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Momento de confraternização nas escolas 
da Parceria!
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Semana das Alergias Alimentares na Emei 
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Festa da Família
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Acontece

No mês de maio e de junho acon-
teceram várias comemorações 
em celebração à família nas es-
colas da Parceria. O intuito des-

se momento é convidar os familiares para 
que participem do processo de aprendi-
zagem das crianças dentro das escolas.

A Festa da Família na Escola Municipal 
de Educação Infantil (Emei) Palmeiras teve 
como tema a celebração da diversidade. O 
Diretor da unidade, Ronaldo Estevão dos 
Reis, explica que a escolha desse tema se 
deu pela importância de conversar sobre as 
diversas configurações de famílias que exis-
tem. “Aquele ideal de família tradicional não 
é a realidade da maioria das crianças. Cada 
família se apresenta de uma forma e é im-
portante naturalizar isso”, explica Ronaldo. 

Ele também conta que, por conta da 

Família na escola, parceria de sucesso!

pandemia, muitas famílias deixaram de fre-
quentar o espaço escolar e que é necessário 
resgatar essa presença dos familiares. Para 
isso, os pais foram convidados a participar de 
forma ativa na Festa da Família, ajudando nas 
oficinas. Tamiris Rodrigues, mãe do Tomás e 
da Maria Elisa, alunos da Emei Palmeiras, não 
pensou duas vezes antes de se inscrever para 
cantar na festa: “imaginei que seria legal para 
as crianças terem contato com a música. Te-
nho certeza que meus filhos vão se lembrar 
desses momentos e é isso que quero dei-
xar para eles, boas memórias da infância”.

Na Escola Municipal de Ensino Funda-
mental (Emef) Doutor Júlio Soares também 
aconteceu uma festa em celebração à di-
versidade nas famílias. Com o tema “Quem 
cuida de mim”, a festa contou com mais de 
600 familiares. A Auxiliar Administrativa da 

unidade, Alana Virgínia, explica que esse 
foi o 1° evento pós-pandemia e que gos-
tou muito de participar dessa festividade. 
Ela conta que a Banda da Guarda Municipal 
esteve presente e que aconteceram apre-
sentações de capoeira, dança e percussão 
dos alunos da escola integrada. Para ela, foi 
uma alegria estar na presença dos pais e 
de poder celebrar o retorno das comemo-
rações na escola. Também aconteceram 
festas em outras Emeis da Parceria, confor-
me vocês podem conferir nas fotos abaixo.

Tem algo legal que queira compar-
tilhar ou quer ver a sua escola aqui no 
Inova BH Informa?Entre em contato com 
o setor de Comunicação da Inova BH e 
conta para a gente. Ficaremos muito fe-
lizes em poder compartilhar as ações 
com as outras 51 escolas da Parceria. 

“Acredito que a família 
tem que estar presente na 
escola para ajudar no de-
senvolvimento das crian-
ças. Quando se trabalha 
junto com a escola o re-
sultado é muito melhor” 

Tamiris Rodrigues, mãe do Tomás 
e da Maria Elisa, alunos da Emei 

Palmeiras

A Festa da Família da Emei Palmeiras 
contou com a participação do cantor in-

fantil Saulo Sabino
Na  Emef Dr Júlio Soares a banda da Guarda Municipal se apresentou para mais de 600 pessoas

Na Festa da Família da Emei Alto Vera Cruz, as professoras fizeram a apresentação de um 
teatro e também aconteceu um show musical
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Editorial

No mês de junho, como vocês já devem 
saber, celebra-se o Orgulho LGBTQIA+. O 
período recebeu esse título porque, em 28 
de junho de 1969, a comunidade LGBTQIA+ 
sofreu uma abordagem policial violenta no 
bar StoneWall, em Greenwich Village, nos 
EUA. Essa ocasião revoltou os frequentado-
res do bar, que acabaram enfrentando as au-
toridades. Por conta desse ato, várias mobi-
lizações aconteceram em diversos pontos 
de Nova Iorque em 1970 e esse dia se tornou 
um marco para que as discussões sobre os 
direitos dos LGBTQIA+ virassem foco em 
todo o mundo.

A comunidade LGBTQIA+ merece respei-
to e aqui na Inova BH tratamos todas as pes-
soas de forma igualitária, antidiscriminatória 
e com confi ança. Reforçarmos a igualdade 
e as liberdades individuais e não admitimos 
nenhum tipo de discriminação, seja de cunho 
econômico, social, político, religioso, de cor, 
de raça, de faixa etária, de estado civil, de 
sexo ou quaisquer outros. Prezamos por um 
ambiente de trabalho harmonioso e justo. 

Em busca de ser uma empresa mais éti-
ca, próspera e humana, a Inova BH faz o uso 
do Código de Ética e Conduta para colabora-
dores e fornecedores. É uma forma de ga-
rantir que os princípios éticos, de postura e 
de comportamento sejam seguidos para a 
correta condução do nosso negócio. 

E caso algo aconteça fora desse padrão, 
existe o Canal de Denúncias digital. Funcio-
nários, representantes, parceiros, fornece-
dores e demais partes interessadas, enfi m, 
toda sociedade que direta ou indiretamente 
se relaciona com a Inova BH, pode registrar 
ocorrências de descumprimentos à legisla-
ção ou existência de condutas inapropriadas 
e antiéticas que possam afetar a imagem, o 
resultado fi nanceiro e o ambiente de traba-
lho da empresa.

Conto com a colaboração de cada um de 
vocês para alcançarmos juntos uma empre-
sa mais ética, humana e próspera para todos.

Ruz Gonzalez
@ruz.gonzalez

Presidente da Inova BH

Palavra do Presidente

Em junho comemora-se o Mês do Orgu-
lho LGBTQIA+. Vem com a gente descobrir o 
que essa sigla signifi ca e a importância des-
se mês para todas as pessoas do mundo.

A campanha é um momento voltado 
para a comunidade LGBTQIA+ (Lésbicas, 
Gays, Bissexuais, Transgêneros, Queers, 
Intersexuais, Assexuais e demais identi-
dades de gêneros e orientações sexuais 
que não aparecem em destaque antes do 
símbolo +) e reforça a importância do res-
peito à diversidade e manutenção dos di-
reitos humanos básicos para todos, inclusi-
ve as pessoas que fazem parte dessa sigla. 

Você sabia que o Respeito e a Valori-
zação do Ser Humano são dois dos Valo-
res da Inova BH? Os nossos valores são 
os pilares que ditam a nossa conduta e as 

nossas decisões diariamente. A Coor-
denadora de Desenvolvimento de Pes-
soas, Stéphanie Bollmann, explica que o 
Respeito é um dos principais pilares em 
qualquer relação: “nem sempre vamos 
concordar ou entender plenamente o 
ponto de vista de outra pessoa, mas se o 
respeito for a base do diálogo, com cer-
teza chegaremos em um ponto comum”.

O Respeito e a Valorização do Ser Hu-
mano são tão importantes para a gente 
que eles são pautas do nosso Código de 
Ética e Conduta. Você quer ter acesso ao 
Código de Ética e Conduta da Inova BH? 
Acesse www.inovabh.com.br e confi ra 
a aba Responsabilidade Social. Lá você 
pode fazer o download do arquivo e 
consultá-lo sempre que for necessário.

Junho – Mês do Orgulho LGBTQIA+

Cada uma das cores da bandeira LGBTQIA+ tem o próprio signifi cado e o seu conjunto 
retrata a diversidade. O vermelho simboliza a vida; o laranja, cura ou saúde; o amarelo, a 

luz do sol; o verde, a natureza; o azul, a arte; e o lilás, o espírito
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Acontece

AEscola Municipal de Educação Infan-
til (Emei) Jardim Vitória III trouxe uma 
novidade em 2022: abriu as primei-
ras turminhas de ensino fundamen-

tal, vinculadas à Escola Municipal Jardim Vitória.
No fi m de 2021, a Secretaria de Educação de 
Belo Horizonte decidiu implementar o Proje-
to “Apia – Um Olhar para a Infância” na Emei, 
porque havia salas de aula que não seriam 
usadas no ano subsequente. A Coordenado-
ra do Projeto, Valéria Vitor, conta que o aces-
so à Emei é um difi cultador para as famílias e 
que haveria algumas salas ociosas na esco-
la em 2022: “como já tínhamos esses espa-

Emei com Ensino Fundamental? Que história é essa?!

Odestaque do mês de junho vai para a Emei Sarandi e a Semana 
de Conscientização das Alergias Alimentares. Essa semana 
teve como objetivo a refl exão sobre o tema e a conscientiza-
ção das famílias para que seja possível manter o acesso e a 

permanência de crianças com restrição alimentar no ambiente escolar.  
A Diretora da Emei Sarandi, Mariana Marques, conta que na unidade são 
atendidas mais de 20 crianças com algum tipo de restrição alimentar e 
que é importante humanizar os processos para a vida escolar de alérgicos 
alimentares. “Incluir é compreender a singularidade de cada um dentro 
do coletivo. Alergia alimentar não é frescura, é coisa séria”, explica Ma-
riana Marques. Quer saber mais sobre o assunto e ver relatos de uma 
família que vivencia a APLV (Alergia à Proteína do Leite de Vaca)? A 
Emei Sarandi indica a página no Instagram @mundovalentedeben-
to. Confi ra ao lado fotos da Semana de Conscientização das Alergias 
Alimentares e fi que por dentro do que acontece nas escolas da Parceria.

ços, a SMED decidiu implementar o projeto 
piloto na Emei. Normalmente acontece o 
contrário: as escolas de Ensino Fundamen-
tal abrem turmas de Educação Infantil”.
Valéria explica que foram abertas três tur-
mas de primeiro ano com as crianças que 
sairiam da Emei por conta da idade. “Os alu-
nos têm em torno de 6 anos e, em maio, mais 
de 85% das crianças já estavam alfabeti-
zadas”, explica a Coordenadora do Projeto. 
Ela conta que as crianças estão vinculadas 
à Escola Municipal de Ensino Fundamental 
(Emef) Jardim Vitória, que também faz par-
te da Parceria, e que as aulas são ministra-

Destaque do mês
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das por professoras do Ensino Fundamental.
As professoras Amanda Maurício e Valéria 
Perret, da Turma do Jornal, aproveitaram o 
tema da turma para trabalhar com as crian-
ças para que serve esse meio de comuni-
cação tão importante. Confi ra nas fotos as 
respostas das crianças e conta para a gente 
qual foi a que você mais gostou, pode ser?
Quer saber mais sobre esse projeto que 
tem dado tão certo? Entre em contato com 
a Emei Jardim Vitória III e com a EMEF Jar-
dim Vitória, por meio das redes sociais das 
escolas no Instagram: @emeijv3 ou Fa-
cebook: Escola Municipal Jardim Vitória.

A Turma do Jornal, que é a turma do ensino fundamental do projeto APIA,  da Emei Jardim Vitória III, respondeu para que servia esse 
meio de comunicação.  Criatividade é o que não falta para essa turminha
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