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Passada a crise pandêmica após amplo acesso à vacina contra a Covid-19, 
todos puderam se reunir novamente em 2022, uma excelente conquista para 
a população brasileira e para a equipe IBS, que voltou às ações presenciais!

O ano de 2022 desencadeou muitas novidades na área de Incentivo à Leitura 
e muito engajamento das escolas parceiras do IBS, que realizaram projetos 
diversos e muito criativos! Confira! pág.3

Giro IBS

Nova seção está mostrando 
as novidades do Instituto de 
forma mais completa. pág. 2

Educação Ambiental

Aniversário do Projeto LEVE 
foi celebrado com expansão e 
vídeo novo! Veja! pág. 6

O ano que marcou o retorno 
definitivo das ações presenciais

Incentivo à Leitura

/BrasilSolidario /DialogosIBS@brasilsolidario /institutobrasilsolidario

O Instituto Brasil Solidário apoia os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
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https://www.youtube.com/BrasilSolidario
https://www.youtube.com/DialogosIBS
https://www.instagram.com/brasilsolidario/
https://www.facebook.com/institutobrasilsolidario
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Em 2022, a seção Boas Inicia-
tivas passou a ser Giro IBS que, 
por sua vez, substituiu também 
a seção Giro Solidário, passando 
a exercer a função de divulga-
ção das novidades do Instituto 
e abrindo espaço para eventual 
galeria de imagens, que era o ob-
jetivo da seção Giro Solidário.

As principais matérias do ano 
que se encerrou com sucesso 
foram aquelas dedicadas à volta 
do IBS às ações presenciais e o 
retorno das atividades do Inter-
câmbio Solidário!

Os giros presenciais que o IBS
deu pelo Brasil no ano de 2022

Ação presencial em Dias d’Ávila / BA

Doação de materiais em Fernando de NoronhaIntercâmbio Solidário no Maranhão

Livro Tempo inspirou 
atividade pedagógica

No início de 2022, foi lançado 
o livro Tempo, um mergulho 
poético nas ações do Institu-
to Brasil Solidário. As escolas 
parceiras do IBS receberam 
um exemplar do livro, que ins-
pirou até mesmo um projeto 
pedagógico em Tamboril, Ce-
ará, cheio de atividades práti-
cas de fotografia que culmina-
ram em uma exposição!
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Além da enorme quantidade e 
variedade de projetos de leitura 
literária realizados em escolas 
parceiras do IBS por todo o país, 
alguns momentos marcaram as 
ações de Incentivo à Leitura no 
ano de 2022, como a volta do 
Projeto São João Literário pre-
sencialmente, as ações de inclu-
são e acessobilidade literária em 
Camaçari, Bahia, o encontro com 
o escritor Ricardo Azevedo e o re-
torno às formações presenciais, 
além da criação do conceito de 
minibibliotecas, com o objetivo 
de tornar os livros cada vez mais 
disponíveis aos leitores!

Ano de muitas novidades na área

O Projeto São João Literário 
conseguiu mobilizar 111 es-
colas das cinco regiões do 
Brasil, que trabalharam se-
quências didáticas unindo 
incentivo à leitura e educa-
ção financeira.

São João Literário 
2022

Live com Ricardo AzevedoFormação em Serra do Mel  / RN

Minibibliotecas em Cachoeira Dourada / MG

Acessibilidade e inclusão em Camaçari / BA
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Diversos projetos de Educomuni-
cação foram compartilhados em 
2022 por educadores que fizeram 
os cursos EaD do IBS nessa área, 
com destaque para as educado-
ras Vanessa Castro, de Beberibe, 
Ceará, e Cíntia de Paula, de Iraqua-
ra, Bahia.

As ações do IBS e o Intercâmbio 
Solidário também trouxeram de 
volta as formações presenciais de 
Fotografia, com conhecimentos 
sobre fotografia em estúdio e saí-
das fotográficas.

Oficinas de Fotografia tiveram 
destaque nas escolas em 2022

Beberibe  / CE

Iraquara / BAIraquara / BA

Iraquara / BA

Intercâmbio Solidário  - Barreirinhas / MAIntercâmbio Solidário  -  Barreirinhas / MA
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As atividades de Arte e Cultura 
ficaram marcadas pela diversida-
de de abordagens e os educado-
res participantes das formações 
EaD se destacaram, criando e re-
plicando atividades interdiscipli-
nares, nas quais realizaram ricas 
associações entre arte, leitura li-
terária e educação ambiental.

As escolas visitadas presencial-
mente pelas ações do IBS tam-
bém receberam lindas pinturas 
murais, transformando-as em 
locais mais personalizados e aco-
lhedores.

Muita criatividade com o retorno
total das atividades presenciais

Serra do Mel / RN

Associação Mosaico de Amor - Salvador / BA Beberibe / CE

Tamboril / CEDias d’Ávila / BA Primavera / PA
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Sistema de aquaponia, hortas 
escolares produtivas e muitas 
atividades de reciclagem: assim 
foi o ano das escolas parceiras 
do IBS. Além das inúmeras ativi-
dades pedagógicas de Educação 
Ambiental empreendidas por 
educadores de diversos cantos 
do Brasil, o ano de 2022 testemu-
nhou mais uma expansão signifi-
cativa do Projeto LEVE - Local de 
Entrega Voluntária Escolar - e a 
comemoração de seus 10 anos de 
sucesso, coroada com um novo 
vídeo do projeto, que é possível 
assistir clicando aqui!

Aniversário e expansão
do Projeto LEVE em 2022

Serra do Mel / RN

Bragança / PA

 Campo Verde / MT

 Catunda / CE

Tracuateua / PATracuateua / PA

https://youtu.be/xwChPmU-6Nc
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O ano da Saúde começou em 2022 
com a doação de mais de 4 mil 
máscaras para as escolas públi-
cas de Cabaceiras, Paraíba, com o 
apoio da Temasek. Também tive-
mos notícias da horta escolar da 
Escola Raimundo P. de Melo, em 
Tracuateua, Pará, que está in-
crementando a alimentação dos 
alunos com legumes e verduras 

orgânicas! Em Serra do Mel, Rio 
Grande do Norte, a Praça da Vila 
Sergipe, equipada com aparelhos 
de ginástica pelo Projeto Ventos 
que Transformam, têm permiti-
do a prática diária de exercícios à 
população local e vem apoiando 
a reabilitação de pacientes que 
precisam manter atividade física 
constante em seus tratamentos. 

Fim da crise pandêmica e
retorno às atividades ao ar livre

 Cabaceiras / PB

Tracuateua / PABarreirinhas  / MA

Serra do Mel / RN

O Intercâmbio Solidário em Bar-
reirinhas, Maranhão, também le-
vou atividades na área de odon-
tologia, oferecendo palestras 
sobre saúde bucal e prevenção de 
cáries e atendimentos odontoló-
gicos no posto de saúde da comu-
nidade de Atins, tudo isso acom-
panhado pelos olhares atentos 
dos jovens intercambiários!
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As transformações levadas pelo IBS para os espaços escolares ficaram paralizadas durante a pandemia por 
conta do necessário período de isolamento social. No ano de 2022, com a retomada das ações presenciais, as 
escolas puderam receber a equipe IBS, que promoveu grandes e acolhedoras mudanças nas instituições de en-
sino! Seguem três exemplos em diferentes estados brasileiros!

O retorno das ações presenciais 
trouxe muitas transformações

Antes

A sala de aula padrão da Escola Laurita 
Souza Ribeiro em Camaçari, Bahia, 
transformou-se numa linda e aconchegante 
biblioteca.

A sala destinada à biblioteca na Escola 
Astrogildo Carneiro Setubal, em Conceição 
da Barra, Espírito Santo, ganhou vida com 
pinturas e novos equipamentos!

A Escola Estadual Padre José de Anchieta, 
em Serra do Mel, Rio Grande do Norte, ga-
nhou mais cor e alegria com as pinturas nas 
paredes externas.

Serra do Mel / RN

Conceição da Barra / ES

Camaçari / BA
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Iniciada em 2021, essa seção ganhou corpo e regularidade em 2022, com várias matérias de interesse peda-
gógico nas áreas de atuação do IBS. Os assuntos tratados foram diversos e procuraram demonstrar todo o 
potencial da transversalidade no processo de aprendizagem! Abaixo, a lista dos temas que foram abordados!

Uma seção que nasceu com o objetivo 
de apoiar práticas pedagógicas

Loris Malaguzzi e as cem linguagens da criança e A leitura na pri-
meira infância, dois temas relativos à área da Primeira Infância que 
se conectam com outras linguagens artísticas exploradas pelo IBS.

Respeiro e cidadania com arte, mostra o potencial do Projeto Em-
plaque o Bem para transmitir bons valores sociais, ambientais e ci-
dadãos com arte e criatividade.

Os museus e as visitas virtuais se popularizaram durante a pande-
mia e demonstraram ser boas ferramentas de acesso à cultura e ao 
conhecimento, trazendo dinamismo e tecnologia para as aulas!

Mediadores de leitura e a formação do leitor apresenta a impor-
tância da mediação para a formação efetiva de novos leitores que 
apreciarão a leitura como lazer e não como obrigação.

Consciência ambiental por meio da transdisciplinaridade apre-
sentou abordagens por meio de diversas disciplinas e linguagens 
para instigar reflexões sobre as questões ambientais.
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O Dia Mundial da Fotografia foi uma oportunidade de discorrer so-
bre a introdução de atividades que envolvem a linguagem fotográfi-
ca na escola, com dicas de projetos transdisciplinares!

Levando música para a escola apresenta uma série de motivos e 
dicas para introduzir atividades criativas de música na escola, seja 
qual for a disciplina. 

A estética das celebrações de fim de ano apresenta atividades que 
os educadores que realizaram o Curso EaD Oficinas Criativas desen-
volveram em sala de aula com reaproveitamento de materiais. 

Gostou dos temas apresenta-
dos na seção IBS Pedagógico 
em 2022? É possível ler to-
das essas matérias completas 
acessando o site do Institu-
to Brasil Solidário, e clicando 
na aba Notícias que direciona 
para um menu onde se encon-
tra a opção IBS Notícias! Tenha 
acesso a essa e outras seções 
do informativo!

O Dia Nacional do Teatro foi outra oportunidade para explorar essa 
linguagem artística tão completa, com aprendizados que envolvem lei-
tura, produção textual, arte, habilidades sociemocionais, entre outras. 

Consciência Negra com livros do acervo IBS aproveitou a data refle-
xiva do Dia da Consciência Negra para oferecer dicas de leitura literá-
ria que estão disponíveis no acervo IBS para explorar o tema!

Edições passadas do IBS Notícias ficam disponíveis no site

https://www.brasilsolidario.org.br/
https://www.brasilsolidario.org.br/
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Muitos novos talentos pedagógi-
cos despontaram entre os volun-
tários das ações presenciais e os 
educadores que participaram das 
formações EaD do Instituto Bra-
sil Solidário! Pessoas que fizeram 
a diferença na vida de muitas 
crianças e jovens, levando muita 
alegria de aprender com dinâmi-
cas diferenciadas! É com muito 
orgulho que apresentamos essa 
galeria de fotos!

Histórias transformadas pelo IBS

Vanuza Vieira - Luis Eduardo Magalhães / BA Cíntia de Paula - Iraquara  / BA

Israel Diniz - Barreirinhas / MA

Xênia Cardoso - Beberibe / CE

Ana Lúcia Dantas - Serra do Mel / RN

Telma Bezerra - Crateús / CE

Ivana Soto - São Paulo / SP
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instagram.com/brasilsolidario

youtube.com/BrasilSolidario

youtube.com/DialogosIBS

facebook.com/institutobrasilsolidario

twitter.com/brasilsolidario

Programas e Projetos IBS

Parceiros Financeiros

Prêmios recebidos
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Raquel Queiroz - Queimadas / PBMaria Eugênia Cury - São Paulo / SP

Íris do Céu - Cabaceiras / PB

Bianca de Farias - Cabaceiras / PB


