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Vem ver como foi a preparação para o 
retorno das crianças e dos professores

P. 04P. 04
Destaque do mês 
O Desafio do Bem movimentou as equipes em 
prol de uma boa ação

Canais de Comunicação
Conheça nossas redes sociais
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Volta às aulas nas escolas 
da Parceria!
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Por dentro da PPP

O mês de fevereiro é muito espe-
cial para a Inova BH. É quando as 
crianças e as equipes pedagógicas 
das escolas da Parceria voltam das 

férias e enchem a escola de alegria de novo. 
Os preparativos para a volta das aulas come-
çam bem antes, lá em dezembro. Na semana 
que a escola entra de férias, nossa equipe de 
limpeza, manutenção e jardinagem já come-
ça a preparar a unidade para esse momento. 

E tudo foi feito com muito carinho e dedi-
cação, como conta a Auxiliar Administrativa 
da Escola Municipal de Ensino Fundamental 
(Emef) Solar Rubi, Lucimar dos Santos: “ti-
vemos um empenho especial com a faxina 
de todos os ambientes, internos e externos, 
da escola”. Ela explica que essa dedicação 
veio para que os alunos, familiares e pro-
fessores se sentissem mais confiantes em 
estar em um ambiente seguro e agradável. 

A diretora da Escola Municipal de Educa-
ção Infantil (Emei) Nova Iorque, Lilian da Penha, 
também preparou a escola e a equipe pedagó-
gica para a volta das crianças. Ela conta que o 
planejamento da hora da entrada das crianças, 
da organização dos banheiros e da alimentação 
foi feito em cima dos protocolos estabelecidos 
pela Prefeitura de Belo Horizonte. Lilian acre-
dita que a maior expectativa é que, mesmo 
com todos os desafios, um bom trabalho seja 
feito: “estamos em uma situação atípica que 
merece atenção. Precisamos refletir e en-
contrar novas soluções que possibilitem fazer 
o nosso trabalho da melhor forma possível”. 

E nesse clima de novos ciclos que as au-
las se iniciaram na Emei Parque Real. A Auxiliar 
Administrativa da unidade, Vânia Lúcia, conta 
que todos se prepararam bastante para acolher 
com muito carinho as crianças, porque enten-
dem o papel que a escola traz na vida do indi-
víduo. “A volta às aulas na Emei Parque Real foi 
marcada por uma mistura de sentimentos. As 
crianças estavam eufóricas e a gente conse-
guia ver o brilho nos olhos de cada uma. O mo-
mento de reencontro dos colegas e dos pro-
fessores foi marcado por alegria”, conta Vânia.

Para que a volta das aulas seja segura, 
todos precisam fazer a sua parte! Não se es-
queçam de manter o uso das máscaras, hi-
gienizar as mãos com frequência e o mais 
importante de tudo, de se vacinar! Cuidar 
de você é cuidar do outro. É um ato de amor! 

As aulas retornaram com muita preparação e segurança

“Estamos em uma situação atípica que merece atenção. Precisamos refletir e encontrar novas 
soluções que possibilitem fazer o nosso trabalho da melhor forma possível”, conta a Direto-
ra da Emei Nova Iorque, Lilian da Penha, no centro da foto, ao lado de sua equipe pedagógica.

As crianças da Emei Nova Iorque no momento de adaptação. Todo cuidado é feito para que 
elas tenham uma imagem positiva da Emei
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Palavra do Presidente

Editorial

Existe algo que faz com que determinado 
grupo de pessoas se concentre e permaneça 
junto diante de um propósito: a criação de la-
ços afetivos. Criar e manter esses laços são 
tarefas árduas, mas que ditam a nossa vida 
em sociedade. Quando nos juntamos com 
pessoas que têm o propósito alinhado, a vida 
parece ter mais sentido e a nossa existência 
ganha forma. Se conectar com o outro faz 
parte da essência do ser humano.

O que venho trazer hoje para vocês são 
dicas para criar laços com aqueles que estão 
ao seu redor. Comece de quem está mais per-
to e verá a mudança acontecendo aos poucos.  
Você sabe qual a cor favorita dos seus colegas 
de trabalho? Ou o que fazem em um domingo 
de lazer? Sabe dizer qual a matéria que seus fi-
lhos mais gostam de estudar? Qual foi a última 
vez que você parou para escutar atentamen-
te o que aqueles que estão perto de você têm 
para dizer? E olha, não são só as palavras que 
dizem. Fique atento(a) a todos os detalhes, 
principalmente o silêncio. Ele pode te dizer 
muito.

Com base nessa necessidade de criar la-
ços mais profundos com vocês, eu e minha 
equipe criamos o Café com Ruz. A cada duas 
semanas, quatro integrantes serão convida-
dos para tomar um café da manhã comigo, no 
escritório da Inova BH. Dois integrantes serão 
sorteados e outros dois serão escolhidos por 
mim, com a ajuda dos líderes da Inova BH. Será 
um espaço de diálogo e aprimoramento das 
nossas relações. Assim a gente vai poder se 
conhecer melhor!

Tem vontade de participar desse café? 
Entre em contato com a equipe de Comunica-
ção pelo e-mail: comunicacao@pppescolas.
com.br e expresse a sua vontade. Todos são 
bem-vindos! 

Ruz Gonzalez
@ruz.gonzalez

Presidente da Inova BH

Na Emei Parque Real, as crianças chegaram animadas e de braços abertos para iniciar 
o ano letivo!

Os procedimentos de combate ao coronavírus começam já na portaria da 
Emei Parque Real

O cumprimento dos procedimentos de combate ao coronavirus acontecem antes, 
durante e depois da aula
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Por dentro da PPP

Você sabia que, além do informativo mensal, a Inova BH tem vários outros canais digitais de comunicação?  Confira abaixo algumas das redes 
sociais em que estamos presentes e que estão disponíveis para todos que tenham interesse em conhecer mais sobre a PPP. Ficamos te 
esperando por lá para a gente trocar uma ideia!

Também somos digitais!

No nosso site você encontra um resumo so-
bre o que é o projeto da Inova BH como Par-
ceria Público Privada. Lá você confere quem 
somos, as premiações que conquistamos, 
algumas notícias da Parceria, as ações de 
impacto social, as vagas que estão abertas 
e todas as edições do Inova BH informa. Ufa! 
Quanta coisa! Não deixe de passar lá e dar 
uma conferida.

Você já nos segue no Instagram e no Face-
book? Não? O que está esperando? Lá a gen-
te está sempre informando em primeira mão 
tudo que acontece na Inova BH e nas escolas 
da Parceria. Se você já comentou em alguma 
das nossas postagens sabe que a gente ado-
ra conversar. Deixe seu comentário na última 
postagem falando que você veio do Inova BH 
informa que a gente vai deixar uma mensa-
gem de carinho para você! 

Pouca gente conhece o LinkedIn, mas essa é 
uma rede social corporativa. Lá você encontra 
notícias institucionais e as vagas que estão 
em aberto para trabalhar na Inova BH. Não 
deixe de nos acompanhar por lá também!

Destaque do mês

Instituto Valemos pelo que 
somos buscando as doações no 

escritório da Inova BH 

Toda vez que lançamos um Desafio do Bem, acreditamos que a nossa equipe vai alcan-
çar a meta, pois ajudar o próximo já é algo que pertence à Família Inova BH. O que nos 
surpreende todas as vezes é o engajamento dos nossos integrantes, amigos e par-
ceiros em divulgar e engajar nas ações propostas. No último Desafio do Bem, convi-

damos nossa equipe para arrecadar roupas, alimentos não perecíveis e materiais de limpeza 
e higiene pessoal para as pessoas que foram atingidas pelas chuvas em Minas Gerais. A meta 
era arrecadar 5 Caixas do Bem cheias com doações e, mais uma vez, ultrapassamos a meta 
juntos. A Auxiliar Administrativa da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Doutor 
Júlio Soares, Alana Virgínia, conta que convidou a sua equipe a participar em conjunto. Por 
meio de uma vaquinha, a equipe conseguiu comprar materiais de limpeza e de higiene pes-
soal. “Ficamos muito felizes em poder ajudar as pessoas que estavam precisando. Faremos 
isso juntas mais vezes”. E tivemos doações vindo dos parceiros também, como a Saúde BH, 
empresa do mesmo grupo Transpes. As equipes dos Centros de Saúde contribuíram bastante 
para o resultado. Se você ainda quiser participar, a Inova BH e as escolas da Parceria são pon-
tos permanentes de doações da Caixa do Bem. Assim que chegam, as doações são encami-
nhadas para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Fazer o bem faz bem!

Instagram e Facebook - @inovabh Site – www.inovabh.com.br LinkedIn - linkedin.com/company/inovabh/
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