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É hora de relembrar os fatos marcantes deste 

ano que chega ao fim com ótimas recordações
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Acompanhamento

Por iniciativa da PBH, é realizado 
o Seminário Nacional de Edu-
cação Infantil que, entre outras 
coisas, divulgou para o país a ex-
periência pioneira da PPP entre 
a Inova BH e a Prefeitura de Belo 
Horizonte. Cerca de 2 mil pesso-
as participaram do evento, entre 
elas equipes gestoras da educa-
ção Infantil de todo o país, além 
de gestores da Itália e Moçambi-
que e outros representantes de 
instituições ligadas ao tema. 

MAI

No mês de julho a Odebrecht 
atinge o seu pico de obras 

simultâneas na PPP
Escolas - 23 escolas sendo 

construídas ao mesmo 
tempo, em diversas regiões

de Belo Horizonte.
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A primeira semana de fevereiro 
foi de volta às aulas e os pais 
e alunos das Umeis puderam 

matar a saudade da escola. Já 
para os alunos que entraram 

este ano, foi o momento de 
conhecer a estrutura e os 

serviços das Umeis da Parceria 
Público-Privado (PPP).

FEV

2014

3

Inauguração da Escola Municipal de Ensino 
Fundamental (Emef) Solar Rubi, a primeira, 
de outras quatro, construída por meio de 
Parceria Público-Privada (PPP) entre a Pre-
feitura de Belo Horizonte e a Inova BH. 

O contrato da PPP, que antes previa a 
construção de 37 escolas, ganha um aditivo 
de mais 14 Umeis. Em evento realizado na 
Prefeitura de Belo Horizonte, o Prefeito, 
Márcio Lacerda, a Secretária de Educação, 
Sueli Baliza, diretores e pais de alunos que 
frequentam as escolas da PPP reconhecem 
a importância da Parceria para o futuro da 
Educação em Belo Horizonte.

Aniversário de um ano de operação da primeira escola inaugurada por 
meio da PPP, a Umei Belmonte, na Regional Nordeste de Belo Horizonte. 
Pais, alunos, professores e direção da escola realizam atividades para 
comemorar esse primeiro ano de atividades com muita alegria.

Celebração da Semana Nacional da Educação Infantil. As Umeis desen-
volvem uma série de atividades que movimentam a semana da criança-
da, tais como passeatas, oficinas de brinquedos e brincadeiras, pique-
niques e apresentações teatrais. A Data é importante, pois estimula o 
debate, em todo o país, sobre os níveis de qualidade da Educação Infantil 
brasileira. É uma maneira alegre e descontraída de chamar a atenção 
para a relevância da educação das crianças entre zero e seis anos.

As Umeis realizam atividades especiais em co-
memoração ao Dia das Crianças. Para agitar ain-

da mais a rotina da criançada, Pula-pula, piscina 
de bolinhas, teatro, algodão doce, pintura facial...

Não podemos nos esquecer da comemoração do 
Dia dos Professores, aqueles que estão sempre 

presentes nos desenvolvimento do futuro de 
Belo Horizonte!

Escolas da PPP são certificadas pelo 
Selo BH Sustentável na categoria 
ouro, a principal categoria dentre as 
três existentes no selo (ouro, prata e 
bronze). A certificação BH Sustentável 
é uma iniciativa da Secretaria de Meio 
Ambiente da prefeitura de Belo e é 
destinada aos empreendimentos 
públicos e privados, residenciais, 
comerciais e/ou industriais, que 
adotam medidas que contribuem 
para a redução do consumo de água, 
energia, emissões atmosféricas e 
geração de resíduos sólidos, além 
de apresentarem alternativas de 
reciclagem e de reaproveitamento.

Realização do Café com Diretores. Com 
a presença do Prefeito Márcio Lacerda, 
durante o evento foi feito o lançamento das 
publicações: Proposições Curriculares da 
Educação Infantil – Volume 1 e do Plano de 
Segurança Escolar.
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Certificação em Sustentabilidade Ambiental 
Selo BH SUSTENTÁVEL 

 

 UMEI 
Unidade Municipal de Educação Infantil 

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 
Construtora Odebrecht 
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