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Professores de Educação Física participam de tutorias
O projeto Trilhas do Saber Esporte e Lazer, iniciativa da
Vale em parceria com o Sesi, lançado em agosto de 2021,
segue capacitando profissionais ligados à educação e
aos esportes, agora oferecendo tutorias.
Os participantes têm acesso a módulos de ensino
a distância (EAD) para trabalhar temas como
paciência, respeito, solidariedade e honestidade.
E, desde fevereiro, professores também podem
participar de atendimentos individuais para
estimular a cidadania e a interiorização de valores.

Até brinquei, disse que era minha ‘terapia quinzenal’. É um momento de reflexão sobre a prática pedagógica, construindo
conhecimento.” - Bárbara Fonseca, da Escola
Municipal Ana Amélia Queiroz
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Os atendimentos abordam dificuldades e dúvidas sobre
as práticas na escola. “Me ajudou muito a resolver uma
questão. Foi proposta uma alternativa que solucionou
o transtorno sem ser de forma impositiva e as aulas
ficaram mais produtivas”, relata o professor de
Educação Física da Escola Municipal Manuel Salvador de
Oliveira, Jader Teodoro. O Trilhas do Saber – Esporte e
Lazer será finalizado em dezembro.

Galera Mão na Massa
promove oficinas
para crianças e jovens
de Itabirito
Em julho, o projeto Galera Mão na Massa chega
em Itabirito para crianças e adolescentes, de 7 a
17 anos, moradores da comunidade de Marzagão.
Utilizando técnicas simples de programação,
os jovens aprenderão a desenvolver aplicativos,
animações, games e jogos educativos. As oficinas
serão oferecidas pela Vale, em parceria com a
startup EcoCreator.

Saiba mais sobre as
oficinas acessando o site
galeramaonamassa.com.br
ou apontando a câmera para
o QR Code ao lado.

Fortalecendo a Atenção
Básica de Itabirito
Nos últimos três anos, em parceria com a prefeitura
e agentes sociais da comunidade, temos atuado na
promoção de ações que contribuem para a melhoria da
saúde pública no município.
Relembre as ações
2020

Parceria a favor da saúde
Em atividade desde 2020, o projeto Ciclo
Saúde chegou em 100% da Rede de Atenção
Primária de Itabirito com diferentes
iniciativas, buscando a melhoria da qualidade
de vida e do bem-estar da população.

Ações de Reparação têm proporcionado mais conforto e qualidade nos atendimentos aos itabiritenses

Conheça algumas delas:
1. Doação de equipamentos e mobiliários;
2. Promoção e Educação em Saúde, por
meio de um ciclo de formação para os
profissionais das Unidades Básicas de
Saúde e desenvolvimento de planos para
atuação junto à comunidade;
3. Apoio à gestão municipal: a consultoria
prestada automatizou os dados e
indicadores em saúde, auxiliando na
visualização do desempenho municipal e
na avaliação de performance.
Nunca tinha participado desse tipo de
atividade na Unidade e gostei bastante!
Contribuiu com minha saúde e com certeza vou
compartilhar as informações com outras pessoas.”
- Priscila de Menezes participou de atividades na
UBS São José, sobre práticas educativas de saúde
Raio-x do Ciclo Saúde em Itabirito
215 profissionais
capacitados
462 equipamentos e
materiais doados
44 oficinas realizadas

2021

Nova unidade de saúde
A Unidade Básica Nossa Senhora do
Bonsucesso foi entregue à comunidade em
2021, beneficiando cerca de 300 moradores.

2022

Apoio para construção da UBS Água Limpa
Em abril, entregamos os projetos
executivos para a construção de uma
UBS no bairro Água Limpa. A unidade
será construída pela Prefeitura
Municipal de Itabirito.
Doação de Verba para reforma do CER/
APAE

$

O Centro Especializado em Reabilitação
(CER) terá uma sede própria. As obras
serão realizadas em prédio doado pela
prefeitura municipal e será conduzida pela
APAE, utilizando repasse no valor R$ 6,5
milhões que será realizado pela Vale.

12 UBS atendidas
13 Planos de
Promoção e Educação
em Saúde criados

As ações de Reparação estão contribuindo para garantir um atendimento assistencial de qualidade para os usuários do Sistema
Único de Saúde de Itabirito.” - Cleusa Claudino,
Secretária de Saúde de Itabirito
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