, a mascote oficial da Guarda 
Municipal de Belo Horizonte. Ela conseguiu 
tirar sorrisos e gargalhadas de todos que 
estavam presentes com suas brincadeiras. 
No final da festa, enquanto fatias de bolo 
eram servidas, o grupo de Percussão de 
Sabará fechou a festa em grande estilo.

 
A construção da Emef Vitória foi um 

presente para a comunidade!

Segundo Maura 
Lana, Auxiliar 
Administrativa da 
Emef Jardim Vitória, 
“a escola continua 
linda, assim como 
no dia da inaugu-
ração. Tenho muita 
admiração por todos 
que trabalham para 
manter a escola 
conservada”

 
Os trabalhos apresentados deixaram 

todos com brilho nos olhos
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Por dentro da PPP

No último mês, nossos funcio-
nários passaram mais uma 
vez pelo curso de Brigada 
Contra Incêndio. Todos os in-

tegrantes da Inova BH que trabalham 
nas escolas da Parceria, tais como Auxi-
liares de Serviços Gerais, Auxiliares Ad-
ministrativas e Porteiros, são treinados 
para agir em situações emergenciais, 
para operar equipamentos de comba-
te a incêndios, para auxiliar na identifi-
cação de situações de risco e também 
para prestar os primeiros socorros. 

Além de treinar os integrantes re-
cém-chegados à Inova BH, os funcio-
nários que realizaram o treinamento há 
mais tempo passam por uma recicla-
gem, para reforçar o aprendizado. Isso 
colabora para melhorar a segurança não 
só do prédio, mas também dos profes-
sores, dos pais, das crianças e dos de-
mais funcionários da escola.

Para o Técnico em Segurança do Tra-
balho da Inova BH, Vinícius Brandão Ra-
mos, “o treinamento é importante, pois 
aumenta o número de pessoas dentro 
das escolas com habilidades para atuar 
em casos de emergência. E ainda é um 
conhecimento que a pessoa leva para 
a vida, podendo utilizá-lo em situações 
dentro de casa ou em outros espaços 
públicos”. É possível confirmar a rele-
vância dos brigadistas nos treinamen-
tos de evacuação que são realizados nas 
unidades escolares da Parceria.

Em 2018, todas as 51 escolas passa-
ram pelo simulado que tem como objeti-
vo preparar os brigadistas e demais usu-
ários da unidade a evacuarem o prédio 
de forma segura em casos de emergên-
cias. Durante esse exercício simulado, o 
alarme de incêndio da unidade escolar é 
acionado e os brigadistas devem orien-
tar alunos, professores e funcionários de 

apoio a saírem do prédio de maneira rá-
pida, mas organizada.

Em 2019 os simulados estão sendo 
refeitos em todas as escolas. A ideia é 
realizar o teste em um turno diferen-
te do que foi realizado no ano passado 
para aumentar o número de pessoas 
que passaram pela experiência da eva-
cuação de emergência. “É importante 
refazer os simulados periodicamente, 
pois há pessoas novas trabalhando na 
escola e também para que as pessoas 
que já passaram por ele possam ga-
nhar mais confiança. A cada simulado 
nós tentamos fazer um pouco diferente, 
aumentando o grau de dificuldade, para 
que todos estejam cada vez mais pre-
parados”, explica Vinícius Brandão Ra-
mos. Este ano, sete escolas já passaram 
pelo treinamento. Até dezembro, todas 
as outras também receberão o simula-
do de evacuação.

Equipe preparada para emergências

 
O treinamento de Brigada Contra Incêndio prepara a 

equipe para atuar em diversas situações

 
As escolas da Parceria passam novamente pelo Simulado de Evacuação, uma forma de 

treinar a escola para uma evacuação rápida e tranquila em casos de emergência

A
rquivo Inova BH

A
rquivo Inova BH



4  Inova BH Informa #60    Abri l  /2019

O dia 02 de abril é considerado o Dia Mundial 
da Conscientização do Autismo e tem como 
principal objetivo reduzir a discriminação e o 
preconceito que cercam as pessoas que vivem 

com esta síndrome neuropsiquiátrica. Muitas escolas da 
Parceria aproveitaram a data para promover campanhas 
para aumentar a compreensão sobre o tema. As Escolas 
Municipais de Educação Infantil (Emeis) Floramar e 
Jardim Vitória III, por exemplo, produziram murais nas 
entradas das unidades com objetivo de chamar a atenção 
para a causa. As maiores barreiras enfrentadas pelas 
pessoas autistas e seus familiares ainda estão ligadas 
ao desconhecimento e ao preconceito, o que torna a 
conscientização sobre o tema extremamente importante.

Destaque do mês 

Acontece
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Combate à dengue

Apesar de já ser um tema anti-
go, é sempre bom reforçar os 
cuidados que se deve ter para 
evitar a proliferação do mos-

quito que transmite não só a dengue, 
mas também a zika e o chikungunya. 
Justamente com o objetivo de relembrar 
a importância dos cuidados no combate 
ao aedes aegypti que diversas escolas 
da Parceria têm desenvolvido projetos 
educativos sobre o tema. 

De maneira bastante lúdica, as es-
colas relembram que devemos deixar 
os ambientes sempre livres de lixo ou 
de qualquer outro material que acumule 
água, já que esse é o ambiente ideal para 
a reprodução do mosquito. Na Esco-
la Municipal de Educação Infantil (Emei) 
Marfim, as professoras apresentaram 
um teatro para as crianças mostrando 
como a sujeira no quintal e o acúmulo de 
garrafas, vasos e pneus podem acabar 
trazendo a doença para dentro de casa. 

Com muita criatividade, as professoras 
demonstraram que cabe a cada um de 
nós o cuidado contra o mosquito. A esco-
la ainda realizou uma passeata ao redor 
da unidade para chamar a atenção dos vi-
zinhos e das pessoas que passavam pela 
rua. Afinal, no combate à dengue é preci-
so que todos atuemos juntos!

Na Emei Santa Branca, a equipe de 
professores ajudou as crianças a confec-
cionar diversos cartazes com frases de 
alerta. As crianças também assistiram a 
um vídeo que explicava um pouco mais 
sobre as formas de proliferação do mos-
quito. O mais legal é saber que a cons-
cientização não para nas crianças, pois 
elas levam esses temas para as famílias, 
que assim também se tornam agentes 
contra a dengue, a zika e o chikungunya.

Na Escola Municipal de Ensino Fun-
damental (Emef) Jardim Leblon também 
teve campanha de conscientização. Os 
alunos fizeram um bloco e desfilaram nos 

arredores da unidade com fantasias e 
cartazes que alertavam para a impor-
tância do combate ao mosquito. A equi-
pe da Inova BH também tem feito sua 
parte, cuidando da limpeza interna e ex-
terna das unidades escolares para que 
o aedes aegypti não tenha chances nas 
nossas escolas!

 
As Emeis Marfim e Santa 

Branca e a Emef Jardim Leblon foram 
algumas das unidades que desenvolveram 

campanhas contra o mosquito aedes aegypti
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Arquivo Emef Jardim Leblon


