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O município de Paracatu (MG) recebeu a equipe do IBS para uma etapa de 
oficinas práticas que levou Desenho e Pintura, Fotografia, Leitura, Música e 
Teatro de Bonecos, gratuitamente, para os alunos e educadores.

Educador que participou de cursos 
EaD do IBS replica ações e mostra 
todo seu talento! Confira! pág. 6

Feira literária, maratona de leitura 
e o novo calendário do Projeto 30 
Minutos pela Leitura! Veja! pág. 11

Arte e Cultura Incentivo à Leitura

/BrasilSolidario /DialogosIBS@brasilsolidario /institutobrasilsolidario

O Instituto Brasil Solidário apoia os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Minha história

IBS Pedagógico

Carnaval Literário e outras 
dicas pedagógicas para essa 
manifestação popular! pág. 8

Estrella Calvo Jung, ex-aluna
do Intercâmbio Solidário

Fui exposta a outra 
perspectiva da vida,

algo que nunca teria sido 
possível sem o

Intercâmbio Solidário.

Plano Bienal leva oficinas 
práticas do IBS a Paracatu

Fevereiro 2023

https://www.youtube.com/BrasilSolidario
https://www.youtube.com/DialogosIBS
https://www.instagram.com/brasilsolidario/
https://www.facebook.com/institutobrasilsolidario
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Arte e cultura em Paracatu
com as Oficinas Práticas do IBS
Nos dias 02 e 03 de dezembro de 
2022 tivemos mais uma cidade 
mineira abraçada pelas ações do 
Plano Bienal Brasil Solidário, com 
práticas de arte, cultura, cidada-
nia e incentivo à leitura. Desta 
vez a ação ocorreu no município 
de Paracatu (MG), na escola da 
zona rural Ada Santana Ribei-
ro, que recebeu a programação 
de oficinas práticas do IBS com 
formações em Desenho e Pin-
tura, Fotografia, Leitura, Músi-
ca e Teatro de Bonecos, sendo 
ofertadas gratuitamente para os 
alunos e educadores da região. 

Com todo o talento dos alunos e 
educadores que participaram das 
atividades, o resultado ficou mar-
cado nas paredes, no pátio e nas 
múltiplas cores que deram vida à 
biblioteca da escola. A estudan-
te Gabriely Neves, de 15 anos, 
descobriu a música há poucos 
meses e destacou a importância 
da oficina em sua formação ar-

tística. “Aprendi muita coisa nova 
sobre música com o IBS. Além de 
aprender noções básicas de te-
oria musical para quem quer se 
aperfeiçoar, eu destaco o apren-
dizado de construir instrumen-

tos musicais com materiais reci-
cláveis. Achei incrível observar 
uma garrafa de vidro produzindo 
diversas notas musicais e com-
pondo uma orquestra”, afirmou a 
estudante.      >>>
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Para Annamélia Souto, Diretora 
da Escola, o projeto abriu portas 
para potencializar várias habili-
dades importantes para o desen-
volvimento dos alunos. “Essas 
oficinas foram muito valiosas 
para todos da escola, agregou 
muito conhecimento, principal-
mente para os nossos alunos, 
tenho certeza que despertou 
algo neles que às vezes estava ali 
escondido, habilidades que eles 
nem imaginavam e que pode-
rão usar para as suas vidas, não 
só em sala de aula”, destacou.

As ações presenciais do IBS em 2022 mereceram ser registradas e, como o trabalho de edição é longo e 
cuidadoso ao selecionar cenas que marcaram significantemente cada ação, os vídeos são finalizados aos 
poucos. Clique nas imagens para assistir cada um deles!

Novos vídeos das oficinas presenciais do IBS pelo Brasil

Plano Bienal em Dias d’Ávila (BA) Plano Bienal em Conceição da Barra (ES) Ventos que Transformam em Serra do Mel (RN)

Achei incrível observar uma 
garrafa de vidro produzindo 

diversas notas musicais
e compondo uma orquestra.

Gabriely Neves, estudante

Segundo Driele Tainara, Super-
visora da Secretaria de Educação, 
a intenção é multiplicar o apren-
dizado visto nas formações nas 
demais escolas do município. “Te-
mos a intenção de estender para 
a rede as práticas que acompa-
nhamos nas oficinas do IBS. Que 
outras escolas tenham acesso a 
esse material, ao acervo literário 
doado e que possam replicar e 
inspirar essa proposta nas outras 
unidades escolares”, ressaltou.

https://youtu.be/WrlPXJRD6qo
https://youtu.be/J3JvNYb-er8
https://youtu.be/YFz2kZMsaJM
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Uma equipe do IBS composta por 
Luis Salvatore, Danielle Haydée 
e Vanderson Olivetti visitou a 
turma da Escolinha de Futsal de 
Fernando de Noronha, no dia 24 
de janeiro, durante o horário do 
treino dos alunos atendidos pelo 
projeto.

A Escolinha tem recebido apoio 
do IBS em parceria com Palmeiri-
nha Ação Social, que viabilizou a 
doação de kits de uniformes para 
alunos e treinadores, e materiais 
esportivos novinhos para os pe-
quenos atletas da comunidade.

A visita teve o intuito de acompa-
nhar e fortalecer a parceria para 
além do esporte, com a oferta de 
ações educacionais junto à esco-
la local, que também foi visitada 
para mapear oportunidades.

Os alunos agora contam com bo-
las de futsal e de campo novi-
nhas, além de cotoveleiras e co-
letes para os treinos. A parceria 
ainda se estende à escola muni-

cipal, com o projeto de Educação 
Financeira com os jogos Piqueni-
que e Bons Negócios. Os educa-
dores têm acesso à formação EaD 
gratuita oferecida pelo IBS e os 
jogos já foram doados.

Segundo Luciano Araújo, coor-
denador e monitor esportivo da 
escolinha, todo o auxílio recebido 
na aquisição dos equipamentos 
tem sido um apoio fundamental 
para a continuidade do projeto. 
“Aqui na ilha temos uma logística 
muito difícil, onde toda entrada 
de mercadoria acontece por meio 
de embarcação ou via aérea. Por-
tanto, o projeto passa por muitos 

desafios. Todo o material que re-
cebemos é de suma importância 
para os nossos alunos. Além da 
doação, a proposta de educação 
financeira será fundamental 
para essas famílias! Só temos a 
agradecer pelo apoio e parceria”, 
destacou.

IBS visita Escolinha de Futsal
de Fernando de Noronha 

Todo o material que 
recebemos é de

suma importância para
os nossos alunos. 

Luciano Araújo
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O Instituto Brasil Solidário mar-
cou presença na Jornada Peda-
gógica dos educadores de Nova 
Russas (CE), levando uma Forma-
ção em Mediação de Leitura, com 
dicas e orientações para as ativi-
dades práticas usando o acervo 
literário doado para as escolas da 
região. O município que já atua 
como parceiro e multiplicador dos 
projetos IBS, recebeu a doação 
de 500 livros para fortalecer as 
atividades de incentivo à leitura 
para além dos muros da escola. 

O acervo contempla grandes 
nomes da literatura mundial e 
livros de destaque que não po-
dem faltar na biblioteca escolar, 
abrindo um leque de oportuni-
dades para promover a leitura 

de forma transversal, dinâmi-
ca e criativa, de acordo com as 
propostas de cada série escolar. 

A prefeita Giordanna Mano 
destacou a importância da ação 
promovida pelo IBS em parceria 
com a Secretaria de Educação do 
município. ‘’O IBS vem investindo 
no nosso município com ações à 
distância e presenciais, trazendo 
leitura com a doação de acervo 
de livros paradidáticos para que a 
gente possa alimentar as nossas 
bibliotecas municipais.’’, afirmou.

IBS marca presença em
Jornadas Pedagógicas 

A leitura melhora o raciocínio 
lógico, a criatividade,

e dá oportunidades de
acesso ao conhecimento

sobre vários assuntos. 

Giordanna Mano,
Prefeita de Nova Russas (CE)

Participação na Jornada Pedagógica de Conceição da Barra (ES)

Jornada Pedagógica de Nova Russas (CE)

Jornada Pedagógica de Nova Russas (CE)

A equipe IBS também esteve pre-
sente na programação virtual da 
Jornada Pedagógica em Conceição 
da Barra (ES). O município, que em 
novembro passado recebeu a ação 
presencial do Plano Bienal Brasil 
Solidário do IBS (com oficinas de 
arte, cultura e leitura), reservou 
um encontro com os educadores 
da rede para fortalecer a elabora-
ção dos planos de aulas e o plane-
jamento das propostas para 2023.

Com o tema “Formação do Profes-
sor-Leitor”, nossas formadoras 

Professor-leitor

em Conceição da Barra

Zenaide Campos e Carmélia Mene-
zes, abriram espaço para um diá-
logo de troca e orientação literária 
sobre as muitas possibilidades de 
trabalho com o acervo de 500 li-
vros doados pelo IBS, além do es-
paço literário construído durante 
as ações do PDE. Durante os deba-
tes foi ressaltada a importância e 
necessidade de os professores ex-
plorarem cada livro, provocarem 
momentos de mediação de leitura 
com os alunos e se inspirarem nos 
cantinhos de leitura da oficina 
para montarem mini-bibliotecas 
dentro da escola. 
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Com sua arte lapidada no EaD do IBS, 
Marivaldo Lopes transforma espaços de Irecê

Presença constante nas forma-
ções EaD do IBS, o educador Ma-
rivaldo Lopes segue encantan-
do a todos com suas habilidades 
artísticas, sendo muito requisi-
tado para produções não só em 
escolas dos seus colegas de pro-
fissão, mas também em empre-
sas particulares do município de 
Irecê (BA). 

Tendo participado dos cursos EaD 
de Introdução à História da Arte, 
Pintura e Desenho e Teatro de 
Bonecos, Marí, como é carinho-
samente conhecido, tem usado 
todo seu talento e sensibilidade 
para colorir fachadas e espaços 
internos de vários ambientes. 

Suas produções foram parar até 
na sala de aula de sua filha, que 
exibiu com muita pose, o jacaré 
feito com materiais reaprovei-
tados. Essa foi uma valiosa lição 
aprendida no EaD do IBS e lava-
da adiante: é possível unir arte, 
educação e sustentabilidade, 
tudo em um mesmo lugar. 

Cachepô feito com pneus reaproveitados

Túnel de jacaré

Pintura mural: intervenção artística no espaço escolar



7

Antes

A biblioteca da Escola Ada 
Santana Ribeiro, em Paraca-
tu (MG), era uma sala comum, 
com estantes e uma biblioteca 
padrão. Com a passagem da 
equipe IBS, o espaço ganhou 
pinturas e outros equipamen-
tos que deram cor, fantasia e 
aconchego à sala! Quem não 
gostaria de ler em um lugar 
encantado como esse?

Escola de Paracatu tem biblioteca 
revitalizada pela equipe IBS
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> por Carolina Lopes

O Carnaval é uma excelente opor-
tunidade para o desenvolvimen-
to de diversos aprendizados e ha-
bilidades. Como a data dá vazão a 
um mundo de fantasia, música 
e fazeres manuais, não faltam 
atividades que possam ser rela-
cionadas a ela. A criatividade fica 
por conta da equipe de educado-
res que pode elaborar projetos 
transversais para criar blocos es-
tudantis de rua ou simplesmente 
bailes de Carnaval dentro da es-
cola, nos quais a meninada colo-
ca toda a imaginação à serviço do 
evento.

Se quisermos um Carnaval Lite-
rário, basta buscar um tema ge-
rador na Literatura. É possível 
abordar a vida de um autor ou 
autora, ou algum livro específico, 
explorando a história com ativi-

Carnaval literário, sustentável e artístico

dades criativas. A partir do tema 
escolhido, os alunos podem pes-
quisar e elaborar criações como:

•	Estandartes;
•	Escolha de músicas ou marchi-

nhas que se conectam com o 
tema de alguma forma ou até 
mesmo a criação de marchi-
nhas originais inspiradas no 
tema;

•	Máscaras e fantasias para usar 
em desfiles ou bailes.               >>>
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O Carnaval na escola pode ter 
outros temas geradores além da 
Literatura, ligados a matérias de 
diversas disciplinas. É só pensar 
como as escolas de samba desen-
volvem temas muito diversos em 
alegorias e sambas-enredo, num 
processo de muita pesquisa e 
dedicação que pode ser aplicado 
ao aprendizado escolar de forma 
adaptada e guardadas as devidas 
proporções.

Temas amplos como revoltas po-
pulares, o ciclo do ouro no Brasil, 
a rota da seda, vacina e ciência, 
além de assuntos atuais como 

tecnologia, poluição e tantos ou-
tros que podem instigar inúme-
ros aprendizados, são exemplos 
de que não há limites quando se 
trata de encontrar conhecimen-
tos que inspirem a criatividade.

Outro ponto a ser pensado e in-
corporado é a sustentabilida-
de dessas ações, onde entra a 
Educação Ambiental, trans-
versalmente. Para a criação de 
elementos cênicos como estan-
dartes, fantasias e máscaras, 
use e abuse de materiais de re-
aproveitamento como papelão, 
rolos de papel, retalhos de tecido 

É possível fazer confetes eco-
lógicos com folhas já descarta-
das pela natureza. Realize uma 
força-tarefa de coleta de folhas 
de diferentes cores e coloque os 
furadores para funcionar. As-
sim, é possível se divertir à beça 
sem degradar o meio ambiente!

Confetes ecológicos fazem parte da festa

e lã,  pedaços de borracha, anéis 
de latinha, copinhos de plástico, 
enfim, qualquer material plasti-
camente interessante que possa 
oferecer uma boa visualidade. 

Solicite aos alunos a arrecada-
ção desses materiais e organize-
-os de forma prática, permitindo 
aos alunos que escolham quais 
deles melhor concretizarão suas 
criações artísticas para a fes-
ta! Na edição do IBS Notícias de 
dezembro passado, é possível 
encontrar um quadro de dicas 
sobre coleta e organização do 
material de reaproveitamento.

https://www.brasilsolidario.org.br/ibs-noticias-dezembro-2022/
https://www.brasilsolidario.org.br/ibs-noticias-dezembro-2022/
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Em outubro de 2022 o progra-
ma Intercâmbio Solidário foi, 
enfim, retomado. A essência 
da proposta de levar alunos 
de escolas particulares de São 
Paulo ao Maranhão foi manti-
da, mas algumas adaptações 
foram necessárias. Desta vez 
tratava-se de uma iniciativa 
própria dos pais de alunos, 
que tiveram conhecimento 
de nosso trabalho com o Co-
légio Miguel de Cervantes em 
anos anteriores à pandemia. 
Portanto, este novo grupo era 
formado apenas por novatos 
no Intercâmbio. Todos senti-
ram pela primeira vez em suas 

vidas o impacto cultural que 
essa experiência traz. Uma 
dessas pessoas foi a jovem Es-
trella Calvo Jung, de 16 anos. 
A seguir, reproduzimos a carta 
que ela escreveu (à mão!) e de-
dicou à toda a equipe IBS.

No Maranhão, descobri 
um novo Brasil

O Intercâmbio com o IBS foi 
uma experiência única. Mu-
dou a minha percepção sobre 
o Brasil. Sendo estrangeira – 
e trocando de país a cada 3-5 
anos –, nunca tive um senti-
mento de permanecer. O Bra-

sil era o mais perto 
de um lugar que eu 
podia chamar de 
“meu país”.
Vivendo numa bo-
lha em São Paulo, 
nunca consegui ver 
um estilo de vida ou 
forma de vivência 
diferente da minha. 
Sempre encontran-
do com as mesmas 
pessoas, nunca 
saindo da minha ro-
tina diária, nunca 
conseguindo ver a 
diversidade e beleza 
de outras regiões.
Indo para o Mara-
nhão, mesmo eu 
tendo ansiedade em 
circunstâncias no-
vas, me vi tentando 
sair de minha zona 
de conforto, conhe-

cendo novas pessoas e comi-
das (como o caju). Comecei a 
deixar para trás os rótulos que 
tinham me definido, pensan-
do só nas minhas palavras e 
ações, e não se alguém me jul-
garia por elas.
Conheci muitas pessoas di-
vertidas e gentis, que me en-
sinaram como viver no mo-
mento. Descobri uma parte 
inteiramente nova do Brasil, 
com uma cultura tão linda e 
chamativa. Fui exposta a ou-
tra perspectiva da vida, algo 
que nunca teria sido possível 
sem essa viagem e experiên-
cia. Lembro de ter ficado an-
siosa para contar tudo para os 
meus pais, não querendo es-
quecer nada.
Por uma semana, essa nova 
vida me deu a oportunidade 
de realmente conectar com o 
país em que estou morando, 
não sabendo que tinha tudo 
isso para descobrir. Pela pri-
meira vez me senti parte bra-
sileira. No Maranhão, conse-
gui sentir todas as risadas, o 
amor, a liberdade e a paz e, por 
isso, sou eternamente grata.

Intercâmbio fez Estrella redescobrir seu país

Por uma semana, essa nova 
vida me deu a oportunidade 

de realmente conectar 
com o Brasil.

Estrella Jung, aluna do 
Intercâmbio Solidário



11

Feira de encantos e descobertas
do universo literário em Tracuateua

Realizada no dia 20 de dezembro 
em Tracuateua (PA), ocorreu a 
primeira edição da Feira Literária 
da Escola Municipal Levina Reis. 
Num encontro repleto de poesia, 
encantamento e muitos persona-
gens literários homenageados, 
o evento contou com a exposi-
ção de desenhos, painéis, jogos, 
brincadeiras, apresentações te-
atrais, danças, todos envolvidos 
no tema “Encantos e descobertas 
do universo literário”. 

Os personagens da literatura in-
fantil foram representados pelos 
próprios alunos e professores. Os 
pais e toda a comunidade escolar 
entraram no clima do evento e se 
divertiram com as fadas, prínci-
pes, princesas e bruxas que inva-
diram a escola. Essas atividades 
representam a culminância de 
um trabalho planejado por me-
ses, com propostas criadas em 
sala de aula, em que cada edu-
cador escolheu um tema literário 
para trabalhar com suas turmas. 

Calendário 2023 do Projeto 30 Minutos pela Leitura

Boa notícia! O calendário do 
Projeto 30 Minutos pela Leitu-
ra já está disponível para que 
as escolas parceiras do Insti-
tuto Brasil Solidário organi-
zem atividades literárias nas 
quais possam agregar dire-
trizes e propostas do projeto. 
Agora é só aguardar as inú-
meras e criativas propostas 
pedagógicas que surgirão por 
todo o país!

Segundo a educadora Rosália 
Galvão, toda a equipe participou 
ativamente do planejamento e 
produção do evento, que repre-
sentou uma interação importan-
te para o incentivo à leitura em 
toda a comunidade escolar. “A 
feira literária é fruto de um tra-
balho coletivo, da união e dedi-
cação de muitas mãos que acre-
ditam no poder do trabalho com a 
literatura, promovendo uma alfa-

Foram planejadas várias sequências didáticas, com 

diferentes gêneros textuais, agregando conteúdos como 

a cultura popular, tipos de frutas regionais, brincadeiras 

e hábitos culturais indígenas, a importância do diálogo, 

calendário, rimas e formação de palavras.

Rosália Galvão, educadora 

betização lúdica e dinâmica com 
participação ativa dos alunos”, 
destacou. 
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Maratona mobiliza a leitura de
mais de 3 mil livros em Balsas

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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Projeto gráfico: Diogo Salles Amaral
Editoração eletrônica: Carolina Lopes
Redação: Davi Probo, Carolina Lopes e Gabriela 
Martins
Colaboração: Danielle Haydée, Aline Paraschin 
e Zenaide Campos
Revisão e edição: Luis Eduardo Salvatore, 
Zenaide Campos, Diogo Salles e Carolina Lopes

Com um histórico de forte mobi-
lização e engajamento nas ati-
vidades de incentivo à leitura, a 
Escola Mariinha Rocha, de Balsas 
(MA), teve mais um ano movi-
mentado e repleto de novos lei-
tores em sua biblioteca “Vanessa 
de Lira”. Em mais de uma década 
de parceria das ações e projetos 
do IBS, a escola chega à sua 12º 
Maratona de Leitura, alcançan-
do mais de 3 mil livros lidos pelos 
alunos e toda a comunidade es-
colar. 

Fomentando propostas inter-
disciplinares nas atividades pe-
dagógicas, a maratona teve 546 
inscritos, envolvendo desde alu-
nos do 2º ao 9º ano, até funcio-
nários e ex-alunos aproveitando 
todo o acervo literário disponível 
à comunidade. 

Segundo a educadora Roza Fer-
reira, responsável pela bibliote-
ca junto com a professora Joelma 
Barros, só em 2022, a maratona 
chegou à marca de 3.388 livros 
lidos durante todo o ano, contri-
buindo para potencializar o de-

Os resultados da maratona 
representam muito mais 
do que contagem desses 
livros em uso, mas todo o 

aprendizado e crescimento 
desses alunos a partir do 

incentivo à leitura.

Roza Ferreira, educadora 
responsável pela 

biblioteca 

sempenho e as habilidades dos 
alunos em todas as disciplinas. 
“Alunos que possuem o hábito da 
leitura, demonstram maior ha-
bilidade em escrita, são capazes 
de argumentar e defender seus 
pontos de vista em situações do 
dia a dia, tanto na sala de aula 
como no meio social em que vi-
vem”, ressaltou. 


