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Representando cerca de 90% da equipe, as mulheres ocupam 
as mais diferentes funções e fazem a diferença para que a 
Inova BH seja uma empresa de destaque e excelência.
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Veja como foi a folia nas escolas
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Acontece
Dia Internacional da Mulher

Você sabia que mais de 90% dos integrantes da Inova BH são mulheres? Sem elas, não conse-
guiríamos ter tanta excelência nos serviços prestados em todas as escolas que fazem parte 
da Parceria. Presentes em diferentes funções, as mulheres fazem com que a Inova BH seja um 
sucesso.  Conheça abaixo algumas das mulheres que fazem parte da nossa equipe.

Sônia das Graças Goulart – Auxiliar de Serviços Gerais da Escola Municipal de Educação Infantil  
(Emei) Minaslândia

“Meu trabalho é muito importante para o funcionamento da escola. Sempre mantendo os ambientes 
limpos, as crianças e a equipe pedagógica podem utilizar o espaço da melhor forma possível sem 

contratempos. Uma vez, uma professora pediu para que eu explicasse a importância do meu tra-
balho para as crianças. Falei com elas dos processos que utilizo durante o dia, como a cor certa de 
cada luva que utilizo e até pude explicar para as crianças como elas deveriam utilizar o sabonete 
líquido para que não ocorresse desperdício. Depois desse dia, percebi que as crianças começaram 
a reconhecer meu trabalho e isso me deixou orgulhosa. É muito satisfatório saber que faço a di-
ferença na vida dos alunos. Visto a camisa da Inova BH e sempre faço o melhor trabalho possível. 
Quanto mais os funcionários crescem, mais a Inova BH cresce também.

Patrícia Souza Alves – Auxiliar Administrativa da Emei Jaqueline

“Para mim, ser mulher é viver 1000 vidas em uma. Todos os dias estamos aprendendo coisas novas, 
ficando mais fortes e ganhando experiências. É uma honra poder participar desse projeto que a Ino-
va BH está construindo. Vejo que a empresa cria oportunidades para o crescimento profissional, 
como os treinamentos, por exemplo. O reconhecimento que temos também é muito importante. 
A Inova BH está sempre lembrando das equipes que trabalham nas escolas e isso é um incentivo 
para continuarmos dando o nosso melhor no dia a dia.”

Raquel Aparecida de Araújo – Estagiária de Segurança do Trabalho

“O que eu mais gosto na Inova BH é de como sou reconhecida profissionalmente. Aqui não há uma distin-
ção entre os estagiários e entre quem é contratado. Somos todos parte de uma única equipe que trabalha 

com um único objetivo: prestar serviços de qualidade. Uma das minhas responsabilidades é o treina-
mento de integração de novos funcionários. É nesse momento que posso explicar um pouco da impor-
tância de se seguir os Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) de forma correta. Faço o primeiro 
contato com os novos integrantes que irão contribuir com a Inova BH. É o momento em que posso 
conhecê-los e criar um vínculo de respeito e confiança.”
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Acontece

A chegada de um dos maiores 
feriados do Brasil fez as es-
colas da Parceria entrarem 
na festa! O Carnaval divertiu a 

todos e até a equipe da Inova BH entrou 
no meio da brincadeira. Como de costu-
me, as escolas realizaram várias ativi-
dades com as crianças, como bailinhos 
e desfiles, que fizeram a alegria dos que 
estavam nas escolas. 

As equipes da Inova BH se 
divertiram bastante com as crianças 
e as equipes pedagógicas das escolas. 
A Auxiliar Administrativa da Escola 
Municipal de Educação Infantil (Emei) 
Floramar, Cláudia Márcia, disse que 
poder participar de um evento como 
esse, dentro da escola, faz com que ela 
se sinta mais animada e motivada para 

trabalhar. Ela conta que toda a sua 
equipe participou e estava muito alegre 
de poder fazer parte desse momento. 
“Quando estamos bem conosco, a 
nossa alegria transborda para as 
outras pessoas. Com isso, o nosso 
trabalho flui e a convivência fica melhor 
a cada dia. A equipe pedagógica da 
escola apoia a nossa participação nos 
eventos sempre que é possível”, conta 
Cláudia. A Diretora da Emei Floramar, 
Elizabeth Souza, explica que o Bailinho 
da Alegria foi um momento para que 
as crianças e os adultos pudessem se 
divertir e brincar juntos. “Tratamos 
com igualdade todos que colaboram 
para o funcionamento da escola, 
sempre pensando na inclusão. Aqui, na 
Emei Floramar, existe uma única equipe 

que trabalha em prol da educação das 
crianças”, afirma Elizabeth. 

Além de estarem juntas na folia, 
as equipes da Inova BH estão sempre 
preparadas para realizar a limpeza dos 
ambientes após os eventos realizados 
nas escolas, como conta a Auxiliar Ad-
ministrativa da Emei Pedreira Prado 
Lopes, Michele Aparecida: “A Inova BH 
me proporciona a chance de trabalhar 
perto das crianças e isso me traz muita 
felicidade. Sempre que temos a opor-
tunidade de participar dos eventos que 
acontecem na escola, a equipe toda se 
anima. É um momento de integração da 
Emei com a Inova BH. E depois de toda a 
comemoração temos o prazer de deixar 
tudo limpo para que o outro turno possa 
se divertir também”.

Carnaval
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Arquivo Emei São Marcos

A diversão foi garantida durante as comemorações nas Escolas da Parceria
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A Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) 
Pedreira Prado Lopes promoveu um momento de 
muita diversão para os alunos na manhã do dia 12 de 
março. A Auxiliar de Sala da unidade, Deusa Maria, 

fez a contação de uma história adaptada que foi retirada do 
livro Coração de Líder, do autor Marco Fabossi. O texto conta a 
trajetória de um peixinho curioso que estava inconformado com 
a sua vida no aquário e por esse motivo foi atrás de formas para 
mudar a sua situação. Além de sempre ter algo a ensinar para as 
crianças, a contação de histórias provoca a curiosidade, o gosto 
e o hábito pela leitura. Mais do que diversão, esses momentos 
também são importantes para desenvolver o senso crítico e a 
criatividade dos alunos. E ainda promovem a oportunidade para 
as crianças aprenderem brincando.

Destaque do mês 
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Dia Mundial da Água

No dia 22 de março temos uma data 
muito especial: o Dia Mundial da Água. 
É um dia voltado para a discussão de 
práticas que visam o uso responsável 
e sustentável desse bem precioso. 
Presente em vários momentos do 
nosso dia a dia, a água é essencial para a 
manutenção da vida na Terra. Das plantas 
aos animais, todos precisam da água para 
a sobrevivência. 

Diante da necessidade do uso 
consciente, a Inova BH adotou, nas 
escolas da Parceria, medidas para a 
redução do consumo de água. Torneiras 
aeradas, válvulas de descarga, chuveiros 
e mictórios com regulagem de pressão 
são alguns dos itens que diminuem 
a quantidade de água que é utilizada 
diariamente nos prédios. 

Por causa dessas medidas, todas 
as 47 Escolas Municipais de Educação 

Infantil (Emeis), conquistaram o Selo 
BH Sustentável, concedido pela 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
da Prefeitura de Belo Horizonte. A 
certificação premia empreendimentos 
que adotam medidas que contribuem 
para a redução do consumo de água, 
energia, emissões atmosféricas e 
geração de resíduos sólidos. 

O Técnico de Segurança do 
Trabalho e um dos responsáveis pela 
gestão de meio ambiente da Inova BH, 
Vinícius Brandão, conta que a redução 
no consumo de água beneficiará 
as gerações futuras: “com a escola 
equipada para a economia no consumo, 
as crianças já crescem aprendendo a 
utilizar de forma sustentável algo tão 
essencial como a água. É importante 
sermos responsáveis agora para, no 
futuro, não faltar”.

Acontece

Mictórios, válvulas de descarga e chu-
veiros com regulagem de pressão ga-
rantem o Selo BH Sustentável para as 

Emeis da Inova BH
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