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Inauguração
Chegou a vez da 
Umei Maria Goretti

Revitalização
Quadra vizinha à Umei 
Santa Rosa é recuperada
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Todo dia é dia de escola!
Umeis e Emefs funcionam em horário ampliado e 
são espaços para atividades noturnas e aos fi ns de 
semana, aproveitando ao máximo a infraestrutura 
construída e os serviços prestados pela Inova BH
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D e segunda à sexta, é grande 
o movimento nas dependên-
cias das Unidades Municipais 
de Educação Infantil (Umeis) e 

nas Escolas Municipais de Ensino Funda-
mental (Emefs). Mas se engana quem pen-
sa que fora do horário de aulas as escolas 
fiquem vazias! Os espaços estão sempre 
sendo utilizados na prática das mais di-
versas atividades. A infraestrutura de 

Além da aula Escola nas Férias

Educação para Jovens 
e Adultos (EJA) 

Conhecendo

O curso básico de informática Caia 
na Rede é uma parceria da Inova 
BH, da Prefeitura de Belo Hori-

zonte e das Escolas Municipais de Ensino 
Fundamental . O curso ocorre sempre no 
turno da noite e, primeiramente, foi ofe-
recido aos moradores de Solar Rubi. Uti-
lizando o laboratório e os computadores 
da Emef Solar Rubi o monitor da Inova BH 
ensinou aos alunos os princípios básicos 
do computador, assim como as ferra-
mentas de edição de texto, de imagem e 
de planilha e o uso da internet. Ao todo, 
quatro turmas, totalizando cerca de 80 
pessoas, passaram pelo curso e hoje têm 
o certificado e o aprendizado garantido. 
“Valeu muito o esforço, fazer amizades 
e conviver com as amizades feitas. Isso 
tudo é muito bom, mas o melhor de tudo 
foi aprender”, afirma Shelen, aluna da se-

Caia na Rede

qualidade dos prédios é utilizada também 
à noite e aos fins de semana, sendo apro-
veitada ao máximo para a realização de 
festas, encontros, reuniões e demais ativi-
dades que abarquem professores, alunos 
e a comunidade próxima ao local. Durante 
o período, os serviços prestados pela Ino-
va BH, como a limpeza e a portaria, conti-
nuam acontecendo, para garantir o pleno 
funcionamento da escola. Confira abaixo 
algumas das ações que ocorrem fora do 
período de aulas! 

gunda turma de Solar Rubi. Atualmente o 
curso está sendo oferecido aos alunos 
do EJA (Educação para Jovens e Adultos) 
da Emef Granja de Freitas. Duas turmas 
foram formadas e as aulas já se iniciaram.

O programa da Prefeitura de Belo Hori-
zonte tem como objetivo abrir as por-
tas das escolas de Ensino Fundamental 
mesmo no período de férias. Toda a infra-
estrutura da escola fica disponível para a 
realização de atividades lúdicas, espor-
tivas e de lazer. Não precisa ser aluno 
regular da escola e nem morar no bairro 
para participar, basta que o responsável 
faça a inscrição da criança no programa 
e ela poderá desfrutar de todas as ações 
desenvolvidas no período.

O programa, oferecido pela PBH, faz com 
que, além da manhã e da tarde, seja ofe-
recido um terceiro turno aos alunos do 
Ensino Fundamental, o da noite. As au-
las no período noturno possibilitam que 
muitos adultos, que por algum motivo 
tiveram que abandonar a escola, possam 
retomar os estudos. O turno da noite 
é também uma oportunidade para que 
jovens maiores de 15 anos que queiram 
trabalhar não precisem parar de estudar.
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Festa da Família 

Festa Junina

A os sábados e domingos as esco-
las de Ensino Fundamental tam-
bém fi cam disponíveis. O Escola 

Aberta é mais um programa da PBH e é 
destinado a todos os públicos: crianças, 
jovens, adultos e idosos. Além das quadras 
e ginásios, utilizados para a realização de 
atividades esportivas, o auditório e as sa-
las de aula também podem ser utilizadas 
para a realização de ofi cinas de dança, de 
pintura, de salão de beleza, dentre outros. 
A escola se torna mais um espaço dispo-
nível para o encontro dos moradores. Na 
Escola Municipal de Solar Rubi, por exem-
plo, a comunidade aproveita bastante as 
quadras não só aos sábados e domingos, 
mas também durante a semana, à noite. 
“Desde a inauguração da Escola, temos 
a utilização das quadras esportivas por 
toda a comunidade, em todos os dias da 
semana. Compreendemos que a escola é 
da comunidade e precisa de uma gestão 
que valorize a participação organizada e 
que construa uma relação cada vez mais 
próxima entre seus membros”, afi rma a 
vice-diretora da escola, Jaqueline Vilaça. 
Ela complementa: “a abertura da escola 
para a comunidade é uma estratégia de 
prevenção à violência e promoção à cul-
tura de paz, uma vez que a efetiva partici-
pação traz o sentimento de pertencimen-
to, identidade, apropriação do espaço e 
cuidado com o mesmo, para além da pro-
moção às práticas esportivas”. 

Uma vez por ano as umeis se organizam 
para realizar uma festa que celebra a fa-
mília. Em um sábado escolhido pela própria 
escola, pais e responsáveis são convida-
dos a entrar na unidade não só para bus-
car e levar seus fi lhos, como é de costume, 
mas para entrar e permanecer, participar 
das atividades e conhecer melhor o espa-
ço e as pessoas que cuidam, diariamente, 
das crianças. A festa da família é mais uma 
oportunidade para que pais, professores 
e alunos possam criar e reforçar os laços, 
criando uma boa relação. Em abril a festa 
da família foi realizada pela Umei Belmon-
te. Segundo Janaina, vice-diretora da uni-
dade, trata-se de um momento lúdico e 
muito gostoso a ser compartilhado entre a 
equipe da escola e os pais e seus fi lhos.

Em junho e julho as escolas se tornam um 
verdadeiro arraiá! Os professores enfei-
tam salas de aula, pátio e área externa. A 
cantina prepara as guloseimas típicas da 
época, as crianças e adolescentes brin-
cam e dançam e os pais e responsáveis 
são convidados a participar desse mo-
mento. A festa é normalmente realizada 
aos sábados, permitindo que toda a co-
munidade escolar possa participar.

Escola Aberta
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D urante a construção da 
Umei Santa Rosa, na Regio-
nal Pampulha, a equipe da 
obra utilizou um espaço ce-

dido pela comunidade para armazenar 
os materiais a serem utilizados no pro-
cesso de construção. Por alguns meses, 
o local, uma quadra que estava abando-
nada por falta de condições de uso para 
a prática esportiva, serviu como apoio 
para os integrantes que trabalharam 
para deixar a Umei Santa Rosa pronta 
para atendar até 440 alunos. Depois da 
entrega da obra e a pedido da comuni-
dade, a quadra foi inteiramente revitali-
zada. O espaço foi todo pintado e rece-
beu melhorias. Segundo Roberto Carlos 
Alves Sousa, líder comunitário da região 
e mais conhecido como Gordo, os mo-
radores já voltaram a utilizar o espaço 
“já tivemos vários jogos, até mesmo um 
especial com as mamães, no dia delas”, 
conta Roberto. Veja como ficou!

Revitalização da quadra

Inauguração Maria Goretti

Acontece!

Dia 9 de maio foi inaugurada mais uma 
Unidade Municipal de Educação Infantil 
(Umei), na Regional Nordeste: a Umei Ma-
ria Goretti, que recebe o mesmo nome do 
bairro em que está localizada e se situa à 
Rua Barreiro Grande, 147. A umei integra 
a Parceria Público-Privada (PPP) entre a 

Prefeitura de Belo Horizonte e a Inova BH 
e possui capacidade para atender até 440 
crianças. A unidade iniciou suas atividades 
em março deste ano e possui o mesmo 
padrão de qualidade das demais unidades. 
Com acessibilidade garantida, a Umei Ma-
ria Goretti foi planejada para o atendimen-
to específico de crianças de 0 a 6 anos. O 
prédio de dois pavimentos possui todas as 
instalações necessárias ao bom desenvol-
vimento da criança, com salas de aula, sala 
multiuso, biblioteca, berçário, instalações 
sanitárias e fraldário, além dos espaços 
administrativos, cozinha, despensa e re-
feitório. Todos os espaços foram equipa-
dos com mobiliário apropriado para cada 
faixa etária atendida na unidade. As crian-

ças ainda dispõem de ampla área externa 
para brincar e aprender. 

Antes a quadra estava descuidada e já não era utilizada pelos moradores. Hoje, após 
uma revitalização completa, a quadra volta a ser ponto de encontro da comunidade 

para práticas esportivas e recreativas!

O descerramento da placa é um 
momento de grande alegria para todos

A Umei fica na Rua Barreiro Grande, 
147, tem capacidade para atender 440 
crianças e iniciou suas atividades em 

março deste ano
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