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Umei Guarani 
Unidade já atende crianças da região

Umei Santa Branca
12ª escola entregue à  
Prefeitura de Belo Horizonte
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Escola nas férias 
Emef Solar Rubi abre suas portas para receber as crianças  
da região durante as férias com muitas brincadeiras e  
atividades lúdicas, esportivas e culturais
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Onde estão?

Acompanhamento

2

A pós ser entregue à Prefei-
tura de Belo Horizonte, a 
Escola Municipal de Ensino 
Fundamental (Emef) Solar 

Rubi abre suas portas para as crianças 
da cidade. Foi com uma grande e anima-
da recepção que a comunidade foi convi-
dada a conhecer o prédio e a inscrever as 
crianças para o Escola nas Férias. O pro-
grama, que também é realizado em ou-
tras unidades da rede municipal, é aberto 
para qualquer criança entre 06 e 14 anos 
que queira participar das atividades de-
senvolvidas na escola entre os dias 16 de 
junho e 17 de julho. “Todo mundo pode 
participar. Não precisa ser aluno regular 
da escola e nem morar no bairro. Às ve-
zes é uma criança que está passando as 

Férias Animadas!
férias na casa da avó, por exemplo”, ex-
plica a diretora da Emef Solar Rubi, Lud-
mila Teixeira. O único pré-requisito para 
a participação da criança é a inscrição 
feita por um responsável. E a abertura da 
escola foi justamente para a realização 
dessas inscrições.

Desde 8h30 a comunidade já estava 
sendo recepcionada com música, pipoca 
e animadores. Além de conhecer o pré-
dio pronto, adultos e crianças puderam 
ver uma exposição de fotos que retra-
tam todos os passos de construção da 
escola. Eles puderam ver da fundação 
ao acabamento e entender e conhecer o 
prédio em seus mínimos detalhes.

Na ocasião, a contadora de histórias 
Beatriz Myrrha desenvolveu um mo-

V ocê já sabe onde estão 
localizadas as cinco Esco-
las Municipais de Ensino 
Fundamental (Emefs) e as 

32 Unidades Municipais de Ensino In-

Acontece!

fantil (Umeis) pertencentes à Parceria 
Público-Privado? No mapa abaixo você 
pode ver em que regional de Belo Hori-
zonte está localizada cada uma das 37 
escolas. Confira! 

Emef Jardim Leblon

Emef Piratininga

Umei São Marcos

Umei Mantiqueira

Umei São João Batista
Umei Xodó Marize

Umei Guaraní

Umei Planalto

Umei Lajedo

Umei Jaqueline

Emef Vitória

Umei Jardim Vitória II

Umei Ipiranga
Umei Belmonte

Umei Pacajás

Umei Maria Goretti

Emei Elos

Umei Alto Vera Cruz

Emef Granja de Freitas

Emef Solar Rubi

Umei Lucas Monteiro

Umei Diamante

Umei Maldonado

Umei Bairro das Indústrias

Umei Jardim Vitória I

Umei Parque Real

Umei Minaslândia

Umei Floramar

Umei Serra Verde

Umei Manacás

Umei Santa Branca

Umei Santa Rosa

Umei Urca-Confisco

Umei Pedreira Prado Lopes

Umei Camargos

Umei Palmeiras

Umei Cinquentenário

Umei entregue

Emef entregue

Emef em construção

Umei em construção

Legenda

mento lúdico e cultural com todos os 
presentes. Muita música e história para 
apresentar a escola. A diretora e repre-
sentantes da Secretaria de Educação de 
Belo Horizonte também estiveram pre-
sentes para recepcionar e dar as boas 
vindas. Eles ressaltaram a grande con-
quista que a Emef Solar Rubi represen-
ta para a comunidade, pois é a primeira 
escola de Ensino Fundamental na região.

A partir do dia 16 junho as crianças 
inscritas vão poder aproveitar ao má-
ximo a escola novinha em folha. A cada 
dia elas podem escolher quais atividades 
querem desenvolver – e não faltam op-
ções! Oficinas, jogos, brincadeiras, filmes 
e muito esporte. A equipe da escola já 
está pronta! 
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L ocalizada na Regional Norte 
de Belo Horizonte, a Unidade 
Municipal de Educação Infantil 
(Umei) Guarani é mais uma de 

nossas escolas entregues à Prefeitura 
de Belo Horizonte e à comunidade. No 
dia 19 de maio pela manhã, todos os pais 
de alunos matriculados na nova Umei 

Já entregamos nossa 12ª escola! A 
Unidade Municipal de Ensino Infantil 
Santa Branca, localizada na regional 
Pampulha, já está pronta. Assim como 
as outras Umeis pertencentes à PPP, 

foram convidados para uma reunião de 
apresentação. A reunião foi realizada na 
Escola Municipal Sebastiana Novais, vin-
culada à Umei Guarani, onde a direção da 
escola pode dar esclarecimentos do fun-
cionamento e do dia a dia das atividades 
escolares da unidade que atende a crian-
ças entre zero e seis anos. Para finalizar, 

Ação Social

Pais conhecem Umei Guarani

Umei Santa Branca
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todos foram convidados para um tour na 
Umei pronta, com direito a bolo e café. 
Os pais aproveitaram para conhecer as 
salas de aula e demais dependências do 
prédio enquanto muitas crianças cor-
riam e brincavam no parquinho. A Umei 
já recebeu os primeiros alunos e agora 
tem suas atividades interrompidas para 
o recesso escolar. Após as férias os alu-
nos voltam à escola para usufruir de uma 
educação de qualidade!
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Santa Branca possui 10 Salas de aula, 
cozinha e refeitório, sala multiuso, 
berçário, fraldário, biblioteca, sala de 
atividade, sala de professores, sala de 
reunião e playground externo. Muito 
espaço para a criançada brincar e se 
desenvolver. 
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