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P. 03 Carnaval  
A criançada também participa da festa

Escola nas Férias
Muitas brincadeiras durante o recesso escolar
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Já começou o ano letivo de 2018
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Eles voltaram!
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Acontece

Mais um ano letivo

J á estávamos com saudade 
do barulho e da agitação das 
crianças e jovens que frequen-
tam as unidades escolares da 

parceria entre a Prefeitura de Belo Hori-
zonte e a Inova BH, mas enfim a espera 
acabou, eles voltaram! 

No dia 5 de fevereiro as escolas ganha-
ram vida novamente com o início do ano 
letivo. As Unidades Municipais de Educa-
ção Infantil (Umeis) e as Escolas Municipais 
de Ensino Fundamental (Emefs) recebe-
ram os estudantes de braços abertos para 
mais um ano de muito aprendizado.

No caso das Umeis, os primeiros dias 
são de adaptação. As crianças frequentam 
a unidade em horário reduzido, para que 
comecem a se acostumar com a escola, 
com a sala e com os professores. Nesse 
período inicial os pais podem entrar com os 
pequenos na sala de aula e ficar um pouco  
para ajudar a tranquilizá-los. Mesmo as 
crianças que já estavam na escola no ano 
anterior passam novamente por esse pe-
ríodo de adaptação, pois a sala é nova e o 
professor normalmente também muda. 

Mas, com o tempo, todos se adaptam 
muito bem. Alegres, querem mais é brincar 
no parquinho e nem sentem mais a falta 

dos pais. Já vão logo se enturmando com 
os colegas! Toda essa alegria é comparti-
lhada com os funcionários que trabalham 
na escola: professores, auxiliares, canti-
neiras e também com a equipe de limpeza.

No caso da Maria Lúcia Lima de Faria, 
Auxiliar de Serviços Gerais que trabalha 
na Umei Lindéia, os olhos chegam a brilhar 
quando o assunto é o retorno das crianças: 
“No final do ano é bem triste, porque mui-
tas crianças estão indo embora. A gen-
te fica emocionada com a despedida das 
crianças de cinco anos que estão indo para 
outras escolas. Mas no início do ano é mui-
to gostoso ver o tanto de criança nova e as 
outras crianças voltando”, explica. “A gen-
te também se apega a elas, pois acompa-
nhamos o ano inteiro as atividades delas.  
Essa semana mesmo eu assustei quando 
vi as crianças que no ano passado eram 
os bebês do berçário e esse ano já estão 
grandes, comendo no refeitório”, conta, 
com alegria, Lúcia.

E é assim, com muita alegria e expec-
tativa, que esperamos que o ano seja de 
muito crescimento para as crianças e jo-
vens e também para todos os profissionais 
que trabalham para que as escolas sejam 
um ambiente de muito aprendizado .

M esmo antes da volta 
às aulas as escolas de 
Ensino Fundamental já 
estavam em atividade. 

Isso por causa do programa Escola nas 
Férias, que oferece, durante o recesso 
escolar, atividades lúdicas, culturais e 
esportivas para as crianças e jovens 
que moram nos bairros de abrangên-
cia das escolas. Entre os dias 22 e 26 
de janeiro, várias unidades propicia-
ram momentos de muita diversão com 
pula-pula, totó, ping-pong, futebol de 
sabão e diversas outras atividades. 

Além da oferecer lazer aos estu-
dantes e à comunidade escolar, o pro-
grama promove a socialização entre 
as crianças e adolescentes. A progra-
mação é voltada para jovens entre 6 e 
14 anos que não precisam estar ma-
triculados nas unidade escolares para 
poder participar.

Um dos lugares preferidos das crianças no 
retorno às aulas: o parquinho

Voltam as aulas e voltam as delícias 
preparadas pelas cantineiras das escolas

Férias divertidas
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 Na Emef Solar Rubi, por exemplo, as crianças se divertiram bastante nos brinquedos infláveis
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Carnaval infantil

Acontece

A  aula mal começou e a crian-
çada já teve motivos para co-
memorar: o carnaval! Muito 
se engana quem pensa que 

carnaval é coisa de gente grande. Os 
pequenos também pularam muito e se 
jogaram na folia! Avistamos muitos pa-
lhacinhos, super heróis e super heroí-
nas, príncipes e princesas se divertindo 
bastante nas escolas.

Várias unidades celebraram a data 
com muita música, dança e agitação. Foi 
o caso da Unidade Municipal de Educa-
ção Infantil (Umei) Alto Vera Cruz. “O ano 
letivo já começou com festa e alegria na 
Umei. No dia 09 de fevereiro aconte-
ceu o bailinho de carnaval. As crianças 
foram recebidas com muito confete e 
serpentina e fizeram do baile um mo-
mento mágico, de alegria, diversão e 
descontração. Com fantasias diversas 
e ao som de músicas e marchinhas in-
fantis, elas pularam e brincaram muito. 
As professoras e a equipe pedagógica 
também caíram na folia e junto com as 
crianças fizeram desse um dia especial. 
Que essa alegria contagie a todos du-
rante o ano de 2018, afinal aqui é o lugar 
de gente feliz!”, conta a vice-diretora da 
unidade, Liliane Villela Grillo.

A Umei Pompeia também realizou 
um animado baile de carnaval no dia 09 
de fevereiro. Segundo a vice-diretora 
da unidade, Rita de Cássia Marinho Pi-
nheiro, “as crianças já vieram fantasia-
das de casa, mas mesmo aquelas que 
estavam sem fantasia nós pintamos os 
rostos, para que todos participassem 
com muita alegria”.

A festa aconteceu ainda nas Umeis 
Itaipu, Serra Verde, Nova Iorque, Elos e 
em várias outras. As Escolas Municipais 
de Ensino Fundamental também não fi-
caram de fora. Na Escola Solar Rubi,  por 
exemplo, o festejo foi muito animado! A 
alegria e a descontração tomaram con-
ta de todos. Crianças e funcionários pu-
laram, dançaram e cantaram para em-
balar mais um ano letivo que se inicia!

Que alegria a farra da Umei Alto Vera Cruz
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Na Escola Municipal de Educação Infantil Elos 
a festa aconteceu dentro e fora da unidade  
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Os alunos da Emef Solar Rubi pularam muito 
no carnaval
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A equipe pedagógica da Umei Itaipu também 
não ficou de fora da festa
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Na Umei Nova Iorque fica até difícil escolher a melhor fantasia no meio de tanto adereço
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Na Umei Serra Verde o Refeitório e o hall de entrada se 
transformaram em um verdadeiro salão de festas
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A s Umeis e escolas que fazem parte da parceria entre a Inova BH e a Prefeitura de Belo Horizonte estão 
arrasando em suas hortas! E em Fevereiro o destaque vai para a horta da Umei Pedreira Prado Lopes, 
com seu lindo e frondoso pé de maracujá, que já está dando muitos frutos. Imagina, nesse calor, que 
delícia um suco bem geladinho feito com todos esses maracujás! 

Destaque do mês

Acontece
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