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Acontece

Dia 15 de Outubro é uma data especial 
para nós: é quando celebramos o Dia 
dos Professores. Um dia feito para 
homenagear aqueles que transfor-

mam vidas por meio da educação. Os profes-
sores estão presentes na educação desde os 
primeiros anos de nossas vidas, por meio da 
Educação Infantil, na juventude, com o Ensino 
Fundamental e o Ensino Médio, e também na 
vida adulta, seja no Ensino Superior ou na Edu-
cação para Jovens e Adultos (EJA). É o profis-
sional que forma todos os outros profissionais. 

Mas o papel do professor não se resume 
ao que normalmente esperamos da educa-
ção formal. A Diretora da Escola Municipal de 
Educação Infantil (Emei) Nova Iorque, Adria-
na Araújo, conta que, na vida da criança, o 
professor vai além da Proposta Curricular. 
Ele é essencial na formação de sujeitos res-
peitosos, críticos e reflexivos. Para Adriana, 
é necessário valorizar e respeitar esses pro-
fissionais que têm a missão de educar e acre-
ditam no poder transformador da educação. 
São os professores que cultivam nas pes-
soas a curiosidade e a vontade de aprender. 

Para chegar na sala de aula e propiciar o 
aprendizado dos alunos, os professores pas-
sam por uma formação criteriosa. São anos de 
estudos e preparação para desempenhar essa 
função. Cada atividade e ação desenvolvida em 
sala de aula tem um objetivo específico. A Dire-
tora da Escola Municipal de Ensino Fundamen-
tal (Emef) Solar Rubi, Ludmila Teixeira, conta 

que, muitas vezes, as pessoas pensam que ser 
professor é não ter opção na hora da escolher 
a profissão. Ela, que além de diretora também é 
professora, explica que se realiza profissional-
mente ao ver os alunos nos espaços da esco-
la: “esse lugar só existe porque temos a eles”. 

Os professores ainda encontram várias 
dificuldades para o cumprimento das suas 
funções, como a evasão escolar, a falta de in-
teresse por parte do aluno e da família e, por 
vezes, a falta de infraestrutura de qualida-
de em algumas escolas. Professora da Emei 
Nova Iorque, Sheila da Silva Leôncio, conta 
que, apesar das dificuldades que existem, é 
muito gratificante ver um aluno se superando: 
“quando observamos que um aluno se desen-
volveu a partir de um trabalho que foi feito ex-
clusivamente para ele, ficamos muito felizes”. 

Para o dia 15 de outubro, uma das formas 
que a Inova BH encontrou para homenagear 
os professores foi entregando flores para 
os profissionais que fazem florescer as se-
mentes do futuro. Mas a nossa homenagem 
acontece também todos os dias, por meio da 
prestação dos serviços de apoio e a entre-
ga de infraestrutura de qualidade nas escolas 
da Parceria, para que as equipes pedagógicas 
possam focar integralmente no ensino e for-
necer educação de qualidade para mais de 25 
mil crianças em Belo Horizonte. Parabenizamos 
mais uma vez todos os professores pelo seu 
dia e desejamos um futuro em que a educa-
ção possa ser cada vez mais transformadora.

15 de Outubro - Dia dos Professores

Além de ser o Dia dos Professores, 
15 de outubro também é Dia das Auxilia-
res Administrativas. Enquanto os profes-
sores cuidam da parte pedagógica nas 51 
escolas da Parceria, as Auxiliares Admi-
nistrativas cuidam da estrutura física da 
unidade escolar em uma relação baseada 
no diálogo, no respeito e no acolhimento. 

“Aqui na escola estamos sempre juntos 
nas decisões diárias. Parceria é o nome que 
nos define. Sem o apoio um do outro, não 
conseguiríamos executar com tanta maes-
tria o nosso objetivo comum, que é parti-
cipar ativamente da educação de crianças, 
jovens e adultos. Por coincidência, ou não, o 
Dia do Professor e da Auxiliar Administrativa 
acontecem na mesma data. Para nós, isso 
faz bastante sentido, porque estamos sem-
pre apoiando um ao outro para alcançar uma 
educação de qualidade para as crianças”, 
conta a Auxiliar Administrativa da Escola Mu-
nicipal de Ensino Fundamental (Emef) Jardim 
Vitória, Maura Lana. “Cada um oferece o seu 
melhor, a Maura na administração física da 
unidade, e nós, professores, no pedagógico”, 
explica o professor e coordenador da Escola 
Integrada da Emef Jardim Vitória, Valdeci de 
Campos França, “Assim conseguimos alcan-
çar o potencial máximo de ensino e aprendi-
zado dos alunos”, finaliza Valdê, como é ca-
rinhosamente chamado por todos da escola.  

Dia 15 de outubro também é 
Dia da Auxiliar Administrativa

O Professor e Coordenador da Escola Integrada 
da Emef Jardim Vitória, Valdeci de Campos 

França, e a Auxiliar Administrativa da Emef 
Jardim Vitória, Maura Lana 
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Equipe pedagógica das escolas da Parceria recebem a homenagem da Inova BH para os professores
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Palavra do Presidente

Editorial

Aqui na Inova BH estamos sempre falando 
sobre cuidado. Cuidado com a mente, cuidado 
com o corpo, cuidado com a vida. 

No início do mês de outubro, lançamos mais 
uma iniciativa para o cuidado com a saúde men-
tal dos nossos colaboradores: um formulário para 
integrantes que necessitem de apoio para tratar 
questões de saúde mental. O intuito dessa ferra-
menta é abrir mais um canal de comunicação en-
tre a empresa e o colaborador. Queremos te ouvir, 
saber como você tem se sentido e como podemos 
te ajudar a exercer seu propósito com dedicação, 
tranquilidade e alegria. Caso precise do link, entre 
em contato com o setor de RH para solicitá-lo.

Também estamos no mês do Outubro Rosa – 
mês de prevenção ao câncer de mama. A maioria 
dos cânceres de mama são descobertos por meio 
do autoexame de toque e o Outubro Rosa é um 
momento de lembrar da importância do diagnós-
tico precoce. Quanto mais cedo for descoberto, 
maiores as chances de cura. No mês que vem, 
também teremos o Novembro Azul, mês de pre-
venção ao câncer de próstata. Momento para que 
os homens também se conscientizem acerca do 
autocuidado. O seu corpo é o seu lar. Nada mais 
justo do que você cuidar da sua casa com muito 
amor e respeito

Durante todo o ano, a Inova BH propõe ações 
que lidam diretamente com o bem-estar físico e 
mental dos colaboradores. Pensando nisso, lan-
çamos o Desafio Corrida do Bem. Vamos apro-
veitar a oportunidade de fazer o bem para o nos-
so corpo e ainda ajudar uma instituição social. O 
objetivo do Desafio é que vocês se movimentem 
para ajudar financeiramente o Instituto Lar Tere-
sa de Jesus, que é um espaço que acolhe pessoas 
que estão na luta contra o câncer. Para mais in-
formações, acesse nossas redes sociais e saiba 
como participar. Na próxima página você também 
confere detalhes desse novo desafio!

Cuide-se primeiro para que você também 
possa cuidar dos outros. Lembre-se que sua saú-
de é ponto primordial e que, para que você consi-
ga executar com excelência suas atividades, você 
deve estar em dia com seu corpo e sua mente.

Ruz Gonzalez
@ruz.gonzalez

Presidente da Inova BH

Acontece
Momento de autocuidado e prevenção

Outubro Rosa é o mês símbo-
lo da prevenção ao câncer de 
mama. Nesse período temos 
várias campanhas e ações 

para a conscientização das mulheres na 
prevenção dessa doença que é a maior 
causa de mortes por câncer em mulheres 
no Brasil. Quando diagnosticado precoce-
mente, as chances de cura são grandes. 
Por isso é tão importante ter um mês de-
dicado à conscientização e à prevenção. 

Na Inova BH, aproveitamos o perío-
do para promover ações como a pales-
tra conduzida pelo Médico Oncologista 
do Grupo Oncomed, Leandro Alves, e o 
Momento de Reflexão, em que um re-
presentante do Instituto Lar Teresa de 
Jesus, uma casa que acolhe pacientes na 
luta contra o câncer, explicou um pouco 
sobre a instituição e sobre como ajudar 
os acolhidos. Também houve a distri-
buição das fitas da consciência, nos tons 
de rosa e azul, símbolo da luta contra o 
câncer de mama e câncer de próstata. 
Apesar de o foco da campanha aconte-
cer no mês de outubro, ações que prio-
rizam a saúde de nossos colaborado-

res são realizadas durante o ano inteiro. 
A Auxiliar Fiscal da Inova BH, Raphaela 

Martins, que participou das atividades de 
conscientização promovidas pela Inova 
BH, já teve um caso de câncer de mama na 
família e reforça a importância de que essa 
conscientização aconteça o ano todo: “as 
mulheres não têm câncer só em outubro. 
A saúde tem que ser prioridade sempre”. 

Por isso, cuide-se! A maior parte dos 
casos de câncer de mama é descoberto 
pelas mulheres por meio do autoexa-
me de toque. Você, mulher, fique aten-
ta, a principal forma do câncer de mama 
é o nódulo (caroço) endurecido, fixo, e 
geralmente indolor, na região dos seios, 
pescoço ou axilas. Mudanças bruscas no 
tamanho dos seios e dos mamilos, saí-
da espontânea de líquidos dos mamilos 
e pele da mama vermelha também po-
dem ser sinais de alerta. Além do toque, 
a mamografia é um exame que pode ser 
feito de rotina para identificar o câncer 
antes de a mulher ter sintomas. Consulte 
o seu médico regularmente e se atente 
aos sinais que possam indicar o câncer de 
mama. A prevenção é o melhor caminho!

No Momento de Reflexão, a 
representante do Lar Teresa de 

Jesus falou um pouco sobre a 
casa que acolhe pacientes na 

luta contra o câncer

Os laços que representam a  luta contra o câncer 
foram entregues para os integrantes

#Família Inova BH nas redes
Quer que seu registro apareça aqui no 

Inova BH informa? Compartilhe fotos ou 
vídeos nas redes sociais e marque nosso @
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Destaque do mês

Expediente
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Algumas escolas da Parceria aproveitaram o recesso escolar para fazer peque-
nas mudanças na aparência das unidades, como foi o caso da Escola Munici-
pal de Educação Infantil (Emei) Ipiranga e da Emei Lindéia. Após ter a ação 
autorizada pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), as duas escolas da 

parceria realizaram pinturas pedagógicas para alegrar ainda mais o ambiente esco-
lar. A Diretora da Emei Ipiranga, Erica Couto, conta que a ideia de fazer essas mudanças na 
escola veio da vontade de deixar o ambiente mais lúdico para as crianças, “fizemos tudo 
em segredo. Nem as professoras e nem as crianças imaginavam que a escola estaria des-
sa forma ao voltarem do recesso. Quando eles chegaram, ficaram encantados com tudo 
que viram”. Erica explica que, apesar de ter sido uma atividade realizada pela escola, teve 
o apoio da equipe da Inova BH. Na Emei Lindéia também foram feitas pinturas pedagógicas 
com o intuito de deixar a escola mais atrativa para as crianças, como conta a Coordena-
dora Pedagógica da unidade, Eliana Barbosa: “nós aproveitamos a oportunidade de fazer 
as pinturas para incluir atividades que já faziam parte do dia a dia das crianças, como o 
caracol, a amarelinha e a lousa”. Confira ao lado algumas fotos dessa ação.

Acontece

Finalizamos mais um Desafio do Bem 
superando todas as expectativas. A 
arrecadação de brinquedos novos para 
crianças em situação de vulnerabilida-

de social alcançou quase o triplo da meta estipu-
lada. A proposta era arrecadar 200 brinquedos 
novos, mas a equipe da Inova BH, em parceria 
com a equipe da Saúde BH, e juntamente a seus 
parceiros e amigos, conseguiu arrecadar 525 
brinquedos. 

A Auxiliar Administrativa da Escola Munici-
pal de Educação Infantil (Emei) Diamante, Maria 
Elizanja, representante da equipe que ficou em 
segundo lugar na arrecadação total, conta que, 
quando soube do desafio, focou em quem es-
tava dentro da escola: “como o contato com as 
famílias está restrito por conta da prevenção ao 
coronavírus, fui de porta em porta nas salas de 
aula convidando as professoras para participar. 
Tive adesão de toda a equipe pedagógica”. Maria 
Elizanja relata que muitas pessoas perguntavam 
para ela o que ganhariam com a doação e a sua 
resposta era sempre a mesma: “o maior prêmio 
é o tamanho do sorriso da criança que ganha o 
presente”. Foi assim que a equipe da Emei Dia-
mante arrecadou 61 brinquedos no total.  A Emei 
Sarandi, equipe que ficou em terceiro lugar no 
ranking de arrecadação, com 60 brinquedos 
doados, também contou com a participação da 
coordenação e da direção da escola para arreca-

dar os brinquedos. A Auxiliar Administrativa da 
unidade, Angelita Batista, explica que a equipe 
pedagógica da escola sempre abraçou os De-
safios propostos pela Inova BH. 

Entretanto, o objetivo só pôde ser alcan-
çado e quase triplicado com a ajuda de cada 
uma das pessoas que conseguiram doar, mes-
mo que apenas um brinquedo. Somente com 
a soma de cada uma das pequenas ações é 
que conseguimos chegar a resultados tão ex-
pressivos. A Técnica de Enfermagem da Inova 
BH, Ana Paula Oliveira, participou do Desafio e 
doou um brinquedo. Ela conta que estava com 
receio de participar por acreditar que sua doa-
ção não faria diferença. Mas ao imaginar a tris-
teza de uma criança que não ganharia nenhum 
presente no Dia das Crianças, seu pensamento 
mudou: “às vezes, aquela criança que foi pre-
senteada com a minha doação não ganharia 
nada. Com pouco, eu consegui fazer feliz uma 
criança, e isso já fez a diferença na vida daquela 
família”.

A equipe que ficou em primeiro lugar no 
ranking foi a Emei Califórnia II, com 86 brin-
quedos arrecadados. A Auxiliar Administrativa 
da unidade, Gladys Fernandes, explica que a 
equipe não esperava alcançar o primeiro lugar 
nesse Desafio: “quando foi lançado o Desafio 
abraçamos a causa com muito carinho. Cada 
integrante se empenhou em doar uma quan-

tidade de brinquedos de acordo com as condi-
ções que tinha. Não esperávamos ser o desta-
que, já que a nossa ideia era apenas contribuir”. 
Ela conta que sente muito orgulho em fazer 
parte de uma equipe que tem um coração tão 
generoso. Ao todo, os 525 brinquedos foram 
distribuídos para as crianças de nove institui-
ções sociais da região Metropolitana de Belo 
Horizonte: Itaka, ASPRECAM, Fundação Vin-
cintin, Instituto Gil Nogueira, Instituto Citadelle, 
Escola Nave, Conexão do Bem, Instituto Espe-
rança e Projeto Rumo Certo. 

E não pense que acabou! O próximo Desafio 
do Bem já foi lançado e estamos, literalmente, 
correndo atrás da nossa meta. Nesse Desafio, 
a proposta é um pouco diferente: vamos nos 
movimentar para ajudar uma instituição so-
cial. A cada 1 quilômetro percorrido por corrida 
ou caminhada, R$5,00 serão doados para uma 
instituição social. Em homenagem ao Outubro 
Rosa e ao Novembro Azul a instituição apoia-
da será o Lar Teresa de Jesus, que acolhe pa-
cientes em tratamento contra o câncer. Para 
participar, basta fazer parte do nosso Desafio 
no aplicativo Strava. Para ser convidado para o 
desafio, siga o perfil Desafio Inova BH e Saúde 
BH dentro do Strava. A partir daí, é só registrar 
suas atividades pelo aplicativo. A nossa meta é 
alcançar 1400 quilômetros até o dia 05 de de-
zembro. E aí, contamos com a sua participação?

Fazer o bem faz mais do que bem
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A Emei Calífórnia II foi a equipe que mais arrecadou brinquedos 
novos, totalizando 86 unidades 


