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Introdução

Com muito orgulho, apresentamos a segunda edição do nosso almanaque,
contendo as boas práticas feitas por profissionais da Educação da Rede
Municipal de Educação de Belo Horizonte.

Essas boas práticas fazem parte das quatro áreas do conhecimento: Linguagens,
Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas. Tivemos a feliz
oportunidade de conhecer inovadores projetos que contemplam aspectos como: a
valorização do protagonismo estudantil; a importância do esporte; a arte; as
linguagens; e a tecnologia, enfim, uma rica variedade de temas. Vimos, inclusive,
escolas se dedicando para que seus projetos possam se frutificar e contribuir para
o desenvolvimento estudantil e para a formação integral do(a) estudante.
Trazemos, também, o novo “Boas Práticas Especial”, no qual abordamos projetos
como: Estudante + Feliz no Parque, Ouvidor Jovem e demais eventos e
festividades realizadas na Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte.

O Boas Práticas é um espaço destinado, semanalmente, à mostra de novas
formas que os(as) profissionais da Educação e as escolas da Rede Municipal de
Educação de Belo Horizonte constroem para tornar a aprendizagem uma
experiência cada dia mais inovadora e especial na vida dos(as) estudantes.

Por fim, esta publicação configura-se como o resultado de uma experiência
coletiva de formação e de desenvolvimento profissional, ao permitir a troca de
vivências e saberes com outros(as) colegas. Cabe destacar que inúmeras práticas
inovadoras e criativas estão acontecendo nas escolas da Rede Municipal de
Educação de Belo Horizonte. São ações que fortalecem as relações humanas,
possibilitam o compartilhamento entre diferentes culturas e favorecem uma
educação integral. Muitas dessas práticas, lamentavelmente, não são divulgadas
e ficam restritas ao ambiente interno das escolas.

Boa leitura!
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Agosto/2022

A importância do protagonismo estudantil:
projeto “Inverno e boa ação”

Durante a estação de inverno, os(as) estudantes do 9° ano da Escola Municipal CIAC
Lucas Monteiro Machado desenvolveram o projeto “Inverno e boa ação”. A ideia surgiu
em um momento bem inusitado. Segundo a escola, tudo começou quando o chuveiro
de um aluno queimou, na hora do banho, e ele sentiu frio. Diante do problema,
pensou nas pessoas que vivem em situação de rua durante o frio e compartilhou sua
reflexão com os colegas de sala. Um grupo de
estudantes procurou a direção da escola,
pedindo apoio para desenvolver um projeto
com o intuito de arrecadar agasalhos e
cobertores para doação.

O protagonismo estudantil perpassou
todas as etapas do projeto. A turma
organizadora passou pelas salas
explicando a proposta, fizeram bilhete
para enviar às famílias, organizaram as
doações e decidiram doar os itens
arrecadados para a Comissão Fé e
Esperança da Vila Pinho, instituição
localizada próximo à escola. A comunidade
escolar se envolveu e o projeto foi um
sucesso. Notícias como esta nos deixam
com o coração quentinho!

#paratodosverem Descrição: fotografia colorida de oito integrantes do
projeto “Inverno e boa ação”, com várias sacolas pretas no chão, contendo
roupas de frio arrecadadas para pessoas em situação de rua. Foto por:
Escola Municipal CIAC Lucas Monteiro Machado



Agosto/2022

Mergulhos Literários

A Escola Municipal Edith Pimenta da Veiga elaborou o projeto de leitura e escrita
“Mergulhos Literários”, realizado pelas turmas do 7° ano do Ensino Fundamental. A
proposta teve como objetivo estimular a leitura com atividades criativas e incentivar a
formação leitora, promovendo o gosto pela leitura literária e instigando construções
literárias inovadoras, como poema visual, fanzine, colagem, receita poética, bula
poética e haicai desconstruído.

Com o retorno das aulas presenciais, a escola percebeu a necessidade de intensificar
momentos de leitura, de escrita e de compartilhar as visões da comunidade escolar
sobre o universo literário.

Para isso, propôs a realização de oficinas
para escrita de textos, de forma divertida
e diferente, usando metodologias ativas.

A metodologia para o desenvolvimento
das atividades engloba leitura de livros
em casa e em sala de aula, rodas de
leitura, comentários sobre os textos,
aulas com construções de mapas mentais,
oficinas literárias e mais. As produções
serão registradas em um caderno literário
de cada turma. Assim, os(as) estudantes
conheceram e conhecerão novas
narrativas e poesias.

#paratodosverem Descrição: colagem com nove  fotografias coloridas com
desenhos e textos escritos pelos(as) estudantes. Foto por: Acervo Escola
Municipal Edith Pimenta da Veiga.



Agosto/2022

Inauguração de biblioteca incentiva a leitura na

Escola Municipal Benjamim Jacob

A professora Denise Albino iniciou o projeto “Pequenos Leitores, Grandes Escritores”
com sua turma da Escola Municipal Benjamim Jacob, Regional Centro-Sul. A proposta,
segundo a educadora, não é trabalhar somente com gêneros literários, mas
apresentar às crianças vários gêneros textuais. Para isso, foi construído, na própria
sala de aula, um acervo com textos e livros diversos - gibis, receitas, contos de fadas,
panfletos, dentre outros.
O acervo foi selecionado pela bibliotecária da escola, de acordo com a faixa etária das
crianças, visto que a “Turma do Leão” é composta por estudantes de 4 a 6 anos. Após
a seleção dos títulos, ocorreu a inauguração da biblioteca da turma, com história
cantada, roda de música, teatro de fantoches e dedoches. As crianças foram
fantasiadas, assim como a professora responsável, e o evento de inauguração contou
com a participação da coordenadora do Programa Escola Integrada, Bárbara

Guimarães, responsável pelas histórias cantadas.
Denise contou que o projeto será desenvolvido até o
final do ano letivo e terá como culminância a
confecção de um livro, escrito e ilustrado
pelos(as) próprios(as) alunos(as). “O estímulo à
leitura é essencial. Assim, a biblioteca da sala é de uso
comum e livre às crianças, para que elas possam
explorar o nosso acervo”, comenta a professora.
Os(as) estudantes também podem levar os
exemplares para casa, de modo a realizar a leitura em
família e fazer desse momento uma experiência
coletiva. Denise acredita que esse tipo de atividade
"desperta o prazer, o gosto pela leitura e, claro, auxilia
na alfabetização e no letramento, além das vivências
que eles aproveitam”.

#paratodosverem Descrição: fotografia colorida contendo, no primeiro plano, duas meninas sentadas no chão. A primeira com vestes de cigana, a segunda
fantasiada de Emília. Ao fundo, um garoto de blusa azul olha de relance para a foto e há uma criança de vermelho.
Foto por: Acervo da Escola Municipal Benjamin Jacob.
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Todo trabalho é importante

O projeto "Profissões: todo trabalho é importante" nasceu da ideia de levar as
crianças de 5 a 6 anos da Emei Caetano Furquim a conhecerem e valorizarem o
trabalho dos(as) funcionários(as) da escola, tema já debatido nas rodas de conversa
realizadas com as turmas. A professora Maria Abadia da Silva, idealizadora do projeto,
após ouvir as crianças falando sobre as profissões dos pais, decidiu estender o
bate-papo para as demais profissões.

O objetivo do projeto é que as crianças entendam, desde cedo, que todos
dependemos do trabalho de outros profissionais. “É importante que as crianças
compreendam que todas as profissões são igualmente importantes e dignas de valor”,
ressaltou a coordenadora Aline Lucíola Dias, que tem apoiado a iniciativa.

Em andamento desde o mês de abril e com previsão de encerramento em dezembro de
2022, o projeto já recebeu
profissionais representantes de
diversas profissões,
como: bombeiro, policial militar
e guarda municipal. “A ideia é
recebermos um número
significativo de profissionais que
nos falem de seu trabalho e
respondam às perguntas das
crianças”, contou a professora
Maria Abadia. Tudo será
registrado por meio de
desenhos, vídeos e comentários,
que também serão utilizados
como convites e cartões de
agradecimentos.

#paratodosverem Descrição: fotografia colorida de crianças uniformizadas sentadas no chão e,
no fundo, três mulheres, uma dentista vestida de brnaco; ao lado uma professora, vestindo um
casaco roxo, e a coordenadora, com blusa branca e macacão marrom. Todos usando máscaras.
Foto por: Geisa Aguiar.
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A Serra do Curral é nossa!

A Escola Municipal Monsenhor João Rodrigues de Oliveira realizou um trabalho de
conscientização com os(as) estudantes sobre a importância ambiental, cultural e
histórica da Serra do Curral para Belo Horizonte, destacando as principais ameaças à
preservação desse monumento natural e a necessidade de sua conservação.

Desde um marco geográfico para os bandeirantes do século XVII, até a sua função
como reservatório natural de recursos hídricos, os(as) estudantes tiveram a
oportunidade de explorar toda a complexidade da Serra do Curral, pois foram
abordados temas como: sua formação geológica, seus biomas, as espécies da fauna e
da flora, sua importância no projeto de Aarão Reis para a nova capital, sua
degradação pela mineração e pela ocupação desordenada e as iniciativas de
tombamento da Serra. Como atividade de culminância, foram realizadas a confecção
de cartazes e a organização de uma passeata pelas ruas do bairro São Geraldo.

Por meio deste trabalho, a escola pode observar o reconhecimento, por parte dos(as)
estudantes, deste elemento presente de forma imponente na paisagem da escola, de
suas casas, do bairro, no brasão da cidade presente em seus uniformes e que, até
então, havia passado despercebido
por cada um deles, mas agora
passou a ter um nome e um
significado.

A passeata, que surgiu do próprio
desejo dos(as) estudantes de
realizar uma atividade prática em
defesa da Serra do Curral, foi uma
grande oportunidade de exercício
da cidadania, além de sensibilizar a
comunidade sobre um assunto tão
importante para as gerações
presentes e futuras da cidade.

#paratodosverem Descrição: fotografia colorida de uma turma de crianças em uma calçada,
segurando vários cartazes, com as montanhas da Serra do Curral desenhadas e escritos
como “Salve a Serra”. Foto por: Acervo Escola Municipal Monsenhor João Rodrigues de
Oliveira.
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Circuito de Museus

Inaugurando a 10ª edição do Projeto Circuito de Museus, a Escola Municipal Ana Alves
Teixeira, da Regional Barreiro, realizou no dia 8 de agosto uma visita ao MM Gerdau -
Museu das Minas e do Metal. Segundo o coordenador, Marcelo Almeida de Moura, a ideia é
que, ao longo do segundo semestre, todas as turmas façam uma visita pedagógica pelos
museus da capital. "Cada mês estaremos em um local, com as turmas do 5° ano. Nossas
visitas serão realizadas sempre às terças-feiras e, ao final, os(as) alunos(as) irão
desenvolver atividades na escola, junto com o(a) professor(a)”, contou o coordenador.
O Projeto Circuito de Museus tem como objetivo incentivar e facilitar a apropriação dos
espaços museais pelo público escolar, além de permitir ao(à) estudante o acesso ao
conhecimento trabalhado em sala de aula sob um novo olhar e a partir de novas
abordagens. A iniciativa conta com a colaboração de 27 instituições parceiras e atende
mais de 10 mil estudantes por ano.
Os professores desenvolvem, ao longo do ano, o conteúdo que vai ser abordado durante a
visita ao museu, para que os(as) estudantes conheçam previamente o assunto abordado.
A professora Alessandra Frederico Vieira, além de trabalhar o conteúdo com os(as)
alunos(as), também fez uma visita virtual para que eles(as) pudessem conhecer o espaço
e ficassem menos ansiosos. “A vivência é muito importante, além da apropriação desses
espaços. Estão muito ansiosos, porque esta é a primeira visita pedagógica após dois anos
de pandemia”, relatou.
O aluno Lucas Manoel B. da Silva, 10, gostou muito da experiência, além de ser muito
curioso e atento a tudo no museu, tinha diversas dúvidas e questionamentos. “Minha
parte favorita foi a ala dos minérios em 3D.
Achei a experiência incrível, de poder ver como
é o museu e como ele é grande. Eu saio daqui
hoje rico em conhecimento”, disse Lucas.
Já o aluno Miguel Cesar M. Machado, 10,
contou que se divertiu durante a visita. “Eu
achei divertido, porque pudemos ver de perto
os diversos minérios que nós só vemos nos
livros. Por exemplo, formato, composição, os
brilhos. A que eu mais gostei foi a ametista,
apesar de ter achado a esmeralda muito
bonita”, contou.

#paratodosverem Descrição: Fotografia colorida de três adultos e
várias crianças uniformizadas com roupas em tons de azul e branco,
todos usando máscaras, em pé em frente a um prédio em tom de rosa,
onde há um banner pendurado com os dizeres: “Prédio rosa 125 anos”.
Foto por: Pedro Oliveira.
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Projeto de valorização da cultura local atrai
interesse dos(as) estudantes

A Escola Municipal Américo Renê Giannetti, pensando na valorização do bairro Concórdia,
onde ela está localizada, promoveu o projeto “Nossa Cultura local, Boi do Concórdia”. A
ideia foi dar visibilidade ao Boi do Concórdia, tradicional festa do bairro que, há algumas
décadas, ocorre todos os anos, vinculada ao Congado do bairro.
O projeto foi organizado pela equipe do Programa Escola Integrada e surgiu devido ao
fato de que, todo mês de maio, o principal assunto entre os(as) estudantes era o Boi do
Concórdia. “Toda a comunidade sai para as ruas do bairro, que ficam cheias. É um
cortejo tradicional já, e todas as crianças conhecem. Então, eles vêm para a escola, nessa
época, falando muito sobre isso, comentando sobre quem foi no Boi, quem foi para a rua,
quem viu, quem participou, e acaba se tornando o assunto do momento”, disse Ana
Zschaber, coordenadora do Programa Escola Integrada da escola. “O planejamento
ocorreu apenas com as crianças da Escola Integrada, na oficina de artes, mas foi
apresentado para toda a escola em um espetáculo de história e dança”, completa Ana
Zschaber. O Boi da Manta do Bairro Concórdia nasceu dentro da Guarda de Moçambique
Treze de Maio de Nossa Senhora do Rosário, um dos congados mais antigos de Belo
Horizonte, e faz parte da tradição e da vida das crianças da comunidade. O monitor de
Artes Lucas Anderson foi o responsável por desenvolver o projeto e elaborou uma
apresentação teatral para toda a escola, contando a lenda do Boi da Manta (ou "boi
bumbá", como é conhecido em algumas localidades do país), com dança e a presença do
Boi construído com a colaboração das crianças. A apresentação foi transmitida ao vivo
pelo Instagram da Escola Integrada da E. M. Américo Renê Giannetti, e ainda pode ser
assistida, pois está disponível no feed.

É importante para os(as) estudantes conhecerem a cultura
local e, assim, poderem mantê-la pelas próximas gerações.
Pensando nisso, “resolvemos enfatizar isso aqui na escola e
trazer essa cultura para cá. Construímos essa apresentação
dentro daquilo que as crianças trouxeram de informação para
nós e de pesquisas que fizemos com um documentário feito
aqui no bairro a respeito dessa manifestação cultural do
Concórdia”, afirma Ana.

#paratodosverem Descrição: Fotografia colorida
de alunos(as) vestidos com roupas típicas da
festa do Boi da Manta. A frente, o Boi da Manta
na cor preta, confeccionado em tecido. Foto
por: Acervo Escola Integrada EM Américo Renê
Giannetti.
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Bailando pela língua espanhola

No mundo da diversidade e da globalização, a turma de Educação Infantil da Escola
Municipal Professora Maria Modesta Cravo desenvolveu um projeto em que as crianças
brincam com a Língua Espanhola e ampliam seus vocabulários. Além disso, também
foram instigadas a conhecerem um pouco da cultura espanhola e da oralidade.

O projeto acontecerá ao longo de 2022, com a turma da professora Ruth Castelo, no
turno da manhã. Ele aborda uma temática importante para as crianças, oportunizando o
acesso a diferentes culturas. O intuito é propor situações em que elas possam refletir
sobre o que significa serem seres da natureza inseridos numa sociedade urbana, neste
tempo presente, nesta cidade e em interação com outras culturas.

Manifestar interesse e respeito por
diferentes culturas e modos de vida
também é uma habilidade prevista
na Base Nacional Comum Curricular
(BNCC - EI03E0O6). Como parte do
projeto, no mês de maio, a
criançada recebeu a visita de Taís e
Bruno, uma "bailaora" e um "
bailaor" de dança flamenca. Os
convidados realizaram uma
apresentação com vestimentas
típicas e instrumentos musicais
tradicionais espanhóis. O
envolvimento dos pequenos foi
tanto que até alguns passos de
flamenco aprenderam.

#paratodosverem Descrição: fotografia colorida de uma turma infantil de 15 estudantes, com
2 professoras e 2 bailarinos com leques na mão e vestimentas típicas da dança flamenca.
Foto: Acervo Emei Professora Maria Modesta Cravo.
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Cravo Literário
No início de julho, os(as) estudantes da Escola Municipal Professora Maria Modesta
Cravo vivenciaram diversas experiências literárias, com oportunidades de encontro
com a leitura espalhadas por todos os cantos da escola. O evento "Cravo Literário” foi
marcado por oficinas de leitura e literatura, apresentações de trabalhos literários,
troca de livros pelas crianças, leitura de histórias nos tablets, apresentações de
curtas, oficinas de quadrinhos, contações de histórias e muita alegria.

Participaram das oficinas os(as) alunos(as) da Educação Infantil e do Ensino
Fundamental. Muitos(as) mostraram suas habilidades para o desenho e criaram suas
próprias histórias em quadrinhos. A troca de livros foi um sucesso entre as crianças.

Segundo a coordenadora geral, Maria Cecília
Dias, "o evento foi uma forma de incentivar o
gosto pela leitura e, através das oficinas, as
crianças tiveram a oportunidade de vivenciar
diversos gêneros literários". O envolvimento
nas apresentações dos trabalhos literários foi
uma aprendizagem para todos(as). Com esse
projeto, a equipe pedagógica da escola espera
que os(as) estudantes adquiram o hábito e o
gosto pela leitura. O intuito é que o "Cravo
Literário " entre para o calendário da escola e
seja realizado anualmente. Na próxima edição,
o evento contará com a presença das famílias,
que também poderão visitar as oficinas.

#paratodosverem Descrição: fotografia colorida de três estudantes
folheando livros que estão em uma mesa. Foto por: Acervo Escola
Municipal Professora Maria Modesta Cravo.
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Dengue? Aqui não!

A Emei Vila Leonina realizou um plano de ação sobre a temática “Dengue”, criado a partir
da necessidade de conscientização da comunidade escolar e da sociedade em geral. A
meta foi alcançar o maior número de moradores do bairro Alpes/Vila Leonina, visto que a
maioria das famílias são atendidas pelo Centro de Saúde Vila Leonina, pela Emei Vila
Leonina e uma parcela considerável é atendida pela Creche Santa Sofia. O intuito do
projeto é promover ações educativas de combate à proliferação do mosquito Aedes
aegypti.

A parceria entre as três instituições foi de grande relevância para a realização das ações,
de modo a provocar o envolvimento de todos e ressaltar a dimensão da importância da
educação e da saúde para a mobilização da população no combate ao mosquito
transmissor da doença. O professor Leandro Gomes ressaltou que “a temática é relevante
para ser trabalhada com as crianças na Educação Infantil, por permitir reflexões sobre
como podemos evitar ou minimizar os efeitos negativos da falta de conscientização, de
modo a promover uma educação para a vida”.

#paratodosverem Descrição: fotografia colorida de crianças da Emei Vila Leonina usando coletes amarelos para a campanha de prevenção à dengue e um
homem entre elas, vestido de Mosquito Aedes aegypt. Foto: Acervo Emei Vila Leonina.
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Juntas, as equipes da Emei Vila Leonina, da Creche Santa Sofia e do Centro de Saúde Vila
Leonina elaboraram diversas ações que abarcaram a temática da saúde. Dentre as
atividades realizadas, destaca-se a que tratou das ações de combate ao mosquito. A
preparação da equipe organizadora contou com reuniões para discutir os temas,
estratégias, objetivos, atividades, responsáveis pela execução, recursos necessários, datas
e horários, assim como o resultado esperado para cada ação planejada. O professor
Leandro contou: “Tivemos roda de conversa sobre o tema com as crianças, os professores e
os demais funcionários da escola, com a participação da Elina, funcionária do Centro de
Saúde Vila Leonina/Zoonoses”.

As instituições também promoveram o “Dia ‘D’ de combate ao mosquito Aedes aegypti – Xô
Dengue”, com uma caminhada de conscientização. Para o evento, foram confeccionados
coletes coloridos em pano TNT para uso das crianças e mensagens incentivadoras para
conscientização das ações de combate ao mosquito para serem distribuídas na comunidade.
A caminhada, com a participação de crianças, professores(as), direção e coordenação
pedagógica, pelas ruas do bairro perfez o trajeto da escola até o Centro de Saúde Vila
Leonina, com direito ao grito de guerra “Xô, Dengue!” e à distribuição de panfletos para os
moradores.

Todas as turmas da escola
participaram ativamente
da ação. Considerando
que os casos de dengue
têm se repetido ao longo
dos anos, a Emei Vila
Leonina pretende
continuar com ações
educativas e de
mobilização ao longo do
ano ou quando se fizer
necessário.

#paratodosverem Descrição: fotografia colorida de uma pessoa adulta fantasiada como o mosquito transmissor
da dengue (Aedes aegypt), cercado por crianças com coletes amarelos produzidos em tecido TNT com papéis
colados na parte das costas.
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Festa proporciona integração entre famílias

A Escola Municipal Anne Frank realizou a festa da família, que reuniu estudantes,
professores(as), profissionais do Programa Escola Integrada e funcionários(as),
visando ampliar os laços de afeto já existentes entre a escola e as famílias. “A Festa
da Família é um momento que temos para nos encontrar e interagir com as famílias,
podendo nos conhecer melhor. Principalmente neste momento pós pandemia, em que
as interações presenciais estão sendo retomadas,” relatou a professora Gislene
Ferreira de Souza Caetano.

Em momentos de preparação para a festa, os(as) estudantes puderam refletir sobre
os diversos formatos familiares existentes. Eles desenvolveram desenhos das famílias,
assistiram a vídeos, leram livros, e os(as) alunos(as) do Ensino Fundamental, do 1° e
do 2° ciclos, desenharam árvores genealógicas para enfeitar os murais da escola.
Outra atividade proposta foi o envio de fotos das famílias para que pudessem decorar
a festa.

Diversas atividades foram desenvolvidas no dia da comemoração, como apresentações
musicais, pinturas faciais para as crianças e selfies no painel temático. No momento
da festa, foram enviados recadinhos das famílias, que foram pendurados na
pitangueira da escola. E, para encerrar, foi oferecido um almoço de confraternização.

Segundo Noabin Samuel, que participou de
um momento musical e é pai da aluna Ana
Cecília, “a festa da família foi um evento
muito importante para a integração das
turmas e dos turnos da escola.” Ele
ressaltou que o evento foi marcante e
considera fundamental para todas as
famílias, e também para os(as) alunos(as),
essa integração com as turmas.

#paratodosverem Descrição: fotografia colorida de inúmeras pessoas em pé
no pátio da E. M. Anne Frank, que está toda decorada com fotos das
famílias em papéis em formato de coração. Foto: Acervo Escola Municipal
Anne Frank.
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Plataformas de aprendizagem ganham
espaço em sala de aula

A Escola Municipal Santa Terezinha, por meio do uso dos tablets, da plataforma Khan
Academy e com o auxílio da professora Ana Carolina Abibe de Morais Caldeira, está
motivando os(as) alunos a tornarem-se protagonistas da própria aprendizagem. A
prática acontece pelo menos uma vez por semana, com o desenvolvimento de
atividades de português e matemática
personalizadas de acordo com a demanda de
cada estudante. Eventualmente, algumas
recomendações são enviadas como "Dever
de casa digital". O acompanhamento é
realizado por meio da plataforma, em tempo
real.

Para facilitar a compreensão dos
conteúdos e favorecer a desenvoltura
dos(as) estudantes, Ana Carolina utiliza a
ferramenta para facilitar o trabalho na sala
de aula. A professora faz a curadoria das
atividades e as direciona para os(as)
estudantes, fazendo uma personalização
do conteúdo. #paratodosverem Descrição: fotografia colorida de uma criança no canto

esquerdo fazendo uma atividade no tablet que está em cima da mesa.
Foto por: Geisa Aguiar.

Segundo a professora, como as atividades são gamificadas, elas geram maior
interesse entre os(as) estudantes. “Eles(as) estão mais motivados(as), muito mais
envolvidos(as) nos conteúdos apresentados, principalmente por ter uma linguagem
mais próxima deles(as)”, contou Carolina.

Os(As) alunos(as) também gostaram muito da ferramenta. A diversidade de
conteúdos e a maneira como as propostas são realizadas geram um maior
engajamento entre eles. O aluno David Yuri Ferreira, 10, conta o que mais gosta:
“Gosto muito da ferramenta e de fazer as atividades no tablet. E não precisamos usar
sempre o caderno, mas aprendemos do mesmo jeito”.
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Emei Serra Verde problematiza o uso
das telas no mundo atual

Promovendo um ciclo de formação de professores, a Emei Serra Verde, em parceria com o
Instituto Limbios, elaborou o seminário “Telas e Saúde: crianças e adolescentes na era digital”. O
evento foi transmitido pelo YouTube e dialogou sobre a importância das telas no mundo atual e as
consequências do seu uso excessivo.

Crianças, cada vez mais cedo, têm tido acesso a notebooks, smartphones, computadores e
tablets. Essa condição preocupa os estudiosos, devido ao grande desenvolvimento cerebral que
ocorre nesse período e aos danos que tal exposição precoce têm trazido na maturação cerebral e
na saúde mental dos(as) mais jovens. O número de adolescentes desenvolvendo dependência
tecnológica e aventurando-se em jogos propagados pela internet que, em alguns casos, têm sido
fatais, tem crescido de uma maneira assustadora nos últimos anos. É urgente uma ação de
conscientização de pais, professores(as) e profissionais que atuam diretamente no
desenvolvimento de crianças e adolescentes sobre a necessidade de um uso consciente e
equilibrado das telas.

O seminário contou com a presença da psicóloga Fabiana Vasconcelos, do oftalmologista
Emmerson Badaró e do neurocientista Fernando Lauria que, juntos, abordaram as mais recentes
pesquisas sobre o uso excessivo de telas e os impactos na saúde e no desenvolvimento de
crianças e adolescentes.

Após esse evento, a escola dará continuidade ao processo de formação de professores, em
parceria com a Emei Comerciários, a Emei Céu Azul e a Emei Nova Iorque. Temas como
planejamento, projeto, autismo e neuroplasticidade serão abordados nas formações, que ocorrem
a partir de junho de 2022.
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Emei transforma geladeiras em bibliotecas

A Emei São João Batista, Regional Venda Nova, escolheu, no início do ano letivo, o
tema institucional “Coisas de Criança”. O projeto visa possibilitar experiências e
vivências que favoreçam o desenvolvimento integral das crianças. Márcia Mendes,
diretora da Emei, conta que a escola passou por uma transformação: os pisos
externos ganharam uma nova pintura, com alguns desenhos lúdico-pedagógicos; um
playground ecológico foi colocado na área verde, carinhosamente chamada de
“pomar”; além da aquisição de televisores para as salas de aula, de modo a integrar o
pedagógico e o digital.

A partir do tema institucional da escola, diversos projetos emergiram, dentre eles o
“Projeto Geloteca”, criado em São Paulo, que recicla e transforma geladeiras em
estantes de livros. Segundo Márcia, conversando com a mediadora Daniele Guerra, e
falando para ela do Projeto Geloteca, soube que a Escola Municipal Carlos Drummond
de Andrade estava com duas sucatas de geladeira para doação. Daniele, então,
mediou o contato entre a Emei e a escola. “Nós reformamos as geladeiras e
equipamos com livros, lápis de cor, papel, canetinha, giz de cera, borracha, apontador,
alfabeto móvel,
para que as professoras pudessem trabalhar com
as crianças, não só literatura, mas também outras
formas de mediação pedagógica”, conta a
mediadora.

As gelotecas buscam proporcionar o contato
dos(as) alunos(as) com a literatura. De acordo
com Márcia, as crianças ainda estão sendo
acompanhadas pelas professoras nas vivências no
novo espaço. A ideia é construir, aos poucos, a
autonomia dos(as) pequenos(as), para que eles
possam ter uma maior liberdade na experiência
com essas novas bibliotecas.

#paratodosverem Descrição: montagem com cinco fotografias. Quatro
imagens apresentam a geladeira com materiais escolares, lápis, canetas,
alfabetos móveis e livros. E uma imagem mostra o local em que as
gelotecas estão dispostas na escola.
Foto por: Acervo da Emei São João Batista.
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Alimentação saudável é tema de projeto escolar

A professora Nara Ferreira, da Escola Municipal José Maria Alkmim, juntamente com
os(as) estudantes do 1º e do 2º ano (turno da manhã), promoveu o projeto
“Alimentação saudável e equilibrada”. A ideia foi conscientizar os(as) estudantes sobre
quais alimentos podem e devem ser consumidos com maior frequência e quais devem
ser consumidos com moderação.
“As crianças, hoje, são seletivas com a alimentação”, nos conta Nara Ferreira. O
projeto tem repercutido positivamente, os(as) estudantes já ajudam, comentando
com outros colegas sobre o consumo de alimentos saudáveis. Nara ainda diz que,
quando um(a) estudante vê outro(a) colega consumindo alimentos menos saudáveis,
como biscoitos recheados, balas e chocolates, já alerta para a necessidade de não
consumir com frequência: “Eles vão para a cantina e já falam: olha, isso aí não é
saudável, só de vez em quando, hein?”.
Como parte do desenvolvimento do projeto, a professora apresentou conteúdos
relacionados ao tema em vídeo, houve rodas de conversa sobre ter uma vida saudável
e equilibrada. Também foram feitas atividades com o tema e, ao final, ocorreu um
delicioso piquenique, cada criança contribuiu com um alimento. Os pais foram
avisados com antecedência e o piquenique ocorreu em dois locais: um na pracinha em
frente à escola, com a devida autorização dos pais/responsáveis; e o outro no espaço
da escola mesmo, para aquelas crianças que não trouxeram a autorização
devidamente assinada por um responsável.
O projeto conseguiu agregar conhecimento e conscientizar as crianças participantes.
Ele surgiu após pessoas do ciclo social da professora Nara serem diagnosticadas com
diabetes, ressaltando a necessidade de que
as novas gerações tenham essa visão da
importância da educação alimentar. “Eu
falo com eles, se for comer arroz e
macarrão, é bom que não coma os dois
ou coma um pouquinho só de cada um,
ou então, só arroz ou só o macarrão, né?
Também só batata, se for o caso, para
não ter tanto carboidrato”, completa Nara
Ferreira.

#paratodosverem Descrição: Fotografia colorida de estudantes sentados no
chão e alimentos saudáveis sob um tapete colorido em tons de rosa e roxo.
Foto por: Professora Nara Ferreira.
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Projeto ”Vozes da quebrada” promove
valorização da cultura

Graciele Batista Gonzaga, professora de língua portuguesa da Escola Municipal Edith
Pimenta da Veiga, desenvolveu com os(as) alunos(as) a elaboração de mapas mentais
do eu, minha linha do tempo, como uma atividade integrante do "Projeto Vozes",
desenvolvido por meio de oficinas literárias e artísticas, ações voltadas para
valorização das narrativas dos(as) alunos(as) e suas histórias pessoais. Como forma
de integrar as oficinas literárias, que ocorrem semanalmente e são registradas no
caderno literário, os(as) alunos(as) iniciaram a participação no Projeto Circuito de
Museus, visitando o Memorial Minas Gerais Vale, na Praça da Liberdade.

“Os alunos ficaram encantados, porque é uma oportunidade de aprendizagem fora do
espaço escolar, ampliando o repertório sociocultural dos(as) estudantes”, contou
Graciele. Ela ressaltou que a prática tem o intuito de valorização da cultura por meio
de histórias perdidas, resgatando as raízes afrodescendentes como meio de inserção
social e voltando o olhar para um grupo excluído socialmente, dando oportunidade de
visibilidade cultural e ocupando um lugar na nossa história.

A visita ao Memorial Minas Gerais
Vale foi fundamental para
complementar a prática artística e
cultural das atividades desenvolvidas
no caderno literário, ampliando o
repertório sociocultural dos(as)
alunos(as).

A estudante Maria Gabrielle, do 7° ano,
disse que gostou muito de fazer a visita.
“Lá eu aprendi muito sobre a cultura de
Minas Gerais, foi uma experiência
divertida e inesquecível”, acrescentou.

#paratodosverem Descrição: fotografia colorida com estudantes olhando
esculturas que estão protegidas por vidros e também um homem que está
falando e mostrando as esculturas. Foto: Acervo Escola Municipal Edith
Pimenta da Veiga.
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Ações na Escola Municipal Rui da Costa Val

A Escola Municipal Rui da Costa Val vem desenvolvendo um trabalho de resgate da
interatividade e de valores importantes associados ao conhecimento e ao afeto, que
perpassam os processos de ensino-aprendizagem. O mês de agosto foi marcado por
ações nesse sentido.

O Dia do Estudante (11 de agosto) foi celebrado com contação de história, cinema,
pipoca e uma roda de conversa sobre a importância de querer estudar. De olho na
defasagem e no abandono escolar, a equipe pedagógica busca, através dessas ações,
manter o desejo dos(as) estudantes de estar na escola.

O folclore também está sendo comemorado de maneira efetiva, com cantigas de roda
no início das aulas e participação dos(as) alunos(as) na construção de murais. O
reforço escolar tem sido visto com bons olhos por toda a comunidade, o que levou a
direção a querer fazer uma intervenção pedagógica no pátio principal e chamar a
atenção de todos para os diferentes tipos de grafia do nosso alfabeto.

A escola também participou da primeira edição do evento “Estudante + Feliz +
Educação na Cidade”, promovido pela Secretaria Municipal de Educação e realizado no
Parque Municipal Américo Renné
Giannetti, nos dias 11 e 12 de agosto.
Os estudantes do 3º ano participaram
do evento, que foi marcado por muita
alegria e entusiasmo.

A inclusão na escola é outro ponto de
destaque nos projetos que estão
sendo desenvolvidos pela escola, que
tem trabalhado para que todos se
motivem, sintam-se parte da escola e
construam, juntos, um ambiente cada
vez melhor.

#paratodosverem Descrição: fotografia colorida de crianças em sala de aula,
sentadas nas cadeiras, recebendo kits de lembrancinhas de uma professora em pé,
com uma cesta em mãos. Foto por: Acervo Escola Municipal Rui da Costa Val.
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Saúde e educação caminham juntas na
Emei Vila Leonina

A Emei Vila Leonina, da Regional Oeste, firmou parceria com o Centro de Saúde Vila
Leonina e com a Creche Santa Sofia para dar andamento às ações do Programa Saúde
na Escola 2021/2022, que tem como objetivo a promoção da saúde e a
conscientização das famílias sobre o controle da cobertura vacinal obrigatória como
forma de erradicação de doenças.

“A temática é relevante para ser trabalhada com as crianças da Educação Infantil por
permitir reflexões sobre como podemos evitar ou minimizar os efeitos negativos da
falta de conscientização da vacinação”, disse o professor Leandro de Jesus. As famílias
dos(as) estudantes enviaram os cartões de vacinação para que fosse realizada a
consulta, e aquelas crianças cujos cartões não estavam em dia receberam as vacinas
Tríplice viral e Influenza (gripe).

“É importante destacar que essa ação teve a participação de crianças, professores,
direção e coordenação pedagógica, contando com equipamento e espaço físico
apropriados, de modo a oferecer um ambiente seguro para a vacinação das crianças
na escola”, conta o professor.

O projeto contou com a presença dos ilustres “Zé Gotinha e Maria Gotinha”, que
saudaram crianças, professoras e demais funcionários, incentivando as crianças e a
comunidade escolar a cuidarem da saúde. A escola pretende continuar com essa ação
educativa e de mobilização das famílias ao longo do ano e/ou quando se fizer
necessário, juntamente com o segmento da saúde.
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Campeonato de Futebol agita a
Escola Municipal João do Patrocínio

A Escola Municipal João do Patrocínio, Regional Oeste, realizou um torneio de futsal
com as turmas de 3º, 4º e 5º ano. Os jogos foram realizados no horário do recreio
dos dois turnos (manhã e tarde), tendo duração de 20 minutos por partida, sendo 10
minutos cada um dos dois tempos. Durante a realização dos jogos, os demais
estudantes da escola ficaram na arquibancada torcendo pelos(as) colegas que
estavam em quadra.

Para a realização do torneio, a escola preparou os(as) estudantes ministrando aulas
teóricas explicando as regras do esporte, além de disponibilizar vídeo-aulas. O torneio
ocorreu em formato eliminatório, com quatro equipes participantes, sendo realizada
uma partida por dia. As regras do torneio prezavam também por um ambiente
esportivo saudável, pelo respeito e pela paz. Caso fossem identificados casos de
ofensas, os(as) envolvidos seriam punidos e retirados das festividades do torneio.
Também era obrigatória a participação de pelo menos uma garota dentro de quadra.

Ao todo, seriam pelo menos 10 pessoas
na equipe, com um capitão representante.

O evento foi um sucesso e teve como
vencedores as turmas de 5º ano
manhã e tarde. A ideia do projeto
partiu de Ana Paula Mota, monitora do
Programa Escola Integrada da escola,
que é formada em Educação Física.

#paratodosverem Descrição: fotografia colorida de troféu no formato de bola de
futebol na cor dourada. Foto por: Luiz Fernando Afonso Veloso.
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O português como língua de acolhimento

Você sabia que a Secretaria Municipal de Educação, através do Centro de Línguas,
Linguagens, Inovação e Criatividade (Clic), conta com um projeto de acolhimento e
inclusão de migrantes, chamado Português como língua de acolhimento? A ideia
é acolher não só o(a) estudante, mas também sua família.

O projeto é de responsabilidade de Luciene de Castro Gomes, professora da Rede
Municipal e coordenadora do Núcleo de Línguas do Clic. Segundo Luciene, atualmente,
há estudantes vindos de diversos países pelo mundo participando do projeto, como
árabes, franceses, alemães, venezuelanos, entre outros. As aulas são ministradas pela
professora Ariana Fernanda, estagiária do núcleo e estudante de Letras da UFMG, no
turno da tarde e, no turno da manhã, pela estagiária Maria Vitória Gregório Guerra,
estudante de Letras da UFMG.

#paratodosverem Descrição: fotografia colorida de diversas pessoas em um momento de confraternização. As pessoas do lado direito da foto, vestem roupas
tradicionais da cultura árabe, e há uma mulher com um bebê no colo. Foto por: Luiz Fernando Afonso Veloso
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A maioria das aulas são ministradas em português, toda terça e quinta-feira, das 14h
às 15h e, na segunda e na quarta-feira, das 9h às 10h, através da plataforma Google
Meet. Nessas aulas, estão em foco questões culturais e sociais, e o estudante
aprende, por exemplo, como marcar uma consulta médica pelo Sistema Único de
Saúde (SUS) ou ir ao mercado fazer compras. Ariana Fernanda conta que “na aula de
segurança, apresentamos todos os números de segurança que podem ser utilizados
em casos de emergência. A gente apresentou locais de lazer, como centros de cultura
e museus da cidade, locais para conhecer, ruas que ficam fechadas para o lazer, etc”.

Ammar Mohamamd Moute Alach, pai do estudante Hussam Ammar Alach, da Emei
Delphim Moreira, falou da sua experiência no curso. Segundo ele, que é nascido na
Síria, “é importante (ter o curso). Eu quero aprender mais. É um curso muito bom, eu
quero desenvolver os próximo níveis. Eu e minha família, todos gostamos muito da
professora Ariana”, disse Ammar. Segundo Luciene, “uma das propostas é, além de
acolher o estudante, oferecer o curso de português como língua de acolhimento
também para os familiares”.

Caso você se interesse em participar do projeto, saber quando serão abertas novas
turmas ou esclarecer alguma dúvida, encaminhe um e-mail para:
nucleodelinguas.smed@edu.pbh.gov.br
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EJA: Projeto Pizza na Escola

A Escola Municipal Milton Campos promove o projeto Pizza na Escola, com as turmas
da Educação de Jovens e Adultos. A ideia surgiu após uma conversa entre a
professora Eliane Lucide e um aluno da turma de Certificação da EJA. A professora
queria saber o motivo da baixa frequência do aluno às aulas. “O estudante revelou
que suas faltas se deviam ao trabalho como pizzaiolo, à noite, que o impedia de estar
nas aulas todos os dias”, conta a professora. E acrescentou que outros dois alunos
também exercem a profissão.
Assim, os professores Eliane Lucide e o professor Heber Junio tiveram a ideia de
desenvolver o “Projeto Pizza na Escola”, proporcionando aos(às) alunos(as) uma
aprendizagem diferenciada. Segundo o diretor Carlos Porto, com a produção das
pizzas, os(as) estudantes estudam conteúdos como fração, medidas de massa,
divisão e multiplicação com resolução de problemas, práticas de leitura e
interpretação a partir do gênero textual receita, além da ampliação do repertório
cultural, por meio da culinária típica italiana e dos elementos culturais que envolvem a
alimentação.
“A ideia foi tão bem aceita pelos estudantes, que as turmas se envolveram ativamente
no projeto, com leitura e produção de textos, entrevistas para elaboração das tarefas,
construção e análise de gráficos, pesquisas, produção de vídeos e outras atividades”,
conta o diretor. A culminância do projeto foi uma noite italiana, com a participação das
turmas da EJA Alfabetização, convidadas
pelos(as) professores(as) e alunos(as) das
turmas da EJA Certificação. Os(As) estudantes
montaram um restaurante ambientado e
decorado com as cores da Itália, e também
um cardápio com macarronada, pizza e
sobremesa. “Também tivemos fundo musical
característico do país da pizza, o que
abrilhantou ainda mais essa inesquecível
confraternização. Foi uma experiência
memorável”, acrescentou o diretor.

#paratodosverem Descrição: Fotografia colorida de um mural nas
cores verde, barnco e vermelho, com os dizeres “projeto”, e uma
mesa enfeitada com as mesmas cores. Foto: Acervo Escola Municipal
Milton Campos.
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Escola reduz 84% no desperdício de alimentos

A Escola Municipal João do Patrocínio, Regional Oeste, promoveu o projeto
“Desperdício Zero”, focado na diminuição do desperdício de alimentos. A proposta foi
idealizada pela monitora do Programa Escola Integrada Ana Paula Mota, que
apresentou um teatro sobre desperdício e ressaltou como algumas pessoas não têm o
que comer no dia a dia, na tentativa de alertar os(as) estudantes para a gravidade do
problema. Com o projeto, houve uma redução do desperdício de 5 quilos para cerca de
800 gramas de alimentos por dia, uma diminuição de cerca de 84%.

“Nós fizemos essa apresentação para todas as turmas da escola do fundamental. Dessa
encenação, a gente conseguiu ver uma redução enorme dos alimentos desperdiçados
aqui na escola, em mais de 80%”, nos conta Thatiane Cristina da Silva Marques, que
contribuiu com o projeto e trabalha na biblioteca da escola. O “Desperdício Zero”
contribuiu também para o aprendizado dos(as) estudantes na conscientização sobre o
quanto é importante não desperdiçar comida. Hoje em dia, é notório ver as crianças
pensando se vão conseguir comer tudo, como reduzir esse desperdício etc., conta
Thatiane.

O projeto foi desenvolvido com os(as) estudantes
de 1º ao 5º ano e com os(as) funcionários(as) da
escola. O início ocorreu em março e, já nos meses
sequenciais, foi notada uma redução gradativa no
desperdício de alimentos na escola. Ana Paula Mota
comenta que fica lisonjeada quando vê que os(as)
alunos(as) refletem sobre os atos alimentares e
sobre o consumo consciente. Ela ainda diz que é
“uma satisfação imensurável, uma vez que muitas
crianças fazem questão de repetir sempre: tem
muita gente passando fome, né, Paula?”, completa.

#paratodosverem Descrição: Fotografia colorida dos(as) 6
personagens do teatro do Projeto Desperdício Zero durante
apresentação. Foto: Acervo da Escola Municipal João do
Patrocínio.
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As possibilidades do uso de tablets em sala

A Escola Municipal Ana Alves Teixeira está utilizando tablets para realizar atividades em
sala de aula, com a professora do 2° ano Adriana Morais Rubioli Costa. A professora
conta que ainda não tinha internet na escola, mas que foi anotando todas as
curiosidades da turma para que, quando os tablets pudessem ser utilizados, eles
pesquisassem. “Os estudantes ficaram muito entusiasmados, mas ainda não havia
internet. Então, a cada curiosidade que os estudantes tinham, eu pesquisava no meu
celular e passava mostrando para eles, passando por entre as filas”, conta Adriana.
Com a chegada dos tablets, a monitora de informática, Érica, foi à sala para ensinar a
manusear o equipamento e orientar os(as) estudantes sobre os cuidados necessários. Na
oportunidade, os tablets foram utilizados para pesquisar curiosidades, leitura, imagens
ou vídeos, para que eles entendessem como funciona. “Pesquisamos o lobo guará, que
está na cédula de duzentos reais. Todos ficaram entusiasmados vendo o lobo, assistindo
aos vídeos dos lobos bem próximos às pessoas no Caraça e cada um queria contar o que
descobriu sobre o animal”, relata. No final da aula, eles fizeram anotações sobre o que
descobriram e relataram aos outros colegas.
A convite do Coordenador Geral, Adriana participou da formação sobre a plataforma
Khan Academy. “Fiquei encantada ao conhecer essa
plataforma, que é riquíssima, dinâmica e muito fácil de
acessar! Queria mostrar para os estudantes e para as
famílias, como a plataforma pode auxiliar no processo de
aprendizagem, principalmente daqueles que estão em
defasagem”, relatou. Aqueles que ainda não sabem ler,
contaram com a ajuda da professora e da auxiliar de
apoio à inclusão também, acrescentou a professora.
Assim, o uso dos tablets passou a ser uma realidade na
escola, com todas as suas potencialidades pedagógicas e
de aprendizagem.

#paratodosverem Descrição: fotografia colorida com
um estudante usando uniforme em cor azul,
utilizando um tablet. Foto: Pedro Oliveira.
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Hábitos saudáveis, higiene e saúde

Pensado para estudantes do 2º ano do 1º ciclo, a EM Américo Renê Giannetti promoveu
o projeto “Hábitos saudáveis, higiene e saúde” para falar sobre os órgãos e sentidos e
sobre o cuidado que precisamos ter com eles, dando destaque para a importância da
alimentação saudável. Os(As) estudantes tiveram um momento de escovação e
receberam da escola um kit com escova de dentes, fio dental e pasta de dente. A
iniciativa do projeto é das professoras Patrícia de Paula Jorge Assis e Luciana Catalão.
Na primeira etapa do projeto, os(as) estudantes aprenderam sobre a importância dos
cuidados com os órgãos sensoriais, como a limpeza do ouvido, o uso do fio dental, a
limpeza dos dentes, etc. “Tinha aluno que nunca tinha tido contato com o fio dental",
conta Patrícia, que ressalta que alguns, “em casa, não tinham acesso ao fio dental por
ser um item caro”. Também ocorreu a palestra de uma professora com deficiência visual,
que contou sobre sua experiência e os desafios do dia a dia. Ela explicou como a perda
de um dos sentidos potencializou o desenvolvimento dos outros, além de mostrar um
pouco do seu material em braile – que é o sistema de escrita tátil utilizado por pessoas
com deficiência visual.
Junto com o desenvolvimento do projeto de higiene, os(as) estudantes tiveram a
oportunidade de refletir sobre a importância da alimentação saudável. Eles(as)
experimentaram frutas que desconheciam e saborearam uma salada de frutas que
eles(as) mesmos(as) fizeram. Patrícia nos falou sobre a importância do projeto e sobre
como ele agregou conhecimento sobre o cuidado com a saúde: “foi o cuidado do corpo,
né? Higiene, saúde e alimentação saudável.
Porque agora eles não estão mais dentro só
dentro de casa o dia inteiro. Eles ficam na
escola e eu ainda estava preparando eles
para o novo momento da escola integrada,
que agora eles já estão inseridos”, completa
Patrícia.
A turma também realizou a escovação dos
dentes da forma correta, além de assistir a
vídeos e participar de rodas de conversa.
Como parte do material didático, os(as)
estudantes tiveram acesso a gêneros
textuais diversos (panfleto, receita, texto
informativo, textos narrativos) sobre a
temática.

#paratodosverem Descrição: Fotografia colorida com fundo cinza e seis
fotografias de estudantes realizando a escovação dos dentes.
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Foto: Acervo Escola Municipal Américo Renê Giannetti.

Novembro/2022

Mostra Literária étnico-racial

A Escola Municipal Monteiro Lobato realizou uma mostra literária onde foram expostos
todos os títulos encontrados na biblioteca da escola que abordassem a cultura indígena,
afro-brasileira e a valorização étnico-racial. “Trabalhamos com a consciência negra o ano
todo e não apenas no mês de novembro”, contou a coordenadora Fabiana Rodrigues
Lopes de Souza.

#paratodosverem Descrição: fotografia colorida com diversas pessoas observando a apresentação de
crianças, que estão em fila usando vestes em tons coloridos. Foto: Escola Municipal Monteiro Lobato

Durante a realização da feira, os(as) estudantes participaram e cada um escolheu um
livro e, posteriormente, foi realizada uma votação entre eles, para ser decidido qual livro
os(as) professores(as) trabalhariam em sala de aula.

Na mostra literária, foram realizadas as apresentações dos trabalhos dos(as) alunos(as),
o momento contou com a participação dos familiares e foi aberto ao público. O evento
teve entrega de kit literário, apresentação de música, maculelê, e também barraquinhas.
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Projeto usa tangram para ensinar matemática

A professora Márcia Vielmi, da Escola Municipal Josefina Sousa Lima, trabalhou o
tangram em sala de aula com turmas de 6º e 7º ano. A ideia é usar o tangram como
ferramenta de estímulo para o desenvolvimento da criatividade e do raciocínio lógico,
que são habilidades essenciais no estudo da matemática.

O tangram é um quebra-cabeças geométrico chinês. Não se sabe exatamente quando o
jogo surgiu, embora exista uma lenda que conta que um imperador chinês quebrou um
espelho e ele se partiu em 7 partes: 2 triângulos grandes, 1 triângulo médio, 2
triângulos pequenos, 1 quadrado e 1 paralelogramo. Ao tentar juntar os pedaços e
remontá-lo, percebeu que poderia construir inúmeras formas. Mais de 5 mil figuras já
foram possíveis de serem criadas.

Segundo Márcia Vielmi, a lenda de origem do quebra-cabeças chinês foi apresentada
aos(às) estudantes e, em seguida, ela trabalhou com os(as) estudantes a confecção dos
tangrans. “Mesmo quando trabalhamos os mais variados conteúdos que, à primeira vista,
não são fáceis, começo sempre afirmando que tudo é facílimo”, disse Márcia, que
completa: “Acredito que a apresentação da disciplina, o início, deva ser sempre atraente
e empolgante para despertar o interesse e ânimo dos meus anjos“.

Ela ainda nos conta que, nessa atividade, os(as) alunos(as) se viram envolvidos com o
jogo, que despertou o
interesse pelas diversas
possibilidades apresentadas
pelo quebra-cabeça. O projeto
também é voltado para os(as)
estudantes de inclusão, pois,
de acordo com Márcia, “em
algumas situações torna-se
necessário apresentar o
conteúdo de uma forma
criativa, diferente dos demais,
permitindo que todos possam
assimilar igualmente a
matéria”.
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#paratodosverem Descrição: fotografia colorida de estudantes em pé, com o quadro branco ao
fundo, segurando os projetos realizados no projeto Tangram. Foto por: Márcia Vielmi.

Novembro/2022

Plantando, colhendo e comendo

A Emei Vila Antena está participando do Programa EcoEscola BH, que tem como objetivo
fortalecer e incentivar as ações socioambientais. A professora Giovanna Lima de Oliveira
e a coordenadora Kátia A. Ferreira G. Marciano participaram das formações oferecidas
pelo programa. A direção e a coordenação escolheram as mudas de hortaliças e plantas
ornamentais que a escola utilizaria durante o projeto.

A diretora Priscila Cristina Toscano de Morais contou que os(as) estudantes ficaram muito
entusiasmados em recuperar a horta da escola e que o projeto surgiu a partir das
dúvidas das crianças. “Queriam saber de onde vêm os alimentos, como são criados,
como chegam até nós. E, assim, o projeto ‘Plantando, colhendo e comendo’ começou”,
falou.

A Turma do Coelho, da professora Alda Mesquita de Castro, foi responsável pelo preparo
do terreno da horta, onde foram plantadas mudas de alface, mostarda e cebolinha.
Durante o crescimento das hortaliças, as crianças regaram, tiraram as ervas daninhas e
acompanharam todo o processo.

“O projeto permite que o aluno
conquiste o seu espaço,
participando e acompanhando
ciclos, processos e dinâmicas
naturais, além de estimular a
consciência para a preservação
ambiental”, disse Cristina. E
acrescentou que, por meio da
horta escolar, são desenvolvidos
conhecimentos e habilidades que
estimulam os alunos a produzir,
descobrir, selecionar e consumir
alimentos saudáveis.

#paratodosverem Descrição: fotografia colorida de várias crianças sorrindo, vestindo roupas de
frio em tons variados, e uma professora segurando uma alface, todos(as) encostados(as) em uma
parede em tom de rosa. Foto: Acervo Emei Vila Antena.
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Projeto Florescer inspira na

criação de jardim literário

Estudantes da Escola Municipal Prefeito Aminthas de Barros visitaram os espaços da
Secretaria Municipal de Educação destinados ao Projeto Florescer. O objetivo, segundo a
professora Elisa Alves Martins da Costa Melo Motta, articuladora de leitura da escola, é
proporcionar aos(às) alunos(as) um ambiente de ideias para a criação do Jardim Literário
na escola: “A proposta é aproveitar um espaço ao lado da biblioteca para implementar o
projeto Florescer pelos(as) próprios(as) alunos(as), criando novas experiências com a
revitalização do espaço”.

A ideia, de acordo com a professora, é trabalhar o projeto com os(as) estudantes, em
especial os(as) do 9º ano, para servir como legado deixado por eles(as) na escola
quando prosseguirem com sua vida escolar. A biblioteca tem um espaço que ganhará
mais vida, compartilhando a literatura com a natureza, com o verde. “Esta visita é muito
importante para que possamos ter contato com o belo e incentivar a criatividade de
nossos(as) estudantes para o aproveitamento do nosso espaço", ressaltou a professora.

A escola pretende dar liberdade aos(às) estudantes para a criação do jardim literário. “O
primeiro passo foi tirar as grades que cercavam o espaço e, em seguida, após esta visita,
faremos uma discussão sobre o desenvolvimento do projeto”, explicou.

Juan Muller Soares Ferreira, 15 anos,
estudante do 9º ano, achou a visita muito
boa e acredita que o aprendizado
adquirido pode contribuir para novas
ideias, de modo que possam realizar um
trabalho bacana no novo jardim literário.
“Aprendi coisas novas que não estavam
no meu dia a dia, e agora estou com um
novo olhar sobre o que vamos fazer”.
#paratodosverem Descrição: fotografia colorida de estudantes em um jardim
com uma cabana colorida de laranja, amarelo, azul, verde e vermelho. Foto
por: Elena Bueno Ventura.
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O Projeto Florescer

Implantado pela Secretaria Municipal de Educação nas escolas da Rede Municipal de
Educação de Belo Horizonte, o projeto vem proporcionando a criação e recriação de
espaços verdes e inspiradores nas escolas. Alguns espaços, como o “Jardim das Folhas”,
têm efeito terapêutico devido à luz ambiente e ao aroma das folhas e flores. Além dos
jardins literários, um dos espaços mais aconchegantes do projeto é o “Jardim Mandala”.
Um importante equipamento para os(as) estudantes com deficiência, principalmente
autistas. É uma sala com iluminação apropriada, plantas, fonte e aparelhos com sons e
músicas terapêuticas. Trata-se de um ambiente que produz paz e tranquilidade. “Quando
o estudante está muito nervoso, inquieto ou agressivo, o professor o leva para o Jardim
Mandala e ele se acalma, com o som tranquilo da água, de uma música suave e o
aconchego das plantas”, explica Wellington Dias, idealizador do projeto.

Inicialmente, o Florescer foi
implantado em 15 escolas, mas
já estão inscritas mais de 120
unidades. “Hoje o Florescer
serve como inspiração para a
criação de novos ambientes nas
escolas”, diz Wellington que,
durante a visita, mostrou
aos(às) estudantes o passo a
passo da construção de um
jardim.

#paratodosverem Descrição: fotografia colorida de estudantes em um jardim, recebendo
orientações do professor Wellington Dias. Foto: Elena Bueno Ventura.
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Aula invertida: ensinando e aprendendo ciências

Nas aulas de Ciências da Natureza, as crianças do 3ª período da Educação Infantil da
Escola Municipal Hugo Werneck têm se transformado em verdadeiros(as)
professores(as). A partir da técnica de sala de aula invertida, os(as) alunos(as) se
preparam para apresentar e discutir sobre a temática da aula.

A cada semana, uma pessoa da turma é selecionada e orientada a como deve se
organizar para apresentar o conteúdo que iniciará as discussões em sala. Ela recebe um
tópico a ser pesquisado, a indicação de sites e vídeos, além de materiais impressos que
possam ajudá-la a se preparar para a aula. A escola disponibiliza um tablet e fone de
ouvido, a fim de que o(a) estudante possa fazer suas pesquisas em casa, e (o)a
professor(a) indica fontes confiáveis para a realização das consultas.
Assim, no dia da apresentação, o(a) aluno(a) tem acesso aos recursos tecnológicos
disponíveis na sala para ilustrar e conduzir sua apresentação. Ele(a) tem como tarefa
apresentar a temática, levar
informações interessantes e
curiosidades sobre o assunto,
iniciar a roda de conversa da
aula de Ciências e, ao final,
pode propor alguma brincadeira
ou jogo para avaliar o que foi
discutido.
“A iniciativa tem ajudado muitos
alunos a melhorar a
comunicação em grupo. Os
alunos têm se envolvido
bastante com os conteúdos
trabalhados e a turma acha um
‘barato’ o colega atuando como
o professor do dia”, disse
Eliandra Mendes, professora da
EMHW. Ela completou, dizendo
que as famílias têm apoiado
bastante e o parecer em relação
ao trabalho tem sido positivo.

#paratodosverem Descrição: Mosaico de nove fotos coloridas, mostrando cada criança em pé, na
sala de aula, apresentando uma aula. Algumas seguram cadernos, outras usam o notebook e
outras realizam experimentos com terra ou nebulizador. Foto: Acervo Smed.
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Exposição “influências indígenas na nossa cultura”

As crianças da Escola Municipal João do Patrocínio – incentivadas pela professora Ana
Lúcia de Assis Fernandes Belico e com a colaboração da auxiliar administrativa Thatiane
Cristina da Silva Marques – realizaram a 1ª feira de exposições: Algumas influências
indígenas na nossa cultura.

Sabemos que, a partir da Lei nº 11.645/08, tornou-se obrigatório o ensino de História e
Cultura Indígena, juntamente com História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. A
professora Ana Lúcia ressaltou: “Para além da exigência no currículo, temos consciência
da relevância do papel da escola na valorização destes grupos sociais, que
historicamente foram invisibilizados nos conteúdos escolares”.

A exposição teve por objetivo principal contribuir para a construção de conhecimentos
que efetivamente considerassem a importância e o lugar dos povos indígenas no

desenvolvimento do país. Ao expor
utensílios domésticos, instrumentos
musicais, alimentos, plantas
medicinais, fotografias de brincadeiras
e de indígenas em diversas áreas
profissionais, os(as) estudantes
procuraram avançar na superação das
visões estereotipadas e folclorizadas
que, infelizmente, ainda são presentes
na sociedade. Ao mesmo tempo, os(as)
participantes pretenderam disseminar
informações qualificadas que
contribuiriam para a redução das várias
formas de preconceito.

#paratodosverem #Descrição: fotografia colorida do canto de uma biblioteca. Nele, uma
professora explica sobre as influências indígenas, enquanto algumas crianças
permanecem atentas. No ambiente, há um conjunto de mesas com alimentos típicos da
cultura indígena - como mandioca, pamonha, batata doce e coco. Na parede, algumas
fotografias mostram as brincadeiras típicas desses povos. Foto: Acervo Smed.

Todas as crianças e os funcionários da Escola visitaram a exposição e se encantaram com
a riqueza da cultura indígena.
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Sarau de poesia e literatura de cordel

A Escola Municipal Ignácio de Andrade Melo, Regional Pampulha, promoveu com os(as)
estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) o “Sarau de Poesia e a Literatura de
Cordel”, com o objetivo de explorar o lado criativo deles(as), tendo como princípio o
protagonismo estudantil, conciliando a literatura, a produção escrita e a oralidade.

O sarau aconteceu no turno da noite, com incentivo da direção e da coordenação da
escola, e a realização e a organização ficou por conta dos(as) professores(as) Fabrício
Falqueto Lima, Jane Assis Lopes e Elisa Soares Nogueira D’Almeida. Foram declamados
poemas autorais, como o poema escrito por um aluno da EJA:

Crenças limitantes

Crenças limitantes?
Nos bloqueiam
Não limite suas ações.
Ao se levantar, força, foco e fé
Não permita entraves à evolução
Vamos mudar nossa mente
Seja sempre forte, espírito e coração.

Contra as crenças limitantes
iremos todas as manhãs lutar
Nunca desista, continue em frente
Tenha muita fé para alcançar
Embora fácil não seja, força!
Você é muito capaz, basta acreditar.

Marcos Santos, 56 anos.
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A professora Marcela Albuquerque nos conta que o projeto também ajudou o
fortalecimento do sentimento de pertencimento dos(as) estudantes em relação à escola.
Segundo ela, “os alunos da EJA participaram de apresentações individuais ou em grupos.
Sentiram-se como parte da escola. Tiveram a autoestima fortalecida, pois muitos são
mais velhos e nunca imaginaram um dia escrever uma poesia e ainda apresentá-la para
um público”, disse Marcela. O sarau teve declamação de poesia de forma tradicional,
declamação com acompanhamento de violão e minipeças teatrais, tendo um dos(as)
estudantes como mestre de cerimônias. As apresentações ocorreram no pátio da escola,
contando com a presença de alunos(as), funcionários(as) e familiares.

#paratodosverem Descrição: fotografia colorida de uma grade com fundo branco e um varal. Pendurados no varal, desenhos feitos
pelos(as) alunos(as). Foto por: Acervo Escola Municipal Ignácio de Andrade Melo.
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Ouvidores Jovens visitam Centro Integrado
de Operações (COP)

Nascido da necessidade de estimular as ações de gestão participativa nas escolas da
Rede Municipal de Educação, visando à sensibilização da comunidade escolar sobre o
dever de participação, de corresponsabilidade e de controle social, o projeto “Ouvidor
Jovem”, realizado em parceria com a Controladoria Geral do Município, elegeu ouvidores
em 9 escolas da RME-BH, sendo uma por regional.

Recentemente, aconteceu a visita dos ouvidores jovens ao Centro Integrado de
Operações (COP) da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.

A visita faz parte de uma série de iniciativas promovidas pelo Centro Integrado de
Operações e tem o objetivo de despertar o interesse dos(as) estudantes pelas atividades
realizadas no local, de modo que possam conhecer o trabalho desenvolvido no COP-BH.
Durante a visita, foram realizadas atividades como palestra de conscientização sobre a
segurança na cidade e
uma reflexão sobre a
atuação dos ouvidores
como cidadãos,
adotando posturas que
ajudem a evitar
acidentes, como andar
na faixa de pedestres,
não mexer no celular
enquanto caminha, não
usar linhas cortantes ao
empinar pipas, não
passar trotes, etc.
Também houve roda de
conversa e uma
dinâmica com os(as)
ouvidores(as).

#paratodosverem Descrição: fotografia colorida de pessoas sentadas na frente do computador, em visita dos(as)
ouvidores(as) jovens ao COP. Outras pessoas permanecem em pé, ao fundo. Foto: Acervo Ouvidor Jovem.
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Além dos(as) ouvidores(as), também participaram do encontro os(as) professores(as)
referência das escolas; as representantes da Assessoria de Programas e Projetos
Educacionais, da Secretaria Municipal de Educação, Marina Nogueira e Tereza Silva; as
representantes da Suouvi Aline Mendes e Márcia Cristina G. Pessoa; a diretora do COP
Geórgia Ribeiro e, como parte da equipe, Amanda Rodrigues e Lorraine Rodrigues; o
Subinspetor da Guarda Civil Municipal Adilson Martins; e o Ouvidor da Guarda Civil
Municipal José Francisco.

#paratodosverem Descrição: fotografia colorida de todos(as) os(as) ouvidores(as) reunidos(as) no ambiente de trabalho do COP, em pé. Atrás, possui várias telas
de câmeras de segurança, em monitoramento real, espalhadas pela cidade.  Foto:  Acervo Ouvidor Jovem.
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Torneio de futsal reúne escolas e
festeja o esporte

A Escola Municipal Polo de Educação Integrada (POINT), na Regional Barreiro, realizou a
final do torneio de futsal de várias modalidades, incluindo o feminino. O evento ocorreu
no dia 7 de dezembro, em ambos os turnos. Houve também apresentação de dança
realizada por alunas das escolas participantes e uma partida de futsal entre estudantes,
monitores(as) e professores da Escola Integrada.

O evento contou com a presença de outras 6 escolas, devido ao fato de o POINT ser um
local que reúne atividades da Escola Integrada para as escolas da região. Todos(as)
os(as) estudantes que participaram foram contemplados com medalhas, e os primeiros e
segundos colocados de cada categoria foram premiados com troféus. Mais de 400
alunos(as) participaram da competição, e, na categoria feminina, foram cerca de 35
estudantes.

Entre as escolas participantes, estão:
- Escola Municipal Aires da Mata Machado;
- Escola Municipal Antônio Aleixo;
- Escola Municipal Dinorah Magalhães Fabri ;
- Escola Municipal Dulce Maria Homem;
- Escola Municipal Edith Pimenta da Veiga;
-Escola Municipal Polo de Educação
Integrada;
- Escola Municipal Presidente Itamar Franco.

#paratodosverem Descrição: fotografia colorida de uma pessoa usando roupas
para a prática de futsal enquanto a atividade é realizada em uma quadra. Foto:
Luiz Fernando Afonso Veloso.
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Segundo Michelle Lopes Gonçalves, professora coordenadora do Escola Integrada na
Escola Municipal POINT, a participação no evento foi muito bacana. Afirma também que
“a expectativa é de que, no próximo ano, tenha mais escolas participando do torneio” e
ainda completa dizendo que mais de 9 escolas frequentam o POINT. O evento existe
desde 2018 e pretende continuar nos próximos anos, contemplando ainda mais
modalidades, além do futebol de salão. Em comemoração ao Dia do Estudante, em
outubro, foi realizado um festival de queimada e um circuito.

Neuber Tadeu, monitor de esporte da Escola Municipal Antônio Aleixo, conta que achou o
evento bacana e ficou muito feliz que a escola tenha ganhado nas categorias de 6 e 7
anos e ficado em segundo lugar nas de 8 e 9 anos. “O esporte traz a questão dos
valores, a disciplina e o que a vida nos ensina. E a gente tenta passar para os estudantes
a questão do respeito pela vida”, conta Neuber, que estava bastante orgulhoso do evento
e do desempenho dos(as) estudantes.

O estudante Lucas, 13
anos, da Escola Municipal
Dulce Maria Homem,
conta que gostou muito
de participar do torneio.
Ele jogou como goleiro e
vê que é uma posição de
extrema importância para
o futsal. O aluno espera
que, no próximo ano, o
evento ocorra novamente
e que ele possa
participar.

#paratodosverem Descrição: fotografia colorida de estudantes enfileirados em uma quadra, sendo 7 em pé e 5
agachados(a), usando roupas para prática de futsal.
Foto por: Luiz Fernando Afonso Veloso.
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Projeto e-book incentiva a produção literária
autoral

Com o advento da internet, a leitura passou a ser realizada por meio de tablets, celulares
e dispositivos Kindle, que simulam um livro físico. Nesse contexto, a professora
Jacqueline Abreu do Canto Jangola docente de Língua Portuguesa, Arte e Literatura da
Emei União Comunitária, Regional Barreiro, viu nos e-books uma forma de ensejar
seus(as) alunos(as) do 5º ano a produzirem seus próprios textos.

Tudo começou durante a pandemia, quando as aulas presenciais foram suspensas.
“Fazíamos roteiros de estudo que eram enviados para os estudantes, sempre
estimulando a leitura e produção de textos”, diz Jacqueline. Logo que as aulas
presenciais retornaram, no sistema de bolhas, foram divulgados PDFs de livros em
grupos de WhatsApp. Quem estava na escola utilizava tablets ou livros da biblioteca para
ler.

Jacqueline aponta que, durante a crise global, percebeu dificuldade dos(as) estudantes
para produzir textos. “Quando retornamos presencialmente, senti a necessidade de
fazê-los escrever, ler para os colegas de turma, reescrever textos autorais e montar um
e-book com as produções deles”, explica a professora. Ela diz, ainda, que o objetivo do
E-book de Poesias é tornar o(a) aluno(a)
protagonista de sua aprendizagem.

Os livros eram selecionados pelos(as)
próprios(as) estudantes, que produziam
poesias simples. Jacqueline diz que o
projeto visa conscientizar os(as)
educandos(as) sobre a importância do
ambiente escolar, da prática da leitura e
da escrita e do interesse pela leitura.
“Muitos alunos fizeram mais de um verso.
Isso é gratificante!”, comemora a
professora. Todos(as) se alegraram muito
com as atividades!

#paratodosverem Descrição: fotografia colorida de alunos(as) da Emei União
Comunitária, Regional do Barreiro. Todos(as) se apresentam uniformizados, estão
com máscaras e usam tablets. Foto: Acervo Emei União Comunitária.
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Estudantes recebem Kit Literário 2022

Alunos(as) de todas as etapas acadêmicas da Rede Municipal de Belo Horizonte
receberam o Kit Literário 2022. A iniciativa, que ocorre desde 2004, é uma política
pública da Educação da cidade que consiste em disponibilizar aos(às) estudantes a
oportunidade de terem acesso a livros não somente quando estão no ambiente escolar.

Valéria Coimbra, da Gerência de Bibliotecas (GERBI), explica como é feita a seleção dos
títulos que compõem o Kit. “É publicada no Diário Oficial do Município (DOM) uma
portaria convocando todas as editoras do Brasil para a seleção. Cada uma delas pode
colocar até 10 títulos em formato físico ou digital, acessíveis (audiolivros e outros)”, diz.

De acordo com Valéria, em 2022 foram
adquiridos cerca de 440 mil livros para o Kit
da PBH. “Agora, faremos um convite aos
‘articuladores da leitura’, que são
professores da Rede, para que eles possam
nos ajudar na leitura e seleção das obras”,
pontua. Para o ano que vem, a GERBI já
recebeu mais de 3 mil títulos impressos
para avaliação.

A partir da avaliação, são selecionados
contos, fábulas, poesias, cordéis e outros
gêneros a serem distribuídos. O Kit
Literário fomenta, ainda, a participação das
famílias e o interesse dos(as)
educandos(as) pela leitura. Para tanto, são
realizados encontros nas escolas, com
rodas de conversa e atividades semanais
com os livros, em sala de aula.

#pratodosverem Descrição: fotografia colorida de professora e alunas da Rede
Municipal durante a entrega do Kit Literário. Elas usam uniformes escolares e
seguram livros de autores como Machado de Assis e Guimarães Rosa. Foto:
Acervo Smed.
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Estudante conquista ouro nas Paralimpíadas
Escolares 2022

A estudante Vitória Miranda Anatólio, estudante da Escola Municipal Dr. Júlio Soares,
Regional Leste de Belo Horizonte, conquistou duas medalhas de ouro, nas categorias
individual e duplas, nos jogos de tênis das Paralimpíadas Escolares 2022, em São Paulo.
Vitória Anatólio tem 15 anos de idade e é aluna do 9º ano.

Vitória conta que, aos 8 anos, começou a jogar tênis, parou por um tempo e, aos 13,
voltou a treinar pela Instituição Butija Social Esporte & Cultura. De lá para cá, vem
acumulando medalhas. Ela participou de um torneio na cidade de Cali, Colômbia, onde
ficou em primeiro lugar com a medalha de ouro; em Portugal, ficou com o oitavo lugar e,
novamente, foi vice-campeã em uma disputa na Colômbia. Com o ouro em São Paulo,
Vitória foi convocada para participar do Masters Cup Juvenil de Tênis em Cadeira de
Rodas, na França, que reúne as
quatro melhores tenistas do mundo
na modalidade.

“Estou muito feliz com meus
resultados na minha primeira
Paralimpíada Escolar, podendo trazer
a medalha de ouro para Minas Gerais.
A felicidade é tão grande que ainda
não caiu a ficha que eu fui convocada
para ir à França disputar o meu
primeiro Campeonato Master Júnior. E
tudo isso não seria possível se não
fosse a Butija, o apoio da minha
família e os amigos ao meu lado. Sou
muito grata a todos”, conta Vitória.

#paratodosverem Descrição: fotografia colorida de Vitória Miranda Anatólio em sua
cadeira de rodas, sorridente, com várias medalhas em seu pescoço e mostrando o troféu
de campeã, que segura em uma de suas mãos.
Foto por: Acervo Smed.
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Emocionada, a tenista, que nasceu em Belo Horizonte e desde pequena estuda na Escola
Municipal Dr. Júlio Soares, manda uma mensagem para incentivar os(as) jovens a não
desistirem dos seus sonhos: “Tudo nessa vida é possível, basta a gente acreditar, mesmo
que tenhamos vários obstáculos, mas nenhum deles pode ser maior do que seu sonho, e
é só correr atrás dos seus objetivos e se esforçar muito”, finaliza Vitória, que estará na
França entre os dias 26 e 29 de janeiro de 2023, para o Campeonato Master Júnior,
disputando com as quatro melhores paratletas do mundo.

#paratodosverem Descrição: fotografia colorida de uma mulher em sua cadeira de rodas,
usando boné e raquete de prática do esporte tênis, durante a prática da atividade, com a
frase “ELA VAI AO” em branco e “MASTERS DE JUNIORES” destacado em laranja. Abaixo está
escrito “EM TARBES NA FRANÇA” em branco e menor que o restante da frase. Ao lado, o
emblemático desenho representando a Torre Eiffel e a bandeira da França.
Foto por: acervo Smed.

A edição 2022 das Paralimpíadas Escolares, em São Paulo, reuniu 1.300 atletas de 25
estados brasileiros e do Distrito Federal, que disputaram os jogos em
14 modalidades:  badminton; atletismo; basquete em cadeira de rodas; bocha; futebol
PC, para atletas com paralisia cerebral; futebol para
cegos; goalball; judô; natação; taekwondo; tênis de mesa; tênis em cadeira de rodas e
vôlei sentado.
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Emei Sarandi em clima de Copa do Mundo

A Emei Sarandi, da Regional Pampulha, realizou o projeto “O lugar do Brasil no mundo”,
buscando compreender a Copa do Mundo de futebol como um evento importante para a
vivência de diferentes tempos, espaços, culturas e costumes, possibilitando as relações
étnico-raciais e realçando o Brasil como o nosso lugar no mundo.
O projeto contou com diversos passos, sendo os primeiros focados em entender um
pouco mais sobre o Brasil e sua diversidade física e cultural. As crianças tiveram a
possibilidade de construir uma bandeira do país com fotos de rostos de pessoas retiradas
de revistas, montando a “cara do Brasil”. Houve também hasteamento de bandeira e
sorteio de cada turma para representar uma nação participante da Copa do Mundo de
futebol masculino de 2022, realizada no Catar, país asiático localizado no deserto. Cada
sala apresentou diversas características da cultura do país escolhido, como a bandeira,
música, vestimenta, etc. Também ocorreu um momento para degustação de comidas
típicas dessas nações, e cada turma falou sobre a participação daquela nação em copas
do mundo, com números de jogos disputados, títulos conquistados, entre outros.
Ana Paula Silva de Oliveira, Coordenadora Pedagógica Geral da Emei Sarandi, conta que
“o projeto foi muito bem recebido por toda a comunidade escolar, envolvendo as
crianças, professoras, famílias, funcionários, equipe gestora e toda a comunidade”. Ela
ainda completa que “os resultados foram muito positivos e significativos”.
No Dia do Pênalti, as crianças e os(as) profissionais que trabalham na Escola puderam
vestir a camisa do time de coração e se divertir cobrando pênaltis. Além disso,
conheceram um pouco mais das vantagens da prática recorrente de esportes para a

saúde física e mental. Nesse dia também
foram distribuídas plaquinhas
comemorativas do Dia do Pênalti e do
projeto Copa do Mundo. Ao final, foi
apresentado o mascote da Copa do Mundo
FIFA 2022, o La'eeb, que é uma
homenagem ao lenço típico da cultura
árabe. Ainda houve o desfile dos países da
Copa e a visita dos mascotes Galo Doido e
Raposão, do Clube Atlético Mineiro e
Cruzeiro Esporte Clube, respectivamente.
O projeto foi um sucesso entre os(as)
estudantes e a comunidade escolar.

#paratodosverem #Descrição: fotografia colorida de uma garota usando camisa
típica de clubes de futebol na cor preta e branca e chutando uma bola branca em
direção ao gol de traves alaranjadas.
Foto: Acervo Emei Sarandi.
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Minicidade e Mostra de Profissões na
E. M. Dom Orione

A Escola Municipal Dom Orione (EMDO), na Regional Pampulha, realizou a Mostra de
Profissões, com estudantes da Escola e comunidade escolar. O evento contou com a
presença de profissionais que apresentaram um pouco sobre a atuação em sua área,
como fotógrafo, médico, farmacêutico e manicure. Os(as) educandos(as) tiveram a
oportunidade de conversar e tirar suas dúvidas sobre o dia a dia de cada profissão
apresentada, inclusive com membros da Guarda Municipal de Belo Horizonte, que ainda
fizeram uma apresentação com os cães que entretiveram e divertiram os(as) alunos(as)
da Escola.
A idealização do projeto contou ainda com a parceria de membros do comércio da região,
de quem a EMDO solicitou ajuda para mostrar
um pouco mais das profissões presentes na
sociedade. Tal projeto também é parte da
minicidade construída na instituição de ensino,
chamada de Belo Orione, em referência ao
nome da nossa cidade Belo Horizonte e da
Escola Dom Orione. Nessa minicidade, a
Escola construiu pequenas réplicas de
comércios locais e outros lugares que
compõem uma cidade tradicionalmente.

#paratodosverem Descrição: fotografia colorida de dois estudantes
vestidos com roupas de duas profissões: um com equipamento de
proteção individual (EPI) e outro com blusa social e gravata, enquanto
estão demonstrando entre si as profissões.
Foto: Luiz Fernando Afonso Veloso.

A minicidade será pintada durante o período de
férias pela Polícia Rodoviária Federal, que
contribuiu com a idealização do projeto e ainda tem
a ideia de implementar uma transitolândia para
contribuir com a educação dos(as) estudantes no
trânsito.
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#paratodosverem Descrição: fotografia colorida do pátio da E. M.
Dom Orione com a representação de uma igreja, de uma padaria e
duas casas pintadas em um muro, simulando a paisagem da
minicidade. Foto: Luiz Fernando Afonso Veloso.

Dezembro/2022

Projeto Dia do Ledor incentiva o uso da biblioteca

É certo que a biblioteca é um local mágico nas escolas. Nela, os(as) alunos(as) podem
estudar, conhecer novas histórias, fazer
pesquisas e ter aguçada a curiosidade e
o senso crítico. Pensando nisso, a
professora Jacqueline Abreu do Canto
Jangola criou o projeto Dia do Ledor,
com o mote de valorizar esse ambiente e
incentivar o hábito de leitura nas
crianças de 4, 5 e 10 anos.

“Participo do Articuladores da Leitura
(grupo de professores(as) da PBH). Nele,
começamos a discutir sobre o
distanciamento dos(as) educandos(as)
da literatura, o que nos preocupava”, diz
Jacqueline. Logo, o debate englobou,
também, outras competências
semelhantes ao baixo cultivo do hábito
da leitura entre os(as) estudantes, por
exemplo, a formação de valores como o
altruísmo, a empatia, e a melhora do
relacionamento entre eles.

Descrição #pratodosverem: fotografia colorida de alunos da EMEI União
Comunitária lendo o mesmo livro juntos. Eles vestem blusas de frio, um usa chinelo
e os outros dois calçam tênis. Foto: Acervo Smed.

Jacqueline reconhece que o Dia do Ledor conseguiu sanar as situações-problema
apontadas antes de sua execução. “Os alunos vêm até mim e falam: Olha, professora!
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Dei conta de ler para outro menino! É muito gratificante ver a autonomia que eles
conquistaram!”, alegra-se a docente. Não houve uma escolha prévia de tema para os
livros, apenas a separação por faixa etária e a troca de títulos entre os(as) colegas.

Dezembro/2022

Obra de Monteiro Lobato é tema do
Contar e Recontar

O Sítio do Pica-Pau Amarelo é, certamente, uma peça fundamental da literatura
infantojuvenil brasileira. Foi esse livro, um dos magnum opus de Monteiro Lobato, tema
do projeto Contar e Recontar, desenvolvido com alunos(as) de 1 a 5 anos da Creche e
Centro Infantil União, Regional Centro-Sul. Os(As) educandos(as) tiveram a
oportunidade de conhecer, de forma mais abrangente, a obra do escritor paulista.

Descrição #pratodosverem: fotografia colorida de alunos(as) da Creche e Centro Infantil União. Todos(as) os(as) estudantes utilizam máscaras de proteção e
estão ao lado de desenhos da personagem Emília, do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Foto: Acervo Smed.
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Segundo Thaís Silva Mendes, as atividades foram pensadas como uma forma de
comemoração ao Dia Nacional do Livro Infantil e ao aniversário de Monteiro Lobato,
celebrado em 18 de abril. “Queríamos mostrar às crianças, histórias diferentes daquelas
com as quais elas já haviam tido contato, como Chapeuzinho Vermelho e Os Três
Porquinhos”, pontua a coordenadora pedagógica da instituição.

Com o Contar e Recontar, os(as) professores(as) da Creche e Centro Infantil União
visaram mostrar às crianças o quão valiosos são os momentos em que se cultiva o hábito
da leitura, fazendo, ainda, com que os(as) estudantes reconhecessem o livro como um
instrumento de aquisição do saber, e fomentar o desenvolvimento de habilidades
comunicativas, interação e criatividade.

Todos na escola receberam as ideias propostas com muita alegria e entusiasmo! Cada
uma das turmas trabalhou com um dos companheiros de Emília e Rabicó, conhecendo os
personagens e seu papel na narrativa no Sítio. Na ocasião, em cada uma das salas, um
aluno caracterizou-se como um dos membros da história. O projeto foi finalizado com
uma exposição sobre as atividades.

Descrição #pratodosverem: fotografia colorida de uma aluna caracterizada como a Cuca, personagem de Monteiro Lobato. Ao fundo, há vários desenhos da

personagem colados na parede. Foto: Acervo Smed.
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Projeto une Literatura e Robótica

O projeto “Grandes Invenções: da Literatura e Escrita à Robótica", apresentado no
Festival de Inovação e Criatividade (UAI FIC), une a Literatura e a Robótica.
Desenvolvido pela professora Luana Oliveira, da Escola Municipal Dom Orione, na
Regional Pampulha, saúda, também, a escrita e serve, ainda, como prova da utilidade e
do caráter interdisciplinar da Robótica aplicada em sala de aula.

#pratodosverem Descrição: foto colorida com dois robôs da DHEL

Robótica, que trouxe o Futebol de Robôs para o UAI FIC, estão

posicionados um em frente ao outro. Os brinquedos são amarelos,

vermelhos e verdes e têm ao fundo puffs coloridos. Foto: Luiz

Fernando Afonso Veloso.

#pratodosverem Descrição: foto colorida com alunos da Rede

Municipal de Educação de Belo Horizonte que participam do Futebol de

Robôs, projeto da DHEL Robótica para o UAI FIC 2022. Eles vestem

uniforme escolar e são acompanhados de uma professora. Foto: Luiz

Fernando Afonso Veloso.

Luana diz que a ideia do projeto veio após ela ter participado de um curso de formação
em Robótica, realizado em julho deste ano. “Após o curso, tive, também, a oportunidade
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de substituir uma professora no terceiro ano da Escola. Logo, levei aos(às) alunos(as) a
proposta da produção de um livro de monstros. Nele, as crianças iriam ler e produzir
suas próprias histórias sobre esses personagens”, conta. Ao final da atividade, todos(as)
construíram um monstro com peças de robótica.

Dezembro/2022

Projeto leva regras do futebol à robótica

Neste ano, a Copa do Mundo e o desejo nacional pelo hexacampeonato do Brasil
intensificam o gosto e a união dos brasileiros pelo futebol. Nesse viés, foi apresentado no
Festival de Inovação e Criatividade (UAI FIC) o projeto “Futebol de Robôs”, da escola
Dhel Robótica, no Bairro de Lourdes, região Centro-Sul de Belo Horizonte. O projeto une
o esporte que é a paixão do Brasil e o universo da Robótica.

Ana Claudia Curvelo, professora da instituição, diz que o objetivo da atividade é fazer
com que os(as) alunos(as) saibam operar os robôs, por meio de tablets, aprendendo a
executar comandos reconhecidos pelas máquinas. “É deveras importante que juntemos o
conteúdo acadêmico, dado em sala de aula, à Robótica. Assim, pode-se desenvolver
competências como a resolução de problemas, entre outros”, pontua.

No mercado há 10 anos, a Dhel Robótica traz essa iniciativa para os(as) estudantes
desde a primeira Copa do Mundo desse período. De acordo com Ana Claudia Curvelo, o
futebol de robôs já é tradicional na empresa. A modalidade também se une a outros
esportes usando a tecnologia, como no sumô e no basquete com robôs.
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Dezembro/2022

Acessibilidade e reciclagem são tema de projeto
apresentado no UAI FIC 2022

É certo que cultivar ações que fomentem a acessibilidade e a reutilização consciente de
materiais gera grandes avanços na consolidação do desejo perene de um mundo mais
justo e melhor para todos. Nessa perspectiva, o projeto Reciclemaker, do artesão Antônio
Guedes, apresentado no Festival de Inovação e Criatividade (UAI FIC) une ambos os
conceitos.

O projeto teve início quando Antônio fazia miniaturas
de bonecos com sucatas. Recentemente, o artista
decidiu levar a temática da inclusão para seu
trabalho. “Coloquei próteses nesses brinquedos, de
forma a representar pessoas com deficiência. Quero,
com meu projeto, fazê-las sentirem-se incluídas na
sociedade”, explica.

#pratodosverem Descrição: fotografia colorida de Antônio
Guedes, artesão e idealizador do projeto “Reciclemaker”,
apresentado no UAI FIC 2022. Sentado, ele veste uma blusa
preta e usa um boné. Na mesa à sua frente, há algumas de
suas criações com uma caixa de remédios e uma latinha de
refrigerante. Foto: Luiz Fernando Afonso Veloso.
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Guedes defende a presença da inclusão na arte. “Só assim, poderemos entender um
pouco das dificuldades de outros, respeitando-as e prestando a ajuda necessária”,
pontua.

#pratodosverem Descrição: fotografia colorida de alguns dos(as) bonecos(as) inclusivos(as) criados pelo artesão
Antônio Guedes, idealizador do Reciclemaker, projeto que visa ao fomento da inclusão por meio da arte. Foto: Luiz
Fernando Afonso Veloso.

Dezembro/2022

História da fotografia é tema de projeto

Inegavelmente, tirar uma foto é algo cada vez mais fácil. Os celulares têm recursos
avançados para garantir belos cliques, e mesmo as ferramentas de edição gratuitas
oferecem opções completas e de fácil utilização. Visando aprofundar o conhecimento
dos(as) alunos(as) sobre o universo da fotografia até como ela é concebida hoje em dia,
a professora Tatiane Nunes de Souza, da Escola Municipal Professor Mário Mourão Filho,
Regional Venda Nova, fez desse tema a base de um projeto apresentado no UAI FIC.

Tudo começou em uma oficina realizada durante a pandemia, quando as aulas
presenciais foram suspensas. Nele, os(as) estudantes de 6 a 8 anos aprenderam sobre
os elementos básicos de composição da fotografia. “Queríamos direcionar o olhar das
crianças para a fotografia, de forma a desenvolver também a ética, a estética e as
escolhas que eles(as) iriam fazer”,
aponta Tatiane.

A partir dos conhecimentos
adquiridos, os(as) educandos(as)
poderiam ensinar outras pessoas
sobre o surgimento da foto, antes
de depois do clique. “Os(as)
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alunos(as) aprenderam, também, sobre a responsabilidade de fotografar pessoas. Ou
seja, o zelo para com a imagem no momento do registro e depois dele”, diz a professora
Tatiane Nunes de Souza.

#pratodosverem Descrição: alunas da Escola Municipal Professor Mário Mourão Filho,
Regional Venda Nova, participantes do projeto que trata da história da fotografia,
apresentado no UAI FIC 2022. Elas usam blusa branca e verde e olham para uma folha. Foto:
Luiz Fernando Afonso Veloso.

Emmanuelle Vitória, aluna do terceiro ano e participante do projeto, alegra-se ao falar
sobre os novos conhecimentos que obteve. “Sempre gostei de tirar fotos, e agora
poderei ajudar outras pessoas a tirarem fotos ainda melhores”, comemora.

Dezembro/2022

Integração entre tecnologia e educação é
destaque no UAI FIC 2022

Estudantes de escolas das redes municipal e privada de Belo Horizonte marcaram
presença no Festival de Inovação e Criatividade, UAI FIC, realizado nos dias 17 e 18 de
novembro, no Centro de Línguas, Linguagens, Inovação e Criatividade (Clic). O evento,
organizado pelo Clic e pela Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa (REBAC), contou
com a participação de trabalhos de alunos(as) e outros(as) expositores(as). Houve,
ainda, intervenções musicais, como o solo de sinos tocados por Didison Reis, encantando
a todos(as).

A Secretária Municipal de Educação de Ribeirão das Neves e membro da REBAC, Dolores
Kícila Alves Carlos, esteve presente no evento e falou sobre a importância de iniciativas
como essas, que promovem uma educação pública de
qualidade. “Eventos como o FIC criam um ambiente onde
podemos desenvolver a criatividade, a consciência, tornando
o aluno protagonista de sua caminhada, dentro e fora da
escola”, aponta.

Maria Antonieta Sabino, professora de Educação Infantil do
Clic, falou sobre a importância da robótica educacional em
sala de aula. “A importância da Robótica na Educação é
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imensurável. Esse evento de hoje traz, além de alegria aos alunos, o aumento da
vontade e do gosto em aprender mais. Isso me encanta muito!”, comemora. Segundo
ela, a Prefeitura de Belo Horizonte acertou na distribuição de kits de Robótica nas
escolas, e a meta é que tal atitude traga mais visibilidade à iniciativa.

#pratodosverem Descrição: fotografia colorida do solista
Didison Reis, que apresentou sua performance de sinos no
Festival de Inovação e Criatividade, UAI FIC. Foto: Luiz
Fernando Afonso Veloso.

Wilmar de Freitas, professor de Matemática do Clic, pontua que a Robótica não pode ser
tratada de forma isolada de outras áreas do conhecimento e defende a aplicação de suas
usabilidades na resolução de problemas diversos, fomentando a criatividade dos(as)
estudantes. “Através da Robótica, pode-se resolver problemas utilizando todo aparato
high tech, de forma automatizada. Por fim, tem-se um processo criativo. A Robótica não
se limita só às máquinas, mas à humanização da tecnologia, adequando-a às
necessidades das pessoas”, diz.

Dezembro/2022

Escola realiza projeto sobre meio ambiente

É crescente a preocupação com as questões ambientais e o reflexo das ações humanas
na natureza, considerando tanto o presente quanto o futuro. Alinhado a isso, o projeto
“O ambiente começa dentro da gente”, da Escola Municipal Professora Maria Modesta
Cravo, Regional Nordeste, objetiva refletir sobre a importância da reciclagem com os
alunos de quatro e cinco anos da educação infantil.
A professora Patrícia Gonçalves teve a ideia do projeto ao pensar em formas de
comemorar, junto aos(às) estudantes, o dia do meio ambiente, celebrado em 5 de junho.
Dessa forma, ela preparou uma aula sobre reciclagem, usando elementos lúdicos como
personagens do desenho Show da Luna e músicas do grupo Aquarela Kids, queridos
pelos(as) alunos(as). Logo após a parte teórica, ela propôs às crianças que colocassem
em prática o que aprenderam sobre as técnicas de reciclagem em uma gincana.
Com a brincadeira, a docente mostrou aos(às) alunos(as) a facilidade de separar o lixo e
reciclá-lo de acordo com sua categoria (metal, vidro, papel, plástico). Os(as) alunos(as)
se mostraram interessados pelas atividades desde o início, tendo sido premiados(as)
com medalhas ao final do projeto. “O projeto mostra aos alunos que preservar o meio
ambiente é papel de todos, e não apenas dos adultos e das autoridades”, diz a
professora Patrícia.

A idealizadora da proposta defende a
presença de temas como o do projeto
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em sala de aula. Ela ressalta que, com a atividade, puderam ser trabalhados valores
como trabalho em equipe, cuidado e respeito à comunidade. “Esperamos que os(as)
alunos(as) incentivem suas famílias a aderir à coleta seletiva, como já ocorre no bairro
onde está localizada a escola. Com isso, nossa comunidade poderá ser mais consciente e
sustentável”, aponta a docente.

#pratodosverem Descrição: fotografia colorida de estudantes da Escola Municipal
Professora Maria Modesta Cravo. Eles(as) estão acompanhados(as) de uma
professora. Todos usam máscaras e estão reciclando materiais. Foto: Acervo Smed.

Dezembro/2022

Manhã de autógrafos marca lançamento de livro

O encerramento da Educação Infantil é, certamente, um grande marco na vida
acadêmica das crianças. Na Emei Marfim, Regional Noroeste, esse momento foi
condecorado com o lançamento de um livro de pequenos contos escritos pelos(as)
alunos(as). Para o evento, estiveram presentes membros do corpo docente da Emei,
além de pais e familiares dos(as) autores(as) do livro que autografaram seus
exemplares.

Lúcia Ribeiro, coordenadora geral da Escola, lembra da importância desse projeto na
alfabetização dos(as) educandos(as). “A alfabetização ocorre em todos os ambientes da
escola. E, nesse livro, as crianças tiveram a oportunidade de criar suas próprias histórias.
“É possível sim”, diz. Lúcia pontua, ainda, que todos(as) ficaram animados(as) com as
produções, baseadas, muitas vezes, em vivências pessoais.

A ideia do livro veio a partir da proposta da Emei Marfim de desenvolver, anualmente,
um projeto de leitura que envolva as crianças no meio literário. Vanda Taborda,
professora da Emei , explica como trabalhou essa iniciativa com os(as) autores(as) do
livro, em sala de aula. “Eles escolhiam livros para interpretar e ler, pois não tinham a

leitura como algo convencional.
Fazíamos, também, rodas diárias de
leitura e conversa”, explica.

Vanda diz, ainda, que, com a
oportunidade de desenvolverem suas
próprias histórias e as ilustrações
delas, os(as) alunos(as) se engajaram
mais nas atividades propostas. ”No
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decorrer do tempo, eles começaram a ler para os colegas as próprias histórias. É um
momento muito importante na vida deles”, diz a docente.

#pratodosverem Descrição: fotografia colorida de exemplares do livro produzido por
alunos(as) da Emei Marfim, intitulado “Pequenos Contadores de Histórias”. Foto: Pedro
Oliveira.

Dezembro/2022

Festival de Pipas desenvolve a criatividade
e resgata memórias

Antigamente, era comum que as crianças fizessem seus próprios brinquedos com
materiais simples. Todavia, esse costume tem se perdido. Para contornar essa questão, a
professora Jacqueline de Souza, da Emei Jardim Guanabara, Regional Norte, criou o
Festival de Pipas, a fim de que os(as) alunos(as) pudessem ter a experiência de construir
seus próprios meios de lazer.

Tudo começou após Jacqueline ouvir de um aluno de 4 anos do turno da manhã um
pedido. “Todos os dias, ele me pedia para pegar restos de linhas penduradas nas árvores
da escola”, explica. Certo dia, a docente encontrou o estudante chorando em um dos
cantos do parquinho da Emei. Ao abordá-lo, o menino disse a ela que brincar com pipas
era a principal lembrança que ele tinha de seu pai.

Com isso, a escola e as famílias dos(as) estudantes abraçaram a ideia do Festival de
Pipas. Jacqueline diz que o incentivo aos(às) educandos(as) para que construam seus
próprios brinquedos é recorrente na escola.
“Em datas como a Semana das Crianças e o
Natal, envolvemos os alunos na confecção de
brinquedos, usando diversos materiais
estruturados ou não”, conta.

A professora faz um balanço positivo do
projeto, que, segundo ela, surgiu de uma
demanda e propiciou, também, o estreitar de
laços entre as famílias e a escola. “Percebemos
a empolgação das crianças em aguardar o dia
tão sonhado do Festival de Pipas! O retorno das
famílias procurando saber como tudo seria
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feito, se poderiam trazer materiais  de casa, também nos motivou muito ”, analisa.

#paratodosverem Descrição: fotografia colorida de desenhos de
alunos(as) das turmas de 4 anos da Emei Jardim Guanabara. As
ilustrações mostram pipas e pessoas brincando com elas. Foto: Acervo
da escola. Foto: acervo Smed.

Dezembro/2022

Projeto: mais que camisas de formandos!
“Vestindo a camisa”

Anualmente, os(as) estudantes do 9° ano da E. M. Maria de Magalhães Pinto fazem a
“camisa dos(as) formandos(as)”. Neste semestre, para a elaboração das camisas, foi
feito o projeto pedagógico Mais que camisas de formandos! “Vestindo a camisa”.

Foram trabalhadas diversas competências e habilidades durante os meses, como respeito
ao próximo e respeito às diferenças e discussões sobre processo democrático e eleitoral.
Tal ação nunca havia sido trabalhada de maneira educacional como forma de
metodologia ativa e de protagonismo juvenil na Escola.
Os(As) alunos(as) desenvolveram ideias sobre como queriam sua camisa de
formando(a), o que era importante conter nela e quais as preferências. Cada turma do
9° ano apresentou sugestões. Foi feita uma eleição entre elas para que os(as)
estudantes pudessem escolher a camisa finalista.
Desenvolvendo o respeito à escolha democrática da ampla maioria, após a escolha, a

Escola discutiu orçamentos, preços, quantidades e
tamanhos. Assim, foi trabalhado o letramento envolvido
na complexa questão de criação, confecção de camisas e
entrega.

Após isso, foi feita a culminância do projeto com a
entrega das camisas dos(as) formandos(as). A professora
Liliane Rezende comentou: “O que se via era uma alegria
estampada no rosto dos estudantes, pois viram ali todo o
trabalho feito durante três meses, e não apenas uma
camisa. Foi um trabalho árduo, mas que, no final, teve a
sua recompensa. Certamente jamais se esquecerão do
processo”. Durante o projeto, os(as) estudantes
conseguiram desenvolver várias habilidades previstas na
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BNCC e, para além disso, competências para a vida em sociedade.
#paratodosverem Descrição: fotografia colorida da
professora Liliane com 8 estudantes do 9° ano,
segurando as camisas de formandos prontas. As
camisas são pretas, com golas vermelhas. A frente das
camisas contém o brasão da E. M. Maria de Magalhães
Pinto e a sigla “9° A - 2022” abaixo de uma coroa. Na
traseira, cada camisa contém o nome de um(a)
aluno(a) e um desenho de dois grandes dragões se
entrelaçando – um na cor preta e branca, e outro na
cor vermelha e branca. Foto: Acervo Smed.

Dezembro/2022

Emei Lagoa incentiva a leitura com projeto
“Conexões Literárias”

É inegável que o incentivo à leitura desde a infância é de suma importância para a
formação do indivíduo, bem como para a reversão de quadros como o do Brasil, que
apresenta baixo índice leitor. O projeto Conexões Literárias', na Emei Lagoa, em Venda
Nova, foi idealizado pela professora Janice Santana da Rocha, e vem despertando
crescente interesse tanto de alunos(as), familiares, professores(as) e direção da escola
quanto da comunidade.

Durante a pandemia, Janice trabalhou em parceria com Valéria Coimbra, criadora do
Leituração, grupo que visava à manutenção do hábito da leitura no ensino remoto e à
integração com as famílias. A proposta consistia na divulgação de vídeos de contações de
histórias, sugestões de livros e afins. A docente relata que, com o retorno das aulas
presenciais, procurou manter o projeto ativo. “Discutimos a criação de cantinhos de
leitura em vários espaços da escola, seguindo a faixa etária de cada turma”, diz Janice.

O projeto tem como objetivo principal fazer com que os educandos ultrapassem a mera
leitura de contos clássicos como Pinóquio. Para a professora Janice, isso evita que,
futuramente, caso tenham contato com as narrativas, já saibam interpretá-las de
diferentes formas. “Temos 34 turmas com idade entre 1 e 5 anos. O projeto é o mesmo
para toda a escola. Contudo, dividimos os títulos das histórias pela idade e entendimento
da criança”, conta.

Mesmo com a carência de infraestrutura para acessar os vídeos durante a pandemia, o
Conexões Literárias permanece avançando. “O interesse dos alunos é cada vez maior.
Agora, pretendemos seguir buscando formas de tornar as atividades mais acessíveis aos
alunos com deficiência, disponibilizar cantinhos de leitura em todas as salas, favorecendo
o acesso de todos aos livros, e incentivar o corpo docente a trazer mais demandas”,
prevê Janice.
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Marlúcia Adelaide Rezende de Carvalho enfatiza, ainda, que o projeto tem papel
fundamental no auxílio aos(às) alunos(as) e suas famílias, através do letramento.
“Tivemos rodas de conversa com profissionais da saúde sobre o combate à pobreza.
Estamos diante de uma comunidade muito carente e estar em contato com as famílias,
sobretudo com aquelas com crianças com dificuldade de aprendizagem, é fundamental
para que todos aproveitem o Conexões Literárias da melhor forma”, diz a diretora da
Emei Lagoa.

A diretora da escola expressa preocupação com os números sobre a formação leitora no
Brasil, ao descrever o Alfaletrar, projeto desenvolvido em sintonia com o Conexões
Literárias: “Creio que a sociedade retrocedeu no uso da linguagem, falta incentivo para
que os(as) alunos(as) acessem o livro físico e façam uso consciente da tecnologia”,
enfatiza. Segundo Marlúcia, o Alfaletrar tem foco duplo, pois enquanto um professor
trabalha a alfabetização, outro cuida da formação artística das crianças em sala.

Os projetos também dialogam com a decisão de Marlúcia em assumir a diretoria da
instituição. “As famílias estavam insatisfeitas com a falta de incentivo a algo distinto do
‘só brincar’ na escola. Então, logo que iniciei minha gestão, busquei livros trabalhados
em outras escolas da comunidade e pude perceber que muitos de nossos alunos tinham
dificuldades em compreender o que liam”, relata Marlúcia. Ela considera que o projeto
está no nível intermediário e que, para que o êxito do Conexões Literárias permaneça, é
preciso analisar pontos fortes e repensar o que pode ser melhorado.

71



72



Especial

73



Especial

11º Festival Quadrinhos de Quadrinhos
movimentou estudantes da RME-BH

Na última quarta-feira (3/08), a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte promoveu a
abertura do 11° Festival Internacional de Quadrinhos (FIQ), que foi até o dia 7 de
agosto. A abertura contou com cerca de 360 estudantes da RME-BH que foram
prestigiar o evento, aproveitando as inúmeras atividades oferecidas no festival.

A professora Aline Maia,
coordenadora da Escola
Municipal Desembargador Loreto
Ribeiro de Abreu, que estava
acompanhando três turmas do
5° ano, contou que o evento foi
um ótimo momento para que
os(as) estudantes tivessem a
oportunidade de vivenciar o que
estavam aprendendo na escola.
“O FIQ surgiu,
coincidentemente, no mesmo
período em que as professoras
estavam trabalhando este
gênero textual em sala. Os
alunos estão muito empolgados
por poderem acompanhar o
processo de construção dos
quadrinhos”, conta Aline.

#paratodosverem Descrição: fotografia colorida de crianças uniformizadas usando máscara, em frente
ao banner amarelo com os dizeres: 11° Festival de Quadrinhos de Belo Horizonte.
Foto: Pedro Oliveira.
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Os(as) alunos(as) estavam entusiasmados depois de acompanharem o “Duelo HQ”, um
desafio de desenhos com quadrinistas. Thauanny Victoria Rodrigues dos Santos, 10 anos,
estudante da E.M. Desembargador Loreto Ribeiro de Abreu, disse que gostou de todos os
desenhos e ficou impressionada com a agilidade e a habilidade dos quadrinhistas. “Gostei
muito de poder ver como eles desenham. Gosto de desenhar, e poder ver de pertinho foi
incrível”, contou.

Já a aluna Eduarda Souza, 15, estudante do 9° ano da Escola Municipal Padre Francisco
Carvalho Moreira, gostou muito dos detalhes dos desenhos. Ela contou que adora ler
quadrinhos, mas não é fã de desenhar. “Os quadrinhos que mais gosto são ‘Turma da
Mônica’ e o ‘O Menino Maluquinho’.”

Os(as) estudantes também ganharam um vale-livro para que pudessem visitar os
estandes e comprar o que quisessem, dentre as várias opções. Alguns adquiriram
quadrinhos, marcadores de página, bótons, adesivos ou desenhos.

#paratodosverem Descrição: fotografia colorida de crianças uniformizadas em pé e usando máscaras olhando uma mesa com revistas em quadrinhos. Foto: Pedro
Oliveira.
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Especial

Movimento BH + Feliz: estudante + Educação

Nos dias 11 e 12 de agosto, a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, por meio da
Secretaria Municipal de Educação (Smed), realizou o evento Estudante + Feliz +
Educação, no Parque Municipal Américo Renné Giannetti, na Praça do Sol. Foram
realizadas diversas atividades destinadas a professores(as) e estudantes das escolas da
Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte (RME-BH).

O evento surgiu da necessidade de proporcionar vivências formativas, culturais e
artísticas para professores(as) e estudantes, objetivando a interação entre todos(as)
os(as) envolvidos(as) na Educação, além de promover a utilização dos diversos espaços
públicos na perspectiva de ampliar a apropriação responsável e ativa da cidade.

#paratodosverem Descrição:
fotografia colorida de crianças
brincando em brinquedo
colorido no parque. Foto:
Pedro Oliveira.

A professora
Elizângela
Carvalho, da
Emei Venda
Nova, que
estava
participando da
formação,
aprovou a
escolha do local
para a

realização do evento. “Essa iniciativa de aproveitar o Parque Municipal e trazer as
crianças para um espaço tão rico e com uma diversidade tão grande de conhecimento e
oportunidades foi sensacional”, relatou. Ela também participou da oficina com Wellington
Dias, responsável pelo Projeto Florescer, e contou do encantamento com o projeto e
da motivação de levar o que viu para a escola.

Os(as) professores(as) participaram de um trajeto formativo constituído por oficinas
ofertadas pelo parque, enquanto os(as) estudantes foram acompanhados por
monitores(as) e estagiários(as) das escolas e da Smed. Uma das tendas visitadas foi o
Laboratório de Ciências, onde as crianças puderam ter contato com uma parte da
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materialidade que foi enviada para as escolas. Os kits são compostos por kits de
robótica, livros de apoio para os(as) estudantes e livros de orientações para o(a)
professor(a) e capacitação. Além disso, os kits são acompanhados por equipamentos de
proteção individual (EPIs), o que tornará as práticas ainda mais seguras nas escolas. “A
ideia não é somente expor, mas sim propiciar o ‘mão na massa’, visamos ao
protagonismo. Queremos que o(a) estudante seja ativo(a) e, por isso, o nosso objetivo é
que eles manuseiem e perguntem”, conta Fábio Fialho, professor referência do Núcleo de
Ciências da Smed.
As crianças se divertiram com as peças do corpo humano. A aluna Mariane Rosa, 9, da

Escola Municipal Dom Jaime de
Barros Câmara, gostou muito de
ver o cérebro. “É legal poder ver
como ele funciona e como se
parece. Sempre tive curiosidade
porque é por ele que pensamos”,
contou. Já Stella Baece, 9, gostou
de ver como são os bebês: “Acho
muito fofo. Tenho uma irmãzinha
bebê em casa e acho muito legal
poder saber um pouco mais sobre
ela”, contou a estudante.

#paratodosverem Descrição: fotografia colorida de professores(as) em pé, rodeados por
árvores e plantas prestando atenção na explicação na explicação do Projeto Florescer. Foto:
Pedro Oliveira.

O museu Itinerante Ponto UFMG chamou muito a atenção dos(as) estudantes e
professores(as) devido a cinco salas com temas relacionados à ciência e à natureza das
energias naturais, da floresta, da projeção 3D, do submarino e da consciência. Além das
salas internas, o museu conta com experimentos em formato de jogos, buscando
promover o conhecimento e despertar eventuais vocações científicas.

O Planetário, foi uma atividade bastante requisitada pelos estudantes, que tem como
objetivo ampliar a visão sobre astronomia e fazer com que eles consigam reconhecer os
planetas que compõem o nosso sistema solar, bem como entender sobre a estrutura dos
astros.
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Outra atividade que fez sucesso entre as crianças foi o adestrador Wesley Lopes com o
cachorro Schumacher, da Guarda Civil Municipal. Lucas Máximo, 11, da Escola Municipal
Jardim Vitória contou que adorou ver o cachorro saltar. “Nossa! Foi demais ver ele saltar,

parece até que tem asas. E eu ainda pude ver
ele de pertinho”, contou Lucas.

#paratodosverem Descrição: fotografia colorida de crianças
uniformizadas em volta de uma representação do corpo humano e o
professor vestido de branco explicando e segurando uma peça que
representa os pulmões. Foto: Pedro Oliveira.

Em paralelo com as brincadeiras, houve diversas apresentações artísticas com os corais
das escolas municipais Maria das Neves, Salgado Filho e José Maria Alkmin, além de

apresentações de dança das escolas municipais
Dinorah Magalhães Fabri e Anônio Aleixo e as
orquestras da Guarda Municipal e do Projeto
Cariúnas.

O segundo dia de evento foi acompanhado pela
secretária municipal de Educação Ângela Dalben
e pelo secretário municipal adjunto Marcos
Evangelista Alves, que acompanharam as
apresentações das orquestras e se encantaram
com todo o evento.

#paratodosverem Descrição: fotografia colorida de  várias crianças
uniformizadas e no plano da frente, um Guarda Civil Militar com um
cão ao lado. A direita vários obstáculos feitos com material preto.
Foto: Luiz Fernando Afonso Veloso.
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Especial

Posse do Ouvidor Jovem

O Projeto Ouvidor Jovem teve o empossamento dos candidatos entre os dias 8 e 17 de
agosto, em 9 escolas de diferentes diretorias regionais. Criado pela Subcontroladoria de
Ouvidoria do Município, o projeto tem o objetivo de ouvir o que os cidadãos pensam sobre as
ações desenvolvidas pela prefeitura e por seus órgãos e entidades, avaliando os serviços
prestados. O Projeto tem sido desenvolvido, desde 2014, em parceria com a Secretaria
Municipal de Educação (Smed). A posse na Escola Municipal Hélio Pellegrino contou com a
presença de representantes da Subcontroladoria de Ouvidoria (Suouvi), da Smed, da
diretoria regional, dos diretores, coordenadores e das famílias dos estudantes.
Participar do projeto animou os estudantes e deu a eles a perspectiva de fazerem parte das
mudanças que sonham para a comunidade. Julia Veloso dos Santos Mendes, 13, estudante
do 8° ano da Escola Municipal Hélio Pellegrino, contou que não esperava ganhar, mas que os
colegas a apoiaram e incentivaram a se
candidatar. “É uma experiência inovadora e
espero honrar o cargo e as expectativas dos
meus colegas, que me deram o voto de
confiança”, disse. Um dos suplentes Christian
Dias Silveira, 12, estudante do 7°, contou que
se interessou pelo projeto assim que foi
apresentado. "Estou muito ansioso para dar
andamento ao projeto que é muito importante.
Estou honrado, pela oportunidade de poder
fazer parte desse projeto que é tão importante
para escola. Espero fazer um bom trabalho ao
lado das minhas colegas”, contou.

#paratodosverem Descrição: fotografia colorida de uma criança assinando o
termo de posse em primeiro plano, usando um colete azul. E ao fundo uma
mulher em pé, usando máscara preta, blusa marrom e segurando um
microfone. Foto: Geisa Aguiar.

Aline Marques, representante da Subcontroladoria de Ouvidoria, ressaltou a importância do
acolhimento, e também o papel do ouvidor para a escola e a cidade. “Vocês estão
contribuindo para a melhoria da administração pública”, disse. “Os ouvidores, juntamente
com os professores referência, participam ativamente do acolhimento e recebimento de
demandas, sugestões, dúvidas etc sendo protagonistas no projeto”, disse Tereza Silva,
representante da Smed.
Outras escolas que também houveram posse:

● Escola Municipal Antônio Salles Barbosa, regional
Barreiro;

● Escola Municipal Carlos Drummond de Andrade,
regional Venda Nova;

● Escola Municipal Ignácio de Andrade Melo, regional
Pampulha;

● Escola Municipal Maria da Assunção de Marco, regional
nordeste;

● Escola Municipal Oswaldo Cruz, regional Oeste;
● Escola Municipal Padre Edeimar Massote, regional

noroeste;
● Escola Municipal Padre Francisco Carvalho Moreira,

regional Leste;
● Escola Municipal Paulo Mendes Campos, regional

Centro-Sul.
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Especial

Semana da infância

A Semana da Infância, realizada com as crianças da Educação Infantil e dos três
primeiros anos do Ensino Fundamental, ocorreu entre os dias 22 e 27 de agosto de 2022,
com a participação de diversas escolas e creches parceiras da Rede Municipal de
Educação e contou com uma programação recheada de atividades realizadas com os(as)
estudantes e familiares. A organização da Semana da Infância foi feita pela equipe do
Appia um olhar para Infância.

Algumas propostas de atividades fizeram parte de uma programação inicial enviada às
escolas, como visita ao Centro de Línguas Linguagens Inovação e Criatividade (Clic) da
Secretaria Municipal de Educação, passeatas, seminários e outras atividades. As escolas
tiveram a liberdade para inclusão e criação de novas interações para serem feitas com
os(as) estudantes e seus familiares, como é o caso da Emei Vila Leonina, que realizou
um grande abraço coletivo na escola.

A programação proposta pela Smed para a
Semana da Infância contou com várias
atividades, dentre elas dia de dengos e
cafunés, circuitos na Smed, passeata pelos
direitos das crianças, seminários, visitas ao
Museu das Minas e do Metal, além de
programação noturna.

#paratodosverem Descrição: fotografia colorida contendo crianças e
adultos de diversas idades em frente ao muro laranja da Emei. Foto:
Acervo Emei Vila Leonina.

A Semana Nacional da Infância é celebrada anualmente durante a semana do dia 25 de
agosto, que é considerado o Dia Nacional da Educação Infantil. Essa data existe desde

2012, em homenagem à Doutora Zilda Arns, que
nasceu no dia 25 de agosto de 1934. Zilda Arns foi
coordenadora e fundadora da Pastoral Internacional
da Criança, e faleceu em 2010, aos 75 anos.

#paratodosverem Descrição: fotografia colorida a céu aberto, com várias crianças segurando,
acima da cabeça, cartazes amarelos e uma faixa grande, com a frase “Educai as crianças para que
não seja necessário punir os adultos”. Nos cartazes, há desenhos feitos pelas crianças e alguns
dizeres como “Devemos amar as crianças”, “Toda criança tem direito à educação” e “Educação é
esperança”. Foto: Acervo Secretaria Municipal de Educação.
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Especial

Estudantes da Rede Municipal cantam e encantam
público da Virada Cultural

A música tomou conta do Parque Municipal no domingo, 4 de setembro, com o coral das
escolas municipais de Belo Horizonte. Cerca de 300 crianças de 18 escolas interpretaram
canções que emocionaram o público durante a apresentação, que fez parte da
programação da Virada Cultural de Belo Horizonte. “Estou encantada com a
apresentação das crianças, as músicas escolhidas são de domínio popular e todo mundo
canta também”, disse a comerciante Edésia P. Santos, 43, que assistiu à cantata com os
filhos, em frente ao Palco Gramado.

A dona Antônia Augusta Ferreira, 69, conta que está muito feliz com a oportunidade de
ouvir as crianças na Virada Cultural. “É uma iniciativa maravilhosa. É incrível ver a
oportunidade que foi dada às crianças das escolas municipais de poderem participar de
um evento tão importante para a valorização da cultura”, disse.

Quem também prestigiou o evento foi a Secretária de Educação Ângela Dalben, que
estava encantada durante as apresentações. “Essa é uma mostra valiosa do trabalho que
as escolas estão desenvolvendo no processo de formação das crianças”, e ressaltou a
importância da música no desenvolvimento de aprendizagem nas várias linguagens.
“Achei muito legal e incrível poder cantar pra tanta gente. Experiência incrível”, contou o
estudante Mateus Carvalho, 7, da Escola Municipal Salgado Filho. A estudante Iasmim
Vitória, 8, conta que ama dançar e pensa em ser
cantora futuramente. “Eu amo cantar, fiquei
nervosa, mas achei muito legal ver tanta gente
vendo a gente cantar”, relatou. A cantata é
formada por estudantes que se apresentaram sob a
regência do maestro convidado Paulo Ricardo e da
regente Sara Sagawa, da Escola Municipal José
Maria Alckmin. Em várias oportunidades, o coral
das escolas municipais presenteia a cidade nas
cantatas de inverno, de primavera, de Natal e
outras.

#paratodosverem Descrição: Fotografia de diversas crianças
vestidas com roupas tradicionais de coral nas cores vermelha,
branca e azul. Ao fundo, palco com dizeres relacionados ao
evento. A frente das crianças, diversos adultos que acompanham
a apresentação. Foto: Luiz Fernando Afonso Veloso.
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Especial

2ª Edição Estudante + Feliz

+ Educação na cidade

Entre os dias 22, 23 e 24 de setembro, aconteceu a 2ª Edição do Evento Estudante +
Feliz + Educação na cidade, promovido pela Secretaria Municipal de Educação (Smed).
A programação contou com diversas atividades, como apresentações de dança dos(as)
estudantes; planetário; exposição de robótica; laboratório de ciências; Museu Itinerante
Ponto UFMG; comemoração da Semana Nacional do Trânsito, com a Guarda Municipal;
presença do Corpo de Bombeiros, participação do Samu e apresentação de corais de
escolas municipais de BH.

Cerca de 2.000 estudantes participaram do
evento, que foi aberto ao público.
Aproximadamente 20 escolas puderam
mostrar os trabalhos realizados no
Programa Escola Integrada, com
apresentações de dança. Ana Carolina
Gerad, bailarina clássica e professora de
dança da Escola Municipal Fernando Dias
Costa há nove anos, conta que vem de uma
família de artistas e, quando recebeu o
convite para dar aulas de balé clássico na

#paratodosverem Descrição: fotografia colorida de crianças uniformizadas
com as roupas da Rede municipal de Educação de BH, sentadas em triciclos
infantis. Ao fundo, ônibus municipal na cor amarela e membros da Guarda
Municipal. Foto: Luiz Fernando Afonso Veloso.

escola, sentiu- se muito feliz. “A dança
desenvolve disciplina e ajuda a ver a vida
de outra forma, mostrando para as

meninas que elas são capazes. Levei cinco alunas para fazerem aulas no Palácio das
Artes e hoje elas têm aulas lá. Isso, pra mim, é muito gratificante”, relata.
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A aluna Sara Campos, 14 anos, da Escola Municipal Padre Marzano Matias relata: “A
dança me ajudou muito nas questões emocionais. Expressar o que eu sinto através da
dança me ajudou muito. Eu sou muito grata porque, em uma das minhas fases mais
difíceis, foi a dança e o Breno que me ajudaram muito”.

As crianças ficaram muito empolgadas com o circuito “Transitolândia”, montado para
realização de ações voltadas para a conscientização sobre o uso seguro dos transportes
coletivos e particulares, o embarque e o desembarque em segurança, bem como a forma
segura de atravessar a rua. A atividade também alertou sobre o perigo do uso dos
celulares no trânsito. Os(As) participantes puderam ver o trabalho realizado pelo Corpo
de Bombeiros e pelo Samu, além de terem a oportunidade de entrar na ambulância e no
caminhão dos bombeiros, podendo ver, de perto, o funcionamento desses equipamentos.

#paratodosverem Descrição: fotografia colorida de oito meninas estudantes da rede municipal de educação de BH com roupas pretas escrito “Sobral Dance”
fazendo apresentação de dança em palco do evento. Foto: Luiz Fernando Afonso Veloso.

Outra atividade que chamou bastante atenção foi o trabalho dos fotógrafos lambe-lambe,
muito famosos nos espaços públicos a partir do século XIX. O fotógrafo Francisco Alves,
mais conhecido como “Chico Manco”, trabalha há 59 anos no Parque Municipal Américo
Renné Giannetti. Conta que as crianças ficaram empolgadas e muito curiosas em relação
à máquina e à maneira como as fotos eram tiradas antigamente. “Trouxe minha máquina
lambe lambe, que é quase centenária e única em Minas Gerais, pra mostrar pra elas
como a imagem é formada na hora de tirar a foto. Elas ficam curiosas e aí explico como
que funciona”, conta. Atualmente, Chico utiliza máquinas fotográficas digitais, mas
mantém a tradição das famosas lambe-lambe, preservando o valor cultural e artístico da
profissão.
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O Projeto Ouvidor Jovem também marcou presença no evento. Foi montado um estande,
e os(as) estudantes, ouvidores jovens das escolas municipais, interagiram com a
comunidade, explicando o que é e como funciona o projeto, além de registrarem as
demandas dos
interessados. O
ouvidor Matheus
Ferreira da Costa, 15
anos, da Escola
Municipal Maria
Assunção de Marco,
conta que foi muito
interessante participar
do evento. “As
pessoas reconhecem o
projeto e a
importância dele para
a cidade e também
para a cidadania”,
relata o estudante.

#paratodosverem Descrição: fotografia colorida de estudantes usando uniforme da rede municipal de educação de BH
enquanto participam da oficina de robótica. Foto: Luiz Fernando Afonso Veloso.

O encerramento do evento ocorreu no sábado, dia 24, quando foi comemorado o
aniversário do Parque Municipal Américo Renné Giannetti. Para comemorar os 125 desse
centenário equipamento de cultura e lazer da cidade, o público aplaudiu a apresentação
da Cantata, com a participação dos corais da Escola Municipal José Maria Alckmin e da
Escola Municipal Polo de Educação Integrada. Destacaram-se, ainda, as oficinas gratuitas
do Projeto Polo da Escalada, além da presença do Escotismo da Guarda Municipal, da
realização da campanha de vacinação, com o “Zé e a Maria Gotinha”, da rua de lazer e
do xadrez gigante.
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Especial

Capacitação GLOBE

Nos dias 24 e 25 de agosto, foi realizada, no Centro de Línguas, Linguagem, Criatividade e
Inovação da Secretaria Municipal de Educação (Clic), a capacitação voltada para o estímulo
ao conhecimento científico, a inserção de atividades “mão na massa” nas salas de aula e a
interdisciplinaridade, levando em conta a Educação Ambiental e a Engenharia Espacial. A
ação foi realizada pelo Programa Aprendizagem Global e Observações para Benefícios do
Meio Ambiente (GLOBE, traduzido da sigla em inglês), programa internacional prático de
ciências e educação ambiental desenvolvido pela NASA, nos Estados Unidos, cuja instituição
responsável pela implementação em território brasileiro é a Agência Espacial Brasileira (AEB),
via acordo de cooperação internacional celebrado entre as agências em 2015.
A professora Alcione Da Anunciação Caetano, da Escola Municipal Carmelita Carvalho Garcia,
contou que o programa é uma ótima ferramenta para ajudar os(as) professores(as) a
desenvolverem projetos já realizados nas escolas. “Eu vi na capacitação muitas
possibilidades. Por exemplo, eu já desenvolvo com os alunos um projeto de coleta dos dados
sobre a alteração do clima e todos os seus elementos, por uma iniciativa derivada da
curiosidade dos alunos”, relatou. O conteúdo foi ministrado por Aline Veloso, coordenadora de
Desenvolvimento de Competências e Tecnologia da Diretoria de Inteligência Estratégica e
Novos Negócios da Agência Espacial Brasileira. “A ideia do Globe é focar no aluno, é ele quem
vai desenvolver uma pesquisa científica orientada pelos professores que foram capacitados
[...]. A nossa ideia é construir parcerias que sejam duradouras e incentivar a capacitação nas
atividades científicas,” disse a coordenadora.
Valentina Scott, professora da Rede Municipal de Belo Horizonte, em atuação na AEB, como
consultora do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), foi quem
realizou a ponte entre a Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte e a AEB. “A
oportunidade surgiu em uma conversa com a secretária Ângela, onde ela se mostrou muito
animada com a proposta, principalmente porque tinha tudo a ver com a inauguração dos
laboratórios de Ciências”, contou Valentina. E
acrescentou que é justamente com isso que o
Globe trabalha, “com os protocolos de ciências”. O
Globe tem um aplicativo que pode ser usado para
que as pessoas façam observações ambientais que
complementam as observações de satélite da
NASA para ajudar os cientistas a estudar a Terra e
o meio ambiente global. Para participar, é só
baixar o aplicativo, registrar-se com um endereço
de e-mail e, depois, é só seguir as instruções do
aplicativo para observar seu ambiente.

#paratodosverem Descrição: fotografia colorida de várias pessoas,
algumas em pé e outras sentadas no chão. Ao fundo, uma parede
branca com uma faixa em tom de azul. Foto: Luiz Fernando Afonso
Veloso.
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Especial

Estudantes da Rede Municipal transformam
teoria em prática no Dia do Mão na Massa

A Secretaria Municipal de Educação promoveu, no dia 28 de setembro, o “Dia do Mão na
Massa”, com mais de 500 estudantes da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte,
uma iniciativa do Núcleo de Educação e Tecnologia do Centro de Línguas, Linguagens,
Inovação e Criatividade (Net-Clic) para a prática de Aprendizagem Criativa. Esse é um
evento nacional, promovido pela Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, e tem por
finalidade possibilitar aos(às) estudantes a integração, a construção, a liberdade criativa,
o compartilhamento e a autoria de uma forma lúdica e prática.

Foram realizadas várias atividades de construção de objetos, dispositivos e estruturas em
2D e em 3D (figuras
planas e volumes) em um
contexto de condução de
narrativas nas quais
personagens e cenários
se articulam em avatares
e em metaversos, além
de oficinas de
desenvolvimento da
imaginação, da
criatividade e da
engenhosidade,
articulando
individualidades e
proposições coletivas e
colaborativas.

#paratodosverem Descrição: fotografia colorida de crianças sentadas em cadeiras coloridas ao redor de uma
mesa enquanto manuseiam papéis, lápis e outros materiais. Foto por: Márcia Barroso.

Para a confecção dos trabalhos, foram utilizados papel sulfite A3 e A4, papel cartão,
cartolinas, crepons, isopor, sucata de papelão, sucatas diversas como tampinhas, palitos,
clipes, barbantes, lantejoulas, ferramentas e insumos como colas, fitas adesivas, palitos,
leds, pilhas elétricas, gominhas e outros.
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No Núcleo de Ciências, os(as) estudantes participaram da prática de microscopia.
“Apresentamos aos alunos uma célula no microscópio, trazendo para a realidade o que
ensinamos na teoria e, em seguida, cada um desenha e depois faz uma célula usando
massa de modelar”, explicou o professor Fábio Fialho, referência do núcleo. A dinâmica
ajuda o(a) estudante a visualizar e ter em mãos algo que produziu, tornando-o(a)
protagonista do conhecimento.

Thiago Lisboa, 12, está no 7º ano da Escola Municipal Prefeito Souza Lima e ficou
eufórico com a experiência: “Eu estou adorando trazer para o plano real uma coisa que
eu não podia pegar e aprender especificamente como é de verdade. Nunca mais vou
esquecer que uma célula é composta por núcleo, citoplasma e membrana”, disse.

Para Safira Valéria, do 9º ano da Escola Municipal Murilo Rubião, esse tipo de dinâmica é
muito importante para o aprendizado: “Trazer o nosso imaginário da teoria, dos livros,
para a prática nos permite aprender muito mais e entender perfeitamente o mecanismo
das coisas”.

Por meio dos núcleos responsáveis
pelo Programa Ecoescola-BH, pelo
Projeto Florescer e pela
Brinquedoteca Itinerante Colônia do
Brincar, as crianças da Educação
Infantil conheceram e se encantaram
no Jardim das Fadas, onde tiveram
contato com elementos e resíduos da
natureza e puderam construir
esculturas e objetos orgânicos.
Foram usados materiais como pincel;
cola; tinta acrílica; barbante; e
outros materiais encontrados na
natureza, como musgo; galhos,
folhas e pedrinhas.

#paratodosverem Descrição: fotografia colorida de crianças usando o uniforme da Rede
Municipal de Educação de Belo Horizonte, manuseando materiais para realização das oficinas
e sentadas em cadeiras coloridas. Foto por: Márcia Barroso.

Os(as) estudantes do Ensino Fundamental também participaram de dinâmicas propostas
pelo núcleo tecnológico para desenvolver o pensamento computacional, fazendo uso de
conceitos matemáticos para entender como funciona a linguagem dos computadores. Os
algoritmos representam as instruções, e a lógica de programação tem regras e conceitos
que embasam os códigos que o computador tem que ler, interpretar e executar. “É a
partir da estrutura dessa sequência que se desenvolve aprendizados como as linguagens
e, aprendendo a fazer uso dos conceitos curriculares, os estudantes conseguem entender
a linguagem da programação para resolver problemas cotidianos”, explicou a professora
Kátia Archanjo.
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Os(as) alunos(as) também participaram de oficinas de espanhol com atividades mãos na
massa. Ouviram, em espanhol, a história da lagarta gulosa, do autor Eric Carle, e
produziram cartazes sobre o tema. Alunos(as) da Educação de Jovens e Adultos
aprenderam História, Geografia e Artes, desenhando o lugar dos sonhos descrito por
outro colega.

A proposta do “Aprender Fazendo” está fundamentada nas políticas educacionais da
Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte, com o intuito de promover a
imersão dos(as) estudantes nos “hiperlinks” do mundo, possibilitando aprender de uma
forma mais orgânica, diferente das metodologias convencionais.

#paratodosverem Descrição: fotografia colorida de crianças efetuando tarefas das oficinas e  manuseando lápis e papéis. Foto por: Márcia Barroso.
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Especial

Celebração marca encerramento dos

Jogos da Primavera

Alunos(as) de diversas escolas da Rede Municipal de Belo Horizonte que competiram em
diversas modalidades esportivas reuniram-se em 15 de dezembro, no antigo Marista
Hall, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, para a cerimônia de encerramento da 1ª
Edição dos Jogos da Primavera. Na ocasião, os(as) atletas de modalidades como
badminton, vôlei, taekwondo e futsal receberam medalhas de participação.

Estiveram presentes os mascotes das equipes do América (Coelhão), Atlético (Galo
Doido) e Cruzeiro (Raposão). A banda da Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte
executou o Hino Nacional Brasileiro, abrilhantando a manhã. Autoridades como o prefeito
Fuad Noman, Marques, ex-jogador do Atlético, e atletas brasileiros de modalidades
olímpicas, como hipismo e judô, também estiveram presentes na cerimônia.

A secretária municipal de Esporte e Lazer, Adriana Branco, fala sobre a importância dos
Jogos para a promoção do esporte dentro e fora das salas de aula: “Acredito que esse
evento marca uma nova fase para o esporte em BH. O esporte, além do que estamos
vendo aqui, é uma forma de trabalharmos o espírito coletivo, o respeito ao próximo, e a
importância da atividade física na saúde dos alunos.”

A secretária municipal de Educação, Ângela Dalben, analisa os pontos positivos da
presença do esporte nas escolas da capital: “Os Jogos da Primavera são importantes,
sobretudo, na formação da personalidade dos estudantes, pois, uma vez que eles
participam de esportes individuais e coletivos, estão aprimorando nosso senso de
respeito às regras dos jogos e a vontade de superar expectativas.”

O aluno Samuel Joseph, da Escola Municipal Belo Horizonte, foi um dos premiados no

handebol. O estudante, que pratica esportes há três anos, alegra-se ao comentar sua

conquista: “Foi uma experiência muito boa ter participado dos Jogos! Gosto muito de

praticar esportes e ver tudo que acontece aqui me deixa muito inspirado!”
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Vale ressaltar que os Jogos abrangeram,

também, modalidades paralímpicas. Neste

caso, alunos(as) com deficiência, oriundos de

6 escolas de Belo Horizonte, participaram das

seguintes modalidades: parataekwondo,

halterofilismo paralímpico e vôlei sentado. A

participação deles(as) foi encerrada com o

Festival de Atletismo Paralímpico.

#paratodosverem Descrição: fotografia colorida de atletas brasileiros(as)

premiados(as) em modalidades olímpicas os(as) quais estiveram no

encerramento dos Jogos de Primavera 2022. Há um homem usando kimono,

uma menina com patins e outra com trajes de hipismo.  Foto: Acervo Smed.

#paratodosverem Descrição:

fotografia colorida de um aluno da

Rede Municipal de Belo Horizonte

recebendo sua medalha no

encerramento dos Jogos de

Primavera 2022. Estão presentes

na passarela a secretária municipal

de Esportes e Lazer, Adriana

Branco, e outros(as) atletas de

modalidades olímpicas diversas.

Foto: Acervo Smed.
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