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Professores se preparam para o 
novo ano
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Equipes Inova BH recebem premiação 
pela qualidade dos serviços prestados!
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Por dentro da PPP

Premiação das equipes de melhor desempenho

Durante o ano de 2018, as equi-
pes de limpeza das escolas 
que fazem parte da Parceria 
receberam mensalmente o 

Relatório de Avaliação, uma espécie 
de balanço personalizado em que era 
possível saber em quais pontos a es-
cola estava sendo bem avaliada e em 
quais itens ainda poderia se aperfeiço-
ar. A cada mês, a avaliação da unidade 
foi realizada pelo Verificador Indepen-
dente (contratado pela Prefeitura de 
Belo Horizonte) e por meio dela, as Au-
xiliares Administrativas e as Auxiliares 

de Serviços Gerais conseguiram focar 
nos trabalhos que precisavam de me-
lhorias. 

Para incentivar ainda mais as equi-
pes, junto ao relatório, as escolas rece-
beram também a nota dada pelo Verifi-
cador Independente para cada unidade. 
A partir dessas notas foi elaborado um 
ranking das escolas. As três escolas 
que alcançaram as maiores notas no 
mês receberam o reconhecimento 
com os selos de Equipe Ouro, Equipe 
Prata e Equipe Bronze, sendo que a es-
cola a ficar em primeiro lugar recebeu 

também um lanche especial, para cele-
brar a vitória alcançada. Escolas como 
Lajedo, Mantiqueira, Parque Real, San-
ta Rosa e muitas outras receberam o 
lanche por terem conquistado o ouro 
em algum dos meses de 2018.

Fora o ranking mensal, de janeiro a 
dezembro as notas obtidas por cada 
escola foram somadas e foi possível 
elaborar um ranking do ano. A disputa 
foi acirradíssima, pois a diferença de 
pontos entre as 51 escolas que fazem 
parte da parceria foi muito pequena. 
Todas as equipes possuem um alto pa-

 
Escolas que ficaram em primeiro lugar pelo menos em um mês de 2018

Emei Engenho Nogueira

Emei Mantiqueira

Emei Nova Iorque Emei Parque Real

Emei Lajedo Emei Floramar

Emei Bairro das Indústrias Emei Xodó Marize
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drão de qualidade e obtiveram boas no-
tas ao longo do ano. Com diferença de 
poucos décimos para as outras, as es-
colas que acumularam mais pontos ao 
longo de 2018 foram: Engenho Nogueira 
em primeiro lugar, Jardim Vitória III em 
segundo, e Xodó Marize em terceiro! 

Como prêmio pelo 1º lugar no ranking 
geral de 2018, a Auxiliar Administrativa 
e as quatro Auxiliares de Serviços Ge-
rais da Emei Engenho Nogueira ganha-
ram um final de semana com acompa-
nhante em Guarapari, com as despesas 
de transporte, translado, alimentação e 

hospedagem pagas pela Inova BH. Já 
como prêmio pelo 2º lugar no ranking 
geral de 2018, a Auxiliar Administrati-
va e as quatro Auxiliares de Serviços 
Gerais da Emei Jardim Vitória III ganha-
ram, cada uma, um cartão de compras 
no valor de R$900,00. E para finalizar, 
como prêmio pelo 3º lugar no ranking 
geral de 2018, a Auxiliar Administrati-
va e as 4 Auxiliares de Serviços Gerais 
de Xodó Marize ganharam, cada uma, 
um cartão de compras no valor de 
R$600,00.

Desde o início, o objetivo do rela-

tório mensal de avaliação foi valorizar 
o trabalho prestado pelas Auxiliares 
Administrativas e de Serviços Gerais, 
fornecendo mais uma ferramenta de 
melhoria. Vendo os bons resultados 
alcançados ao longo do ano, é preciso 
agradecer a cada uma de nossas inte-
grantes que se empenhou ao máximo 
para elevar ainda mais a qualidade dos 
serviços prestados pela Inova BH – to-
das estão de parabéns! Em 2019, con-
tinuaremos enviando o Relatório de 
Avaliação e premiando as escolas com o 
melhor desempenho!

 
Escolas que ficaram em primeiro lugar pelo menos em um mês de 2018

A
rquivo Inova BH

Emei Urca

Emei Floramar

Emei Xodó Marize Emei Jardim Vitória II

Emei Ipiranga

Emei Santa Rosa

EQUIPE ouro

EQUIPE PRATA

EQUIPE BRONZE
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O ano letivo que se inicia não é um 
momento de alegria somente 
para as crianças. As equipes 
pedagógicas das escolas também 

se entusiasmam com o início de mais um ano 
cheio de aprendizado! A direção, os professores 
e os demais funcionários da área pedagógica 
aproveitam esse início cheio de vigor para 
se preparar da melhor forma possível para o 
novo ano! Na Emei Mantiqueira, por exemplo, 
a direção realizou um gostoso sarau de poesia 
com sua equipe de professores. O momento 
lúdico foi importante para estabelecer novos 
laços, reforçar os existentes e encher de 
energia esses profissionais tão importantes 
para a educação das nossas crianças!

Destaque do mês

Acontece
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As crianças chegaram!

A
rquivo Em

ei M
antiqueira

A expectativa pelo retorno das 
crianças já estava no ar! Mes-
mo antes que elas chegassem, 
já era possível sentir a alegria 

de todos por causa da volta às aulas. A 
portaria já estava preparada para rece-
ber as famílias com um grande sorriso. 
As salas e demais ambientes já estavam 

limpos e organizados pelas Auxiliares de 
Serviços Gerais e pelas Auxiliares Admi-
nistrativas de cada unidade, além de ca-
prichosamente decorados pelas equipes 
pedagógicas. Da cantina já era possível 
sentir a agitação e o cheirinho gostoso 
da primeira refeição a ser servida em 
2019! Quando os portões se abriram e a 

criançada entrou, a alegria ficou comple-
ta! Ver as crianças correndo para brin-
car no parquinho, para entrar nas salas 
e para abraçar os funcionários da escola 
nos enche de emoção. Nosso trabalho só 
ganha sentido com a presença de cada 
uma delas! Desejamos que, em 2019, as 
crianças possam aprender ainda mais!

 
Pelas fotos já dá para perceber a empolgação das crianças no retorno às aulas!
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