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Festa com o vovô e a vovó
Umei Belmonte realiza 
evento especial

P. 04

Teatro e música 
Umei Pedreira Prado Lopes 
oferece espetáculos

P. 04
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Tempo de Festa Junina!
As escolas deram um show de beleza, 
criatividade e organização!
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J unho e julho são os meses de um 
dos eventos mais esperados por 
pais, mães, professores, professo-
ras, alunos e alunas de Belo Hori-

zonte: a festa junina! O evento busca valo-
rizar as culturas e as tradições sertanejas 
e do interior do país com comidas típicas, 
danças e enfeites. É época de comer mui-
to milho, canjica e maçã do amor e dançar 
quadrilha sob as bandeirinhas coloridas! 

Ainda que a temática seja a mesma, 
em cada unidade escolar o festejo é pre-
parado de uma forma diferente e conta 
com atrações diversas. Na Escola Mu-
nicipal de Ensino Fundamental (Emef) 
Solar Rubi, na Regional Barreiro, o tema 
foi “Cordel Encantado nas Minas Gerais”. 
Cada sala preparou uma apresentação e 
as turmas integrais apresentaram dois 
números de dança. Toda a comunidade 
escolar foi convidada a assistir e a ar-
quibancada do pátio interno ficou cheia 
de espectadores! “A Festa Junina é a que 
mais lota a escola, todos os pais veem 
assistir”, explica a Vice-diretora de Solar 
Rubi, Jaqueline Vilaça.

Também estava cheio o Arraiá do 
Cônego, realizado pela Escola Municipal 
Cônego Raimundo Trindade, no bairro 
Piratininga, em Venda Nova. Teve quadri-

Acontece

lha, barraquinhas, comidas típicas e muita 
diversão! Outro arraial que ficou lotado 
foi o da Emef Jardim Leblon, também na 
Regional Venda Nova. Enquanto na qua-
dra e no pátio a criançada se divertia com 
as brincadeiras típicas, como a pescaria, a 
bola na boca do palhaço e até touro me-
cânico, no ginásio as turmas dançavam 
quadrilhas. Mas não foram só as crian-
ças que dançaram. A equipe pedagógica 
também caiu na dança e encerrou a festi-
vidade com o quadrilhão dos professores! 

Na Unidade Municipal de Educação 
Infantil (Umei) Belmonte, na Regional 
Nordeste, também teve brincadeiras e 
quadrilhas. Até as turmas dos mais no-
vos dançaram, para a alegria e emoção 
de mamães e papais, que só desgruda-
vam os olhos das crianças para tirar fo-
tos! As famílias também tiraram muitas 
fotos na IV Festa Caipira da Umei Jaqueli-
ne, na Regional Norte de BH.

Para dar mais espaço para as crianças, 
o arraial da Umei Jardim Vitória III acon-
teceu na escola núcleo, a Emef Jardim 
Vitória, ambas na Regional Nordeste. De-
corado com muitas bandeirinhas e outros 
enfeites, o pátio interno da escola recebeu 
centenas de famílias, que acompanharam 
bem de perto os números de dança!

Na Escola Municipal de Educação In-
fantil Elos, também na Regional Nordes-
te, o tema da Festa Junina foi a “Diver-
sidade Cultural das Regiões do Brasil”. 
A equipe pedagógica trabalhou com as 
diferentes formas de celebrar a data no 
país. “A ornamentação da festa foi con-
feccionada pelas crianças sob orienta-
ção das professoras. A festa foi um su-
cesso pois tivemos a colaboração das 
professoras, alunos, famílias e demais 
funcionários”, explica a Diretora da es-
cola, Andréa Frizeira. A Umei Nova Ior-
que, na Regional Venda Nova, também 
teve como tema a diversidade das festas 
juninas pelo Brasil afora.

Já a Umei Mantiqueira, na Regional 
Venda Nova, fez uma mistura danada de 
boa! Festa junina com projeto alimenta-
ção, tudo dentro da programação da 3ª 
Festa Cultural da unidade. Quer coisa me-
lhor? Diversas outras unidades também 
realizaram suas festas juninas, como a 
Umei Maldonado e a Umei Lindeia. O es-
paço no nosso informativo é muito pe-
queno para dar os detalhes de tantos 
festejos, mas você pode ver mais sobre 
as celebrações na página de facebook da 
Inova BH. Lá preparamos um álbum espe-
cial das festas juninas de 2017, confira! 
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A festa da Umei Jardim Vitória III aconteceu na escola núcleo, a Emef Jardim Vitória
A Umei Nova Iorque realizou uma Festa Junina 

mostrando a diversidade cultural do Brasil
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As arquibancadas da Emef Solar Rubi ficaram lotadas. Todo mundo 
assistindo às apresentações das turmas da escola A equipe da Umei Lindeia celebra o sucesso da festa junina da unidade

Além de quadrilhas e barraquinhas, a Escola Municipal Cônego 
Raimundo Trindade preparou um cenário lindo para que as famílias 

pudessem tirar fotos

St
ép

ha
ni

e 
Bo

llm
an

n

A
rq

ui
vo

 U
m

ei
 M

al
do

na
do

A
rq

ui
vo

 E
m

ei
 E

lo
s

Festa Junina da Emei Elos contou com 
a colaboração de alunos, familiares, 

professores e demais funcionários da escola
A vice-diretora da Umei Maldonado agita a 

festa da unidade

O quadrilhão dos professores fez todo mundo se divertir na Emef Jardim Leblon
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Na Umei Mantiqueira, a criançada se divertiu e falou de alimentação saudável

Pescaria no Arraiá da Umei Belmonte!

A Festa Caipira da Umei Jaqueline foi boa demais, sô!
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A  Unidade Municipal de Educa-
ção Infantil (Umei) Belmonte 
realizou uma atividade para ho-
menagear aqueles que estão 

sempre dispostos a ajudar. Os que cuidam, 
brincam e mimam as crianças, que contam 
histórias, levam para passear e sempre 
têm bons conselhos para dar. Estamos fa-
lando dos vovôs e das vovós, claro!

O evento, chamado de Chá dos avós, 
aconteceu em um sábado de manhã. Os 
vovôs e vovós das crianças foram con-
vidados a comer um lanche na escola. 
Teve também uma contação de histórias 
e depois um momento para que os avós 
pudessem falar de suas experiências. 
“Foi muito bonito. Nós abrimos um espa-
ço para que eles pudessem contar suas 
histórias e eles gostaram muito. Todo 

A  Umei Pedreira Prado Lopes, 
na Regional Noroeste de Belo 
Horizonte, teve uma semana 
agitada. Na quarta-feira, 13 

de julho, a escola deu espaço ao espe-
táculo “Meu amigo sabiá”, que conta a 
história de uma menina que ama fazer 
amigos, mas tem muita dificuldade em 
lidar com as perdas. Uma história sobre 
encontros e desencontros acompanha-
da de muita música.

A criançada adorou a apresentação 
que foi interativa e contou com a parti-
cipação das professoras e das próprias 

Chá dos avôs

Histórias e cantigas!

mundo gostou. Eu fiquei até emocionada 
com algumas histórias”, conta a Vice-di-
retora da unidade, Janaina Pedrosa.

Tudo foi preparado antes, com mui-
to carinho, pela equipe pedagógica da 

unidade. E eles merecem! Nada mais 
justo do que homenagear, em grande 
estilo, essas pessoas que ocupam um 
lugar mais do que especial em nossas 
famílias. 

crianças. Mas não acabou aí. No sábado 
a unidade realizou outra apresentação, 
dessa vez na quadra da Escola Muni-
cipal Maria da Glória Lommez, que fica 
bem ao lado da Umei. Com mais espa-

ço, a quadra recebeu as crianças e seus 
familiares para assistirem ao musical 
“Viva a Fauna”. Também interativo, o 
espetáculo ainda contou com atrizes 
vestidas de bichos. Um sucesso!  

Acontece
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Na quarta-feira a apresentação aconteceu 
na própria Umei Pedreira Prado Lopes, 

para as crianças. No sábado o espetáculo 
aconteceu na quadra da Escola Municipal ao 
lado da unidade, para as crianças e também 

para as famílias
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Alguns avôs da Umei Belmonte e seus netinhos!

A
rq

ui
vo

 U
m

ei
 B

el
m

on
te


