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Edição especial de número 50!

I nfo rmativo  Ja n e i ro / 201 8informa
#50

I nfo rmativo  Ma i o/ 201 8

P. 04 Por dentro da PPP
Segurança Patrimonial
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Vem relembrar com a gente alguns momentos importantes 
do informativo da Inova BH

Destaque do Mês
Flores da Umei Universitário encantam a 
todos

P. 04
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Acontece

Bem no início da história dos infor-
mativos, ainda na edição número 2, 
comemoramos a inauguração da 1ª 
unidade de ensino construída por 
meio da Parceria, a Umei Belmonte.

04  I n ova B H I nfo rma #02    Se te m b ro/20 13

Iniciamos as  
operações em Belmonte

N a semana que antecedeu a inaugu-
ração da primeira Umei da Inova BH/
Odebrecht Properties, em parceria 
com a Prefeitura de Belo Horizonte 

(PBH), iniciamos a operação juntamente com os 
nossos parceiro em serviços – a antiga Dalkia, hoje 
Vivante, e a Verzani & Sandrini Segurança. Con-
cluindo o ciclo de entrega da primeira escola, a Ino-
va BH iniciou os serviços de limpeza, manutenção, 
vigilância e demais serviços-suporte ao exercício 
pedagógico a ser desempenhado pelas secretarias 
de Educação do Município. 

A PPP assinada em meados de 2012 com a 
PBH tem como finalidade a construção seguida 
da prestação de serviços de apoio não-pedagó-
gicos a 37 unidades de ensino de educação bási-
ca de Belo Horizonte. A parceria pioneira prevê a 
construção e operação de 31 outras Umeis (além 
de Belmonte), para crianças de 0 a 6 anos, e cin-
co escolas de Ensino Fundamental (EMEFs), para 
alunos de 7 a 14 anos. As atividades pedagógicas, 
o serviço de alimentação e a administração das 
novas unidades continuam sendo executados 
pela PBH. 
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Na edição de número 4 o Inova BH informa 
acompanhou um dia inteiro de atividades 
na Umei Minaslândia, a segunda unidade 
de ensino a ser inaugurada. Da abertu-
ra dos portões, no início da manhã, até a 
chegada dos pais para buscar as crian-
ças, no fi m da tarde, pudemos conhecer 
e presenciar de perto o carinho da equipe 
pedagógica em todas as atividades reali-
zadas, dentro e fora da sala de aula. Com 
paciência e dedicação, as professoras en-
sinavam às crianças os números, as co-
res, a lerem e assinarem o próprio nome.

2 Inova BH Informa #04     Novembro/2013

Acompanhamento

D ia 09 de novembro, com a 
presença do Prefeito de Belo 
Horizonte, Márcio Lacerda, 
da Diretora de Investimen-

tos da Inova BH, Christini Kubo, e do Di-
retor de Contrato da Odebrecht Infra-
estrutura, Bruno Tiere, inauguramos a 
segunda Unidade Municipal de Ensino 
Infantil (Umei) da PPP, no bairro Minas-
lândia. A Umei já está em funcionamento 
e já podemos ver crianças e professores 
em plena atividade!

A movimentação começa cedo. Às 
7h, Ana Maria, vice-diretora, libera a 
abertura dos portões. Algumas crian-
ças chegam no colo, outras de mãos 
dadas com o pai ou a mãe. Umas vão na 
frente, correndo, enquanto outras, mui-
to sonolentas, se arrastam para entrar. 
Algumas ainda choram ao se despedir. 
Outras já nem ligam: “olha lá, nem des-
pede mais!”, ri uma mãe ao ver sua filha 
sair correndo, sem ao menos um abraço 
de despedida.

As crianças de até dois anos, que fi-
cam no período integral, são levadas pelos 
pais até as salas. As maiores, de dois a seis 

Mais uma Umei, mais crianças na escola
anos, sentam-se em filas, no hall de entra-
da, para uma atividade antes de tomarem 
café. Na brincadeira, as professoras can-
tam e dançam com os alunos. “Esse mo-
mento antes de irem para a sala é muito 
importante. É bom para eles socializarem 
e irem aprendendo que tem hora de falar, 
hora de escutar...”, explica Ana Maria.

Um bocejo daqui, outro dali, e aos pou-
cos os alunos se juntam às professoras 
na coreografia. Depois de estarem mais 
despertos, tomam um café da manhã ca-
prichado. Para as crianças menores, que 
vão diretamente para a sala, mamadeira.

Depois de alimentados, é hora de 
brincar e aprender. Além de ficarem nas 
salas, as turmas se revezam nos espa-
ços comuns da escola, como a biblioteca 
e o playground. As atividades são bem 
dinâmicas e fazem a criançada gastar 
as energias. Com paciência e dedicação, 
as professoras ensinam às crianças os 
números, as cores, a lerem e assinarem 
o próprio nome. E ensinam também va-
lores. A pedir emprestado, a emprestar, 
a pedir desculpas e perdoar, a conversar, 
mas também a escutar. 

Enquanto isso, as cantineiras já pre-
param a próxima refeição dos alunos: 
abobrinha, frango refogado com batati-
nha, arroz e feijão! Outros profissionais 
da escola também estão a todo vapor! 
As faxineiras se preocupam em manter 
o refeitório, corredores e demais áre-
as limpas, o jardineiro cuida da grama, o 
porteiro está na entrada, para garantir 
a segurança. Todo mundo junto para o 
bom funcionamento da escola.

Às 10h, pausa para o almoço! As crian-
ças maiores comem no refeitório, enquan-
to as menores comem uma sopinha na 
própria sala. E na sala mesmo elas vão se 
deitando nos colchonetes e se preparando 
para tirar uma soneca. As maiores voltam 
para as salas, onde realizam as últimas ati-
vidades antes de irem embora, às 11h30.

Às 13h começa o turno da tarde, que 
vai até às 17h30, e a rotina se repete. As 
crianças chegam, sentam, cantam, co-
mem, vão para as salas, brincam, apren-
dem e voltam para casa sabendo que 
no dia seguinte vão continuar contando 
com toda a estrutura necessária para se 
desenvolverem. 
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Set/2013
2 ª edição

Nov/2013
4ª edição

Para ter acesso completo a todas as edições do Inova BH Informa acesse:
https://issuu.com/inovabh

O informativo da Inova BH está em festa, pois em maio de 2018 comemoramos sua 50ª edi-
ção! Ao longo de tantas edições, o Inova BH informa sempre se empenhou em noticiar 
as conquistas das escolas e da Parceria como um todo. Aproveitamos a data e separa-
mos algumas edições especiais, que ajudam a contar um pouco da História da Inova BH.
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I nfo rmativo  O u tu b ro/ 2014informa #15

Umei Floramar e Umei Diamante
Mais duas escolas entregues pela PPP

As crianças e os mestres 
É o mês para comemorar a data deles!

P. 03

P. 04
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Outubro é mês de festa!
Temos muitos motivos para comemorar:  
o aniversário de 1 ano das primeiras escolas 
inauguradas, novas escolas entregues, o  
Dia dos Professores e, claro, o Dia das Crianças!

Nesta edição comemoramos, junto com 
as escolas, o primeiro Dia das Crianças e o 
Primeiro Dia dos Professores! Aproveita-
mos a data para homenagear aqueles que 
dão vida às escolas da Parceria: as crianças, 
com sua energia e animação, e os profes-
sores, com seu carinho e profi ssionalismo.

Anualmente, em agosto, é celebrado o Dia 
Nacional da Educação Infantil. Na data, as 
crianças sempre participam de uma sé-
rie de atividades especiais, como visitas 
a parques e museus. A Inova BH não po-
deria fi car de fora dessa comemoração e 
na edição 25 nós recebemos as crianças 
das Umeis Santa Rosa e Pacajá no nos-
so escritório central. Elas puderam co-
nhecer nossos setores e funcionários!

1 Inova BH Informa #25     Setembro/2015

I nfo rmativo  Se te m b ro/ 201 5informa #25

Em agosto o Brasil inteiro 
comemorou a Semana 

Nacional da Educação Infantil.
As umeis da PPP não poderiam ficar de fora e agora você confere 

uma edição especial do nosso informativo sobre a semana que 
tem como objetivo estimular o debate, em todo o país, sobre os 

níveis de qualidade da Educação Infantil

Visita ao canteiro!
Crianças têm oportunidade  
de conhecer a Inova BH

P. 03

Exposição Fotográfica  
Itinerante da Criança
Fotos clicadas pelas crianças  
ganham destaque

P. 02
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I nfo rmativo  N ov- De z / 2017informa #45

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 edição de número 45 trouxe uma grande 
notícia: a conquista do prêmio PPP Awards & 
Conference Brazil 2017, evento que prestigia 
trabalhos de Parcerias Público Privadas de-
senvolvidos no Brasil. A Inova BH foi anunciada 
vencedora em duas categorias: “Projeto Muni-
cipal do Ano” e “Projeto em Operação do Ano”.

Pouco tempo depois, na edição seguin-
te, comemoramos mais uma boa notícia: 
a obtenção dos certifi cados ISO 9001 e 
14001, que atestam a efi ciência da ges-
tão de qualidade e de práticas susten-
táveis em todas as escolas da Parceria.!

Out/2014
15 ª edição

Set/ 2015
25 ª edição

Nov/Dez 2017
45 ª edição

Jan / 2018
46 ª edição
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Por dentro da PPP

Expediente
Informativo mensal da Inova BH 
Diretor de Contrato PPP Escolas: Clébio Batista | Reportagem: Comunicação Inova BH
Projeto Gráfi co: Design Two | Diagramação: Comunicação Inova BH
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 |      instagram/inovabh     instagram/inovabh

 Não estamos mais na primavera, mas muitas unidades de ensino têm dado show em seus jardins. O destaque 
do mês de maio vai para a Umei Universitário e suas lindas fl ores. Como o terreno da escola não possui 
espaço para a realização de um jardim convencional, a escola implantou um jardim suspenso, com diversos 
vasos espalhados pela grade da escola. Não tem como passar por essas fl ores sem se deslumbrar!

Destaque do mês

Segurança

Para que você possa conhecer 
mais sobre o funcionamento 
da Parceria entre a Inova BH e 
a Prefeitura de Belo Horizonte, 

a partir desta edição traremos informa-
ções sobre os serviços prestados pela 
Inova BH nas 51 unidades escolares que 
compõem o projeto de Parceria. Nesta 
edição vamos falar do Serviço de Se-
gurança. Dentro do contrato estabele-
cido com a Prefeitura, cabe à Inova BH 
a prestação dos serviços de Segurança 
Patrimonial, Portaria e CFTV. A Inova 
BH tem a responsabilidade de realizar 
o controle e a segurança patrimonial de 
todos os equipamentos e mobiliários 
fornecidos pela própria Inova BH para 

o funcionamento da escola. Também é 
nossa responsabilidade disponibilizar 
um porteiro nos dias e horários de fun-
cionamento da unidade, conforme pre-
visto em contrato. Fora desse período o 
serviço é prestado por meio de vigilân-
cia eletrônica, composta por sensores 
de alarmes. Por último, também fi ca a 
cargo da Inova BH a gestão do Circuito 
Fechado de Televisão (CFTV). A quan-
tidade e as especifi cações do equipa-
mento são estipuladas pela Prefeitura 
de Belo Horizonte. O armazenamento 
das imagens é feito por um período de 
30 dias e a localização das câmeras é 
estratégica para a segurança patrimo-
nial. A
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