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Percebeu algo 
novo? A marca 
da Inova BH 
mudou!
Um desenho em sintonia com o 
nosso objetivo: proporcionar as 
condições ideais para a melhoria 
da Educação em Belo Horizonte
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Contagem regressiva

A PPP das Escolas, a primeira 
Parceria Público-Privada na 
área de Educação do Brasil, 
está completando dois anos 

de operação! Firmada entre a Inova BH e a 
Prefeitura de Belo Horizonte, seu objetivo 
é ampliar, consideravelmente, o número 
de vagas escolares e levar infraestrutura e 
serviços de qualidade aos alunos da capital 
mineira. A parceria prevê a construção e 
operação de serviços não pedagógicos de 
51 escolas, sendo 46 Unidades Municipais 
de Educação Infantil (Umeis) e 5 Escolas 
Municipais de Ensino Fundamental (Eme-
fs), ofertando um total de 25 mil vagas. 

Enquanto a operação das escolas 
comemora seu segundo aniversário, a 

Acompanhamento

construção entra em sua reta fi nal. Ao 
todo, já foram entregues 41 escolas, 
as cinco Escolas Municipais de Ensino 
Fundamental e 33 das Unidades Muni-
cipais de Educação infantil, que juntas já 
atendem cerca de 20 mil crianças belo-
-horizontinas. “A construção de escolas 
é um projeto muito importante para nós, 
pois sabemos que estamos colaborando 
com o futuro de uma geração”, afi rma o 
Diretor de Contrato da PPP das Escolas, 
Clébio Batista. Faltam agora apenas 10 
umeis para serem entregues e todas elas 
já estão em construção. O ritmo acele-
rado das obras da PPP contribui para a 
ampliação mais ágil do atendimento da 
necessidade de vagas escolares em Belo 
Horizonte, comprovando o grande bene-
fício do projeto para a expansão da Edu-
cação infantil. A previsão é de que todas 

Faltam apenas 10 umeis para que as 51 escolas da PPP sejam entregues!

as 10 umeis restantes sejam entregues, 
gradativamente, até fevereiro 2016.

Depois que as 51 escolas estive-
rem fi nalizadas e entregues, a Inova 
BH permanece administrando todos 
os serviços não pedagógicos, como 
limpeza, portaria, jardinagem e manu-
tenção das instalações físicas. “Nosso 
objetivo continua sendo prestar ser-
viços de qualidade que possam ofere-
cer a estrutura e o ambiente adequado 
para que professores e alunos possam 
lecionar e aprender”, afi rma a Diretora 
de Investimentos da Inova BH, Christini 
Kubo. Enquanto a Inova BH se preocupa 
em proporcionar toda a infraestrutura 
necessária para que o ensino ocorra da 
melhor forma possível, a equipe peda-
gógica tem mais tempo para se dedicar 
ao ensino de qualidade. 

Umei Itaipu

Umei Pompéia

Umei Sarandi

Umei Castelo

Umei Barreiro

Umei Nova York

Umei Lindéia

Umei Universitários

Umei Califórnia II

Umei Engenho Nogueira
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Férias agitadas 

D urante o recesso de julho, os 
alunos aproveitaram para 
descansar, mas os integran-
tes da Inova BH não pararam. 

O período de férias foi uma ótima opor-
tunidade para que as escolas da Parce-
ria Público-Privada entre a Prefeitura de 
Belo Horizonte e a Inova BH recebessem 
várias limpezas pesadas, importantes 
para deixar as unidades escolares ainda 
melhores para receber de volta os alunos. 
O período também foi propício para que a 
equipe passasse por novos cursos e trei-
namentos. 

As auxiliares administrativas, res-
ponsáveis por gerir, em cada uma das 
escolas, os serviços prestados pela Ino-
va BH, tal como portaria, limpeza, jardi-
nagem e manutenção das instalações 
físicas, passaram por uma intensa re-
ciclagem. Durante o curso foram abor-
dados tópicos relativos à gestão, assim 
como sobre cada um dos serviços pres-
tados nas escolas. “Sempre tem assun-
tos que a gente precisa melhorar e é bom 
ocorrer esses momentos de reflexão, 
pra gente ver o que precisa mudar”, ex-
plica a auxiliar administrativa da Escola 
Municipal de Ensino Fundamental Solar 
Rubi, Aderlândia Rodrigues, mais conhe-
cida como Déia. Marlene da Silva Olivei-

Acontece!
ra é auxiliar administrativa da Unidade 
Municipal de Educação Infantil Ipiranga e 
também aproveitou o momento para re-
fletir sobre sua atuação na Umei: “agora 
estou mais preparada para lidar com as 
situações que podem aparecer durante 
o meu trabalho”, afirmou. 

O curso foi também um importante 
momento de interação entre as auxi-
liares administrativas, que puderam se 
conhecer melhor e trocar experiências. 
Todas tiveram bons exemplos e conhe-
cimentos para compartilhar com o gru-
po. Analda, auxiliar administrativa da 
Umei Palmeiras, achou até difícil esco-
lher o melhor momento da reciclagem: 
“o que achei mais interessante foi tudo” 
disse, rindo. “É tudo muito válido, pois 
sempre que a gente acha que já sabe 
tudo, percebe que ainda pode aprender 
mais”, completou Analda.

Treinamento brigada  
de incêndio

Nossa equipe também recebeu, no 
último mês, um Treinamento de Brigada 
de Incêndio. O objetivo principal do trei-
namento é capacitar nossos integran-
tes para que saibam proteger a vida dos 
ocupantes das edificações em casos de 
incêndio, além de dificultar a propagação 
do fogo e, em alguns casos, dar condi-

ções de acesso para as operações do 
Corpo de Bombeiros. Os participantes 
também aprenderam sobre primeiros 
socorros, estando aptos a prestar a aju-
da inicial em casos de queimaduras ou 
obstrução de vias áreas, por exemplo. 

Segundo Keila Pinto Pereira, auxi-
liar administrativa da Umei Santa Rosa, 
o mais importante foi aprender os mo-
mentos em que se deve agir e os mo-
mentos nos quais é preciso chamar aju-
da, seja do corpo de bombeiros, seja do 
SAMU (Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência). “O que dá para resolver a 
gente resolve, mas quando necessá-
rio, não podemos deixar de chamar pelo 
socorro”, explica Keila. Para Vânia Lú-
cia de Jesus, auxiliar administrativa da 
Umei Parque Real, o treinamento trouxe 
muitos novos conhecimentos: “aprendi 
a utilizar corretamente o extintor de in-
cêndio e como lidar com os vários tipos 
de incêndios diferentes. Claro que a gen-
te faz de tudo para que essas situações 
não ocorram, mas, se acontecer, estou 
preparada”, afirmou.

Toda a equipe da Inova BH que traba-
lha nas escolas passa pelo treinamento, 
que tem validade de dois anos. Como al-
guns de nossos integrantes já haviam fei-
to o curso no ano passado, apenas parte 
deles realizaram o curso no último mês. 

 
Durante o curso de reciclagem das auxiliares 

administrativas, nossas integrantes puderam se conhecer  
melhor e trocar muitas figurinhas!

 
O treinamento de brigada de 
incêndio é dividido em parte  

teórica e prática

Umei Nova York

Umei Lindéia

Umei Universitários

Umei Califórnia II

Umei Engenho Nogueira
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N esse dia e nesse mês tão es-
pecial para os pais, a Inova 
BH convidou os papais que 
trabalham na construção das 

escolas da Parceria a compartilhar conos-
co um momento de alegria e cumplicidade 
com seus fi lhos. A Inova BH aproveita as 
lindas fotos para parabenizar e homena-
gear a todos os pais pelo seu dia! 

Pai pra toda obra!

Acontece!


