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Destaque do Mês
Inova BH recebe visitas

Semana Nacional da Educação Infantil 
e da Infância
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Acontece

Valorização da Educação Infantil

O dia a dia das Escolas Muni-
cipais de Educação Infantil 
(Emeis) é sempre muito agi-
tado, mas a rotina entre os 

dias 25 e 30 de agosto foi ainda mais! 
Várias atividades lúdicas e recreati-
vas foram desenvolvidas pelas escolas 
para comemorar a Semana Nacional 
da Educação Infantil ou a Semana da 
Infância, como também é chamada. O 
objetivo é dar destaque para a Educa-
ção Infantil e valorizar a importância 
e o significado dessa etapa da Educa-
ção Básica na vida e na formação das 
crianças do Brasil.

Por meio de piqueniques, apre-
sentações teatrais, passeatas e brin-
cadeiras diversas, as crianças e seus 
professores convidam a cidade para 
olhar para a Educação Infantil e re-
fletir sobre sua importância. Estudos 
realizados por James Heckman, ga-
nhador do prêmio Nobel de economia, 
demonstraram que o investimento na 
primeira infância é uma estratégia efi-
caz para o crescimento econômico de 
um país. Isso porque, na etapa entre o 
nascimento e os cinco anos de idade, 
o cérebro se desenvolve rapidamente 
e é mais maleável. Assim, é mais fácil 
incentivar habilidades cognitivas e de 

personalidade, como a atenção, a mo-
tivação, o autocontrole e a sociabili-
dade, necessárias para o sucesso na 
escola, na saúde, na carreira e na vida. 
Os estudos vão ainda mais além. Se-
gundo dados da reportagem publicada 
pela BBC, que entrevistou o Nobel de 
economia, o investimento na Educa-
ção Infantil gera um retorno entre 7 a 
10% ao ano, com base no aumento da 
escolaridade e do desempenho profis-
sional, e na diminuição da necessidade 
de investimentos em reforço escolar e 
em saúde, por exemplo.

Por isso, cada Emei desenvolveu 
uma série de atividades que movimen-
tou a semana da criançada. Passeata, 
oficina de brinquedos e brincadeiras, 
piquenique, teatro. É uma maneira ale-
gre e descontraída de chamar a aten-
ção para a relevância da educação na 
primeira infância. 

Nas Emeis Floramar, Solimões e 
Santa Branca, por exemplo, dentre ou-
tras atividades, houve apresentações 
teatrais. Na Emei Lajedo houve uma 
comemoração dupla: além da Semana 
da Educação Infantil, a escola come-
morou seu aniversário de 4 anos de 
funcionamento! A criançada da Emei 
Guarani pôde se divertir com um pa-

lhaço na perna de pau. Já a Emei Jardim 
Vitória III contou com oficinas de tran-
ças e um delicioso piquenique.

Quem também realizou piqueniques 
com as crianças foram as Emeis Par-
que Real e Marfim. Na Emei Minaslân-
dia, os vovôs e vovós foram chamados 
para um café bem acolhedor e na Emei 
Planalto a equipe pedagógica realizou 
o dia do abraço! A Emei Maria Goretti 
recebeu ex-alunos para uma animada 
apresentação de capoeira e a Emei São 
Marcos ofereceu até algodão doce para 
adoçar o dia das crianças. Também não 
podemos esquecer do baile dançante 
realizado pela Emei Universitário e dos 
cartazes e outras produções realizadas 
pelas crianças da Emei São João Batista, 
valorizando a Educação Infantil. 

Muitas outras atividades foram de-
senvolvidas nas escolas da Parceria. 
Apesar da variedade de atividades, uma 
delas se repetiu em quase todas as es-
colas: a Passeata pela Educação Infantil. 
Nas Emeis Nova Iorque e Xodó Marize e 
na Escola Municipal Jardim Leblon, por 
exemplo, professores e alunos enche-
ram balões, fizeram cartazes e a maior 
festa na caminhada em torno de sua 
própria escola para colocar em pauta os 
direitos das crianças.
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Viva a infância e a Educação Infantil!
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Na última semana tivemos o prazer de receber uma equipe do Programa de 
Parcerias de Investimentos (PPI), representantes de Ministérios, do BNDES 
e do governo estadual para conhecer um pouco mais do projeto de Parceria 
Público Privada (PPP) entre a Inova BH e a Prefeitura de Belo Horizonte. Foi 

uma visita muito produtiva em que nossos Gerentes Fábio Lago, Bruno Brettas e 
Daniel Braga, além do nosso Diretor Presidente, Ruz Gonzalez, puderam explicar 
melhor o modo de funcionamento das Escolas da PPP e as vantagens que ela traz 
para o ente público e para os professores e alunos das unidades educacionais 
geridas no aspecto não-pedagógico pela Inova BH. Uma delas é poder contar com 
uma estrutura de extrema qualidade e sempre muito bem conservada. Mesmo após 
cerca de cinco anos da inauguração, as escolas cuidadas pela Inova BH permanecem 
com a aparência de qualidade, como se fossem novas. Isso facilita muito o trabalho do 
corpo pedagógico, que pode se dedicar totalmente ao ensino! As visitas ocorreram 
na Escola Municipal de Ensino Fundamental Cônego Raimundo Trindade e na Escola 
Municipal de Educação Infantil Xodó Marize. Na unidade de Ensino Fundamental, a 
comitiva ainda foi agraciada com uma bela apresentação de dança dos alunos que 
fazem parte da turma do programa Escola Integrada.

Destaque do mês 

Por dentro da PPP
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Piso brilhando 

Nada como um ambiente lim-
po e organizado para que as 
crianças possam aprender 
melhor e os professores con-

sigam lecionar com o máximo de eficá-
cia. É por isso que durante todo o ano, 
a cada dia, as equipes de limpeza das 
51 escolas da Parceria Público Privada 
entre a Inova BH e a Prefeitura de Belo 
Horizonte se esforçam para deixar as 
unidades sempre limpíssimas.

Mas durante os recessos escola-
res, em que as unidades de ensino fi-
cam mais vazias, as equipes de limpe-
za conseguem realizar procedimentos 
especiais. Tudo para que as crianças, as 
famílias, os professores e demais fun-
cionários que trabalham na escola pos-
sam chegar e se deparar com um prédio 
que até parece novo!

Ao voltarem às aulas, a primeira 

grande diferença observada por todos 
é como o piso da escola brilha, parecen-
do um espelho. Isso acontece porque no 
recesso escolar se torna possível rea-
lizar um tratamento no piso da escola. 
“Trata-se de um processo que deman-
da tempo e dedicação da nossa equipe, 
pois é preciso retirar todo o produto 
antigo dos pisos antes de aplicar a nova 
camada de impermeabilizante”, expli-
ca o Responsável pela área de Serviços 
da Inova BH, Nelson Ramos. O esforço 
da equipe de limpeza é recompensado 
com o resultado: um piso muito bonito 
e brilhante, e que ainda facilita a limpe-
za cotidiana realizada pela equipe nos 
meses seguintes, até que seja feito um 
novo tratamento no piso. Sem contar a 
alegria e a satisfação de todos ao entrar 
em uma escola tão bonita, limpa e acon-
chegante!

As equipes de limpeza da Inova BH se 
dedicaram com muito carinho à limpeza dos 

pisos. Olha como a equipe da Emei Pedreira 
Prado Lopes ficou feliz com o resultado!

De tão limpo e brilhante, o piso fica parecendo 
um espelho.
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