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Período letivo chegando ao fim
Escolas realizam últimos 
eventos do ano

P. 03

Instagram 
A Inova BH também está na 
rede social de fotos

P. 04

A Parceria entre a 
Prefeitura de Belo Horizonte 
e a Inova BH é duplamente 
premiada no PPP Awards & 
Conference Brazil 2017
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A Inova BH foi duplamente 
premiada no PPP Awards 
& Conference Brazil 2017, 
evento que prestigia tra-

balhos de Parcerias Público-Privadas 
desenvolvidos no Brasil para inspirar 
boas práticas nesta modalidade de con-
tratação. Em cerimônia realizada no dia 
21 de novembro, em São Paulo, a PPP foi 
anunciada vencedora em duas catego-
rias: “Projeto Municipal do Ano” e “Pro-
jeto em Operação do Ano”, sendo esta 
última a mais importante da premiação.

Um dos fatores que ajudaram os 
jurados a escolher a PPP das Escolas 
de Belo Horizonte como vencedora 
nas duas categorias foi a abrangên-
cia do projeto. Com a construção de 
51 unidades de ensino na capital mi-
neira, sendo 46 Unidades Municipais 
de Educação Infantil (Umeis) e cinco 
Escolas Municipais de Ensino Funda-
mental (Emefs), as escolas que fazem 
parte da Parceria criaram cerca de 
25 mil novas vagas de ensino para as 
crianças e jovens da cidade. As unida-
des de ensino foram construídas em 
diferentes regiões de Belo Horizonte, 
principalmente em locais de alta vulne-
rabilidade social onde, historicamen-

te, a cidade possuía déficit de vagas. 
Outro destaque do projeto foi a sua ra-
pidez. A construção de todas as escolas 
foi finalizada 34 meses após a eficácia 
do contrato, dois meses antes do prazo 
contratual. Essa agilidade construtiva 
foi possível graças à centralização de 
diversas escolas em um único contra-
to, o que gerou ganho de escala, e a es-
colha do método construtivo, chamado 
Light Steel Frame. 

Além disso, o que também chama 
atenção no projeto é o fato da Inova BH 
prestar todos serviços não pedagógicos 
das escolas, como manutenção (civil, 
elétrica, hidráulica) limpeza, lavanderia 
e enxoval, portaria, circuito de segu-
rança, jardinagem, controle de praga, 
dentre outros. Segundo Clebio Batista, 
presidente da Inova BH, um dos grandes 
destaques desse contrato de PPP está 
em ter uma empresa especializada nos 
serviços não pedagógicos. “As direções 
das unidades de ensino podem se dedi-
car exclusivamente às questões peda-
gógicas, voltadas à aprendizagem dos 
alunos”, explica. “Nas escolas da PPP a 
direção não precisa se preocupar com a 
contratação de funcionários de limpeza, 
jardinagem, manutenção e demais áre-

Acontece

Inova BH leva dois prêmios

as de apoio. Livre de atividades como 
essas, os responsáveis pela unidade de 
ensino se dedicam ao que de fato im-
porta, a educação de nossos jovens”, 
conclui Batista.

Todas as unidades respeitam as re-
gulamentações do Ministério da Edu-
cação, da Associação Brasileira de Nor-
mas Técnicas e da Secretaria Municipal 
de Educação de Belo Horizonte. A Inova 
BH ainda é avaliada pela qualidade do 
serviço prestado com base em crité-
rios estabelecidos pela Prefeitura de 
Belo Horizonte e com acompanhamen-
to do verificador independente Ernest 
Young , uma das maiores empresas de 
auditoria do mundo. Tudo para garantir 
que os serviços prestados sejam sem-
pre os melhores. 

Alegria de saber que temos prestado um bom 
serviço à Educação de Belo Horizonte!

O Presidente da Inova BH, Clébio Batista, agradece o reconhecimento pelos serviços prestados pela Inova BH à Prefeitura de Belo Horizonte
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Escola e famílias

Acontece

C om o fim do ano letivo se 
aproximando, as unidades 
de ensino organizam suas 
últimas festas e confraterni-

zações com as famílias e toda a comu-
nidade escolar. A Umei Cinquentenário, 
por exemplo, convidou todas famílias 
a participarem de sua Mostra Cultural, 
cujo tema foi “O Fantástico Mundo da 
Literatura”. Os familiares puderam ver 
os trabalhos produzidos pelas crian-
ças ao longo de todo o ano com o eixo 
temático da literatura. Já na Umei Ser-
ra Verde, a Mostra Cultural teve o tema 
“Jardim dos Valores”. A Umei Planalto 
também organizou uma Mostra Cultu-
ral, a 3ª da unidade, e ainda aproveitou 
para comemorar seu aniversário de 3 
anos de funcionamento! 

Não podemos esquecer da Mostra 
Literária e Festa da Família da Umei Bar-
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reiro, na Regional Barreiro. Papais, ma-
mães e demais familiares compareceram 
à unidade para prestigiar os trabalhos 
das crianças e ainda curtir as apresen-
tações musicais e teatrais. Várias obras 
literárias foram homenageadas, como o 
Sítio do Pica Pau Amarelo, Os três Por-
quinhos e Cachinhos de ouro e os três 
ursos. A Umei estava repleta de criações 
que remetiam ao mundo literário e quem  
entrava na unidade parecia estar aden-
trado um mundo de fantasia, como acon-

tece quando abrimos um livro e viajamos 
por suas páginas! Um ótimo incentivo à 
leitura para as crianças e para as famílias.

Também a Umei Parque Real realizou 
sua Mostra Cultural, que contou com a 
presença das crianças e seus familiares. 
Dos muitos projetos realizados, um de-
les foi o “Canta aí”, que teve como ob-
jetivo ampliar o repertório musical da 
criançada a partir de expressões musi-
cais como cantigas de roda e músicas in-
fantis de várias infâncias. 

A Mostra literária e Festa da Família da Umei Barreiro  
levou todo mundo para o mundo dos livros e da imaginação

O que mais chamou atenção na Mostra Cultural  
da Umei Serra Verde foram as apresentações musicais e teatrais!

Na Umei Planalto a comemoração foi dupla:  
Mostra Cultural e aniversário de 3 anos da unidade

Um dos projetos que chamou a atenção  
de todos na Umei Parque Real foi o “Canta aí”
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Inova BH em fotos

Acompanhe

Expediente
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Diretor de Contrato PPP Escolas: Clébio Batista | Reportagem: Equipe de Comunicação Inova BH
Projeto Gráfico: Design Two | Endereço: Rua Estoril, 1240 – São Francisco 
E-mail: comunicacao@pppescolas.com.br | Site: www.inovabh.com.br | Tiragem: 2000 unidades

 facebook.com/InovaBH |  twitter.com/inova_bh

O destaque desse mês vai para a Umei Planalto 
e o seu ninho de passarinho. O ninho foi 
construído pela mamãe pássaro em um dos 
pés de acerola da unidade. Depois de alguns 

dias de espera, eles chocaram e olha que gracinha os 
filhotinhos! Uma amostra de como vale a pena cuidar das 

árvores do parquinho para ter o privilégio de acompanhar 
de perto o nascimento e o crescimento dos pássaros. As 
professoras da unidade já desenvolveram, em parceria 
com as crianças, atividades de cuidado com as árvores e 
a ação rende frutos como este. Parabéns, Umei Planalto, 
pelo cuidado de sempre! 

A Inova BH agora também está no Instagram. Além 
de ficar por dentro das nossas novidades pelo site, 
Facebook e Twitter, você pode seguir o nosso per-
fil e acompanhar nossas fotos!

Entra lá no instagram.com/inovabh, 
estamos te esperando!

Você sabe qual espécie de pássaro é esta? Conta para gente lá na postagem que fizemos no facebook: https://goo.gl/L8cye8

Destaque do mês
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