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As escolas parceiras do Instituto Brasil Solidário iniciaram o ano letivo 
mergulhando de cabeça no Projeto 30 Minutos pela Leitura. Diversas escolas 
em todo o país realizaram ações de leitura que você vai conferir nessa edição!

O município de Irecê recebe do IBS 
uma doação de novos livros literários 
para biblioteca pública! Veja! pág. 5

Uma composteira orgânica promove 
novas aprendizagens em escola de 
Irecê, Bahia! Confira! pág. 7

Educação AmbientalGiro IBS
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O Instituto Brasil Solidário apoia os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Minha história

Educomunicação

Escola de Lençóis promove 
pesquisa sobre animais da 
região com fotografia!  pág. 6

Ozanir Carvalho,
educadora em Nova Russas (CE)

Acreditar no sonho é 
possível e o IBS tem 

realizado vários
destes sonhos.

Projeto 30 Minutos pela 
Leitura abre novo ano escolar

Março 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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Projeto 30 Minutos pela Leitura inicia 
o ano com alta adesão das escolas
O projeto 30 Minutos Pela Leitu-
ra iniciou o ano com grande ade-
são de diversos municípios, com 
destaque no Ceará. Um fator de 
grande influência foram as re-
centes visitas presenciais do IBS 
tanto em etapas do PDE, quanto 
em Jornadas Pedagógicas.

No Ceará, as recentes formações 
presenciais e visitas técnicas fo-
ram determinantes. Em Beberibe 
e Cascavel, houve o retorno das 
atividades na biblioteca e, por-
tanto, a participação no 30 mi-
nutos, com incentivo ao emprés-
timo dos livros do acervo. Já em 

Tamboril, foi realizado um even-
to de abertura das ações do 30 
minutos, o que já prevê mais par-
ticipações no calendário do ano.

Nova Russas também marcou 
presença, puxado em grande par-
te pela recente formação presen-
cial e doação do acervo literário 
IBS ao município. Foram inicia-
das as atividades do Projeto Mi-
nibiblioteca do Professor com 
as mediadoras da leitura selecio-
nando e organizando os livros do 
acervo literário IBS em um espa-
ço específico da Secretaria Muni-
cipal de Educação.                         >>>

Beberibe - CE

Cachoeira Dourada - MG

Cascavel - CE

Crateús - CE

Nova Russas - CE
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Em São Paulo e Minas Gerais 
também tivemos municípios par-
ticipando. Em Cachoeira Dourada 
(MG), que recebeu o Plano Bienal 
em novembro, já estão utilizando 
a minibiblioteca, o acervo lite-
rário IBS e os suportes para am-
bientação. Tudo desdobramento 
da ação presencial.

Em São Roque (SP), foi realiza-
do um momento de formação do 
leitor, tendo o professor como 
modelo. A professora Luana Fer-
nandes organizou um momento 
de roda de leitura no auditório 

Que tal uma atividade de leitura 
na quadra da escola, contextuali-
zando a proposta do livro escolhi-
do para um momento de troca e 
interação com os alunos? Foi num 
espaço aberto, com muito movi-
mento, práticas de respiração e 
até dança, que a turma do 4º ano 
da Escola Professora Marcolina 
Xavier, de Ibitiara (BA), curtiu o 
seu momento literário inspirado 
no livro “De Passinho em Passi-
nho”, do escritor brasileiro Otá-
vio Júnior, que mostra com muita 
ilustração e poesia sobre a beleza 
do passinho, seus dançarinos e 
tudo mais que os rodeia.

Segundo a educadora Mariza 
Araújo, em suas aulas de Incen-
tivo à Leitura, ela sempre busca 
promover atividades dinâmicas 
e diferenciadas para envolver os 
estudantes na poética literária 
que eles estão participando, pen-
sando nessa proposta, foi plane-
jado um momento para dialogar 
e refletir sobre a importância do 
movimento no dia a dia dos estu-
dantes. 

com a turma do 3º ano, onde os 
alunos tiveram contato com vá-
rios livros. Depois foi feita a leitu-
ra da obra “O Reizinho Mandão”, 
de Ruth Rocha.

“Somos muitos, espalhados nos 
nossos recantos, sejam nas nos-
sas casas, escolas, municípios. 
Cada mês é sempre uma alegria 
com as memórias coletivas que 
estamos construindo. Nossa pa-
lavra é sempre de gratidão a to-
dos que estiveram junto conosco 
neste dia”, diz Zenaide Campos, 
da equipe pedagógica do IBS.

“Levei os alunos para a quadra da 
escola, e antes de iniciarmos a lei-
tura, tive uma conversa com eles 
para saber se eles gostavam de se 
movimentar, de dançar, pedi para 
se levantarem e fazerem alguns 
movimentos, praticar a respira-
ção, ressaltando que essa prática 
nos ajuda a pensar, refletir me-
lhor e se sentir mais leve, então 
eles se soltaram, dançaram um 
pouco, para depois apreciarmos 
o livro, ao final, eles compartilha-
ram comentários e o aprendizado 
da leitura feita com os colegas”, 
destacou a educadora.

Leitura em ritmo de dança em Ibitiara 

Essa técnica de respirar, relaxar, 
alongar ao som de música tam-
bém é utilizada em alguns cursos 
do EaD do IBS, como nos cursos de 
Arte. “Todo início de aula come-
çamos acolhendo as turmas com 
práticas de atenção consciente 
através de movimentos corporais 
e técnicas de respiração. Isso aju-
da a trazer todos os sentidos para 
o momento presente, tornando a 
aprendizagem mais significativa, 
permitindo que a troca aconte-
ça. Uma mente mais relaxada e 
aberta aprende muito melhor”, 
diz Rociânia Barreto, da equipe 
formadora do nosso EaD.

Tamboril - CE
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Anjos da Leitura de Carolina fazem Dia da 
Contação de Histórias em município vizinho

A educadora e psicopedagoga 
Itacyara Launé, de Carolina 
(MA), foi convidada para promo-
ver uma programação literária 
para os colaboradores e educa-
dores sociais da PRECAVI (As-
sociação Preparação da Criança 
e do Adolescente para a Vida), 
localizada no município vizinho 
de Fortaleza dos Nogueiras (MA). 
Como voluntária da organização, 
a educadora preparou um dia de 
muita troca e roda de conver-
sas sobre a mediação de leitura, 
junto a contação de histórias, 
com várias orientações de como 
podem ser replicadas ativida-
des lúdicas de incentivo à leitura 
para os jovens da comunidade.

“Nós reunimos cerca de 50 fun-
cionários da associação, envol-
vendo desde o jardineiro, a cozi-
nheira, os educadores sociais e 
que fazem parte da secretaria e 
a tesouraria, todos participan-
do para entender mais sobre as 
práticas da mediação de leitura. 
Preparei um primeiro momento 
com informações teóricas que 
aprendi no curso do IBS e depois 
tivemos a atividade prática. Eu 
amei essa interação, foi um dia 
feito com muito amor, acredito 
que conseguimos plantar mais 
uma sementinha do incentivo 
à leitura, essa organização vive 
de doações e eu sou voluntária”, 
ressaltou Itacyara.

Durante o momento literário, os 
educadores sociais se emociona-
ram, falaram sobre relatos pes-
soais e o desejo em aprimorar as 
ações literárias, que podem ser 

promovidas com as 710 crianças 
e jovens atendidas pela organi-
zação.

“Nós estávamos precisando ver e 
ouvir tudo que foi passado nessa 
formação de leitura, foi um mo-
mento muito lindo, lúdico, cheio 
de muita aprendizagem. Como 
professora e como mãe, foi sim-
plesmente perfeito, hoje perce-
bo que eu estava transmitindo 
as atividades de leitura de uma 
forma muito monótona, e ago-
ra vejo que posso trabalhar com 

Reunimos cerca de 50 
funcionários da associação, 

envolvendo desde o 
jardineiro, a cozinheira, os 

educadores sociais e que 
fazem parte da secretaria 

e a tesouraria, todos 
participando para entender 

mais sobre as práticas da 
mediação de leitura.

Itacyara Launé, educadora 
e psicopedagoga 

propostas bem mais divertidas, 
criativas, que permita aproximar 
os jovens do interesse pela leitu-
ra”, destacou Sayonara Pinhei-
ro, educadora social da PRECAVI.

É assim, com cidadania, solidarie-
dade e muita arte literária que os 
Anjos da Leitura formados pelo 
EaD de Incentivo à Leitura do IBS 
atuam, replicando as ações e aju-
dando a fortalecer o letramento 
na região. Certamente uma ação 
que pode (e deve) inspirar outras 
iniciativas como esta.
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Irecê recebe doação de 500 livros do IBS
A Secretaria de Educação de Ire-
cê (BA) recebeu do IBS uma doa-
ção de 500 livros para somar as 
ações realizadas na Biblioteca 
Municipal Hermenito Dourado, 
incluindo um acervo vasto e di-
versificado com vários títulos e 
gêneros literários que podem ser 
trabalhados desde o ensino in-
fantil até com os jovens e familia-
res dos alunos nas propostas pe-
dagógicas de incentivo à leitura.

Este é mais um passo importan-
te de fortalecimento das ações 
no município, que é parceiro IBS 
desde 2011, replicando várias 
propostas de arte e cultura em 
toda a comunidade escolar desde 
então e possuindo professores da 
rede entre nossos colaboradores.

Segundo o professor Agnaldo 
de Freitas, Secretário de Edu-
cação do Município, a parceria 
tem gerado bons resultados e 
importantes doações de diver-
sos materiais, que só fortalecem 
as propostas que seguem sendo 
multiplicadas pelos educadores 
que já passaram pelas formações 
do IBS e hoje replicam todo o 

aprendizado de forma transver-
sal nas escolas. “O IBS tem uma 
história de mais de uma década 
em nosso município. Constru-
ímos juntos essa caminhada e 
por isso somos gratos a mais esta 
importante doação, que muito 
servirá para fomentar os nossos 
projetos de leitura”, destacou.

Confira o especial

sobre Irecê na edição

de dezembro de 2022!

É só clicar na capa!

https://www.brasilsolidario.org.br/wp-content/uploads/2022/12/IBS-Noticias_DEZ_2022ok.pdf
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Atividades práticas sempre podem 
levar a ideias novas e inesperadas. 
Foi o que aconteceu em Lençóis 
(BA), na Chapada Diamantina. O 
que seria uma atividade de leitu-
ra e fotografia, acabou resultando 
num abaixo assinado mobilizado 
pelos alunos num projeto de inves-
tigação e defesa dos animais.

A educadora Sandra Munduruca, 
que participou da Formação EaD 
de Fotografia do IBS, reuniu sua 
turma do 1º ano para uma ativida-
de de Educomunicação, envolven-
do desde a introdução da história 
da fotografia, até uma atividade 
em campo com a missão de aguçar 
o olhar das crianças para a sua co-
munidade e fotografar os animais 
presentes na região.

A proposta, anexada junto ao pro-
jeto “S.O.S Jubileu, o Jumento mere-
ce nosso respeito”, promovido na 
Escola Municipal Fernando Sales, 
levantou várias questões impor-

Alunos de Lençóis aprendem sobre
animais da comunidade com Fotografia

tantes trabalhadas de forma inter-
disciplinar, trazendo a fotografia 
para as atividades de Português 
na produção das legendas e tex-
tos, além de Artes com confecção 
de garrafas decorativas utilizando 
as fotos dos alunos e até na mate-
mática, com gráficos dos animais 
que ficam soltos na comunidade.

“Foi um projeto de investigação 
com os alunos, com foco princi-
palmente em sensibilizar sobre 
os maus tratos com os animais da 
comunidade, além da prevenção 
contra a extinção de algumas es-
pécies como o jumento. O resulta-
do foi muito positivo, eles gosta-
ram muito, foram acompanhados 

dos pais e conseguimos passar 
toda a proposta que aprendemos 
no curso de fotografia do IBS, não 
só a parte técnica, mas de provo-
car essas reflexões e despertar o 
olhar dos alunos sobre temas que 
são importantes para a sua comu-
nidade”, destacou Sandra.

Segundo a educadora, todo o ma-
terial produzido na escola com os 
alunos foi utilizado num Seminá-
rio realizado em Lençóis, numa 
grande culminância sobre os direi-
tos e as leis vigentes de proteção 
aos animais, incluindo abaixo assi-
nado com participação dos alunos 
e seus familiares contra o abate de 
jumentos na região.

Foi um projeto de 
investigação com os alunos, 

com foco principalmente 
em sensibilizar sobre os 

maus tratos com os animais 
da comunidade, além da 

prevenção contra a extinção 
de algumas espécies

como o jumento.

Sandra Munduruca, 
educadora



7

Aula prática de composteira orgânica 
produzida no quintal da escola em Irecê

Em Irecê (BA), os alunos da Es-
cola Municipal Anísio Teixeira 
começaram o ano letivo dando 
mais um passo importante sobre 
os cuidados com o meio ambien-
te e as tecnologias sustentáveis, 
conhecendo de perto como cons-
truir composteira tipo leira no 
solo, incluindo sobre a técnica de 
vermicompostagem com a cria-
ção de minhocas para produção 
de húmus. Todo material orgâni-
co produzido na escola está sen-
do aproveitado para a produção 
de adubo de excelente qualidade.

A atividade foi realizada com a 
turma do 6º ano, mediada pelo 
professor do Ambiente de Agro-
ecologia, Adalberto Martins. Na 
aula, os alunos fizeram a medição 
das leiras (aprendendo matemá-
tica na vida real) e montaram sua 
estrutura para receber os resídu-
os orgânicos. Na base, foram co-
locados galhos finos de madeira, 
gravetos, folhas secas e capim. 
Os galhos secos na base facilitam 

a circulação do ar de baixo para 
cima, contribuindo com o proces-
so de compostagem.

Segundo Marilza Pereira, Coor-
denadora da Educação Ambien-
tal na Rede Municipal de Educa-
ção de Irecê, a escola será refe-
rência em Educação Ambiental, 
através do Ambiente de Apren-
dizagem em Agroecologia. “A es-
cola já vem desenvolvendo essa 

A iniciativa propôs um plano de aula alinhado à BNCC e tem 
por objetivo:

1. Construir propostas coletivas para um consumo mais cons-
ciente;

2. Criar soluções tecnológicas para o descarte adequado; e 

3. Reutilização ou reciclagem de materiais consumidos na es-
cola e/ou na vida cotidiana.

proposta desde 2021. Tivemos a 
diminuição do lixo, encaminhan-
do os resíduos recicláveis para 
a cooperativa de reciclagem de 
Irecê, aproveitando o que pode 
ser transformado em adubo e re-
aproveitando os materiais para a 
confecção de outros instrumen-
tos pedagógicos na escola, atra-
vés do espaço maker”, destacou 
a coordenadora.
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Antes

Uma sala em tons de cinza 
na Escola Professora Urba-
na Penha Costa em Linha-
res (ES),  ganhou cores nas 
paredes, estantes e almo-
fadas para tornar as ativi-
dades de leitura muito mais 
atraentes! A transformação 
faz parte do Plano Bienal 
2022 do IBS, com apoio da 
Seacrest Petróleo! A árvo-
re de galinhas deu um toque 
onírico, embora tenha sido 
inspirada em uma cena real, 
presenciada pela equipe 
IBS! Assista o vídeo dessa 
ação clicando aqui e confira 
como foi!

Linhares ganha biblioteca escolar 
que reflete a magia da leitura

https://youtu.be/w5-nG7wUMlo
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Sabemos que tanto as mulheres 
como pessoas que se identificam 
como mulheres ainda sofrem pre-
conceitos na sociedade brasileira 
e enfrentam diariamente enor-
mes desafios. Disparidade sala-
rial, pouca representatividade, 
sobrecarga de trabalho, violência, 
falta de reconhecimento, tudo 
isso afeta a população feminina.

Apesar dos dados alarmantes, 
não estamos aqui para apon-
tar o dedo para nenhuma ala da 
sociedade, até porque a cultu-

ra na qual estamos inseridos é 
uma responsabilidade coletiva. 
Mas sim, mostrar como é impor-
tante que meninas e jovens em 
formação tenham a segurança 
de que são igualmente capazes 
e se sintam empoderadas para 
enfrentar tamanhos desafios se 
munindo de repertório crítico.

Para tanto, o acervo IBS tem di-
versos títulos que podem gerar 
conhecimentos e reflexões sobre 
a condição feminina. São livros 
literários com os quais podemos 

O Dia Internacional da Mulher
no acervo literário IBS

nos aproximar das trajetórias 
de mulheres incríveis e inspira-
doras. Todas essas sugestões 
ampliam as possiblidades para 
o desenvolvimento de pesqui-
sas, debates, ações e criações 
sobre o tema dentro da escola.

Confira seis livros do acervo IBS para trabalhar o tema

Nesse livro é possível conhecer a vida de 101 mulheres pioneiras e as coisas 
notáveis que elas conquistaram. O livro está repleto de biografias curtas de 
cientistas, ativistas, líderes, atletas, artistas, exploradoras e muitas, muitas 
mais. Da famosa à esquecida, essas mulheres e suas histórias certamente 
inspirarão os jovens leitores e os encorajarão a sonhar grande. De Julia Ada-
ms com ilustrações de Louise Wright.

101 Mulheres incríveis que mudaram o mundo  (Editora Pé da Letra)

Wangari Maathai: a mulher que plantou milhões de árvores  (Editora Galerinha)

Uma árvore vale mais que sua madeira. Essa frase norteou toda a vida 
da queniana Wangari Mathaai. Ativista ecológica quando o termo ain-
da nem havia sido inventado, ela lutou para replantar as florestas de-
vastadas de seu país, Quênia. A história dessa ganhadora do Prêmio 
Nobel é contada aqui em páginas tão vivas quanto um pôr do sol na sa-
vana. Como num safári fotográfico, cada imagem caçada, cada palavra 
contada convidam ao encantamento, à alegria e à sustentabilidade. De 
Frank Prévot, com ilustrações de Aurélia Fronty.
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Feche seus olhos e pense numa pirata. Agora imagine uma espiã. Pen-
se numa guerreira em ação. Uma grande pintora ou a maior jogadora de 
futebol de sua época. Estas são apenas algumas das mulheres incríveis 
que você encontrará neste livro. São 44 perfis de mulheres extraordi-
nárias, numa coleção de histórias que começa em 430 a.C. e alcança os 
dias de hoje. Da Mesopotâmia até a Antarctica, o livro conta a história 
de jovens e adultas transgressoras que lutaram por menos desigualda-
de entre gêneros e ajudaram a construir um futuro melhor para todos 
nós. Escrito por Kate Schatz e outros autores e autoras, com ilustrações 
de Miriam Klein Stahl.

Um senhor leva o neto para conhecer o Museu Ford, em Detroit, com a inten-
ção de mostrar ao menino um velho ônibus, dentro do qual testemunhou algo 
extraordinário. Esse é o pretexto para ele rememorar a história da segrega-
ção racial no sul dos Estados Unidos. Sentado novamente ali, emociona-se ao 
contar a história de Rosa Parks, que desafiou a ordem preestabelecida quan-
do se recusou a ceder seu assento a um homem branco. De Fabrizio Silei, com 
ilustrações de Maurizio Quarello.

Neste belo livro narrado sob a perspectiva de um grão de areia de um deserto 
na Mesopotâmia, os leitores vão conhecer a história de Enreduana, uma po-
etisa e filósofa que nasceu em 2300 a.C e é considerada a primeira escritora 
do mundo. Enreduana registrava seus textos em placas de argila e era apai-
xonada pela deusa Inanna. Foi expulsa do próprio reino pelo seu irmão, mas 
voltou para assumir seu cargo de alta sacerdotisa não muito tempo depois. 
Roger Mello, o autor, e Mariana Massarani, a ilustradora, se reúnem nesta 
poesia para mostrar aos pequenos e grandes leitores a história dessa mulher 
que eternizou suas palavras – e sua importância – na argila. 

Um outro livro que conta a história de Wangari Maathai, que come-
çou a plantar poucas mudas e conseguiu mobilizar toda a popula-
ção a plantar mais de 30 milhões de árvores no Quênia. A autora 
e ilustradora estadunidense Claire Nivola conta os principais mo-
mentos dessa história: a forte ligação de Wangari com a natureza, o 
choque ao retornar a seu país depois de passar cinco anos estudan-
do nos Estados Unidos e o desejo e a luta para mudar a vida. Uma 
história por dois olhares diferentes!

Enreduana  (Editora Companhia das Letrinhas)

Mulheres incríveis (Editora Astral Cultural)

Plantando árvores no Quênia  (Editora SM)

O ônibus de Rosa  (Editora SM)
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Ozanir Carvalho inspira
atividades no Sertão de Crateús 
A educadora Ozanir Carvalho, 
conheceu as ações IBS em Tam-
boril (CE) e logo se encantou com 
as propostas transversais pro-
movidas pelas oficinas. Ao co-
nhecer sobre o trabalho promo-
vido em toda a região do sertão 
de Crateús (CE), viu uma oportu-
nidade para expandir as propos-
tas pedagógicas em Nova Russas 
(CE). Assim, seguindo o mesmo 
modelo dos projetos implemen-
tados com parceria das escolas e 
a gestão municipal, multiplicou 
ações para além das fronteiras 
da escola, da comunidade e até 
do município.

“Sou uma educadora apaixonada 
pela educação além dos muros 
da escola e desde que ouvi falar 
no IBS na cidade Tamboril, eu me 
encantei com a forma com o que 
o Instituto promovia a educação 
nas escolas. Então, em 2017, per-
guntei à Márcia Andrade como 
trazer o IBS para Nova Russas, a 
Capital do Crochê, onde já havia 
algumas articulações de coleta 
seletiva com os catadores da as-
sociação RECINOVAR”, recorda 
Ozanir.

Aproximando-se dos formado-
res e acompanhando de perto 
as ações fomentadas em todo o 
entorno, a educadora abraçou as 
propostas de Educação Ambien-
tal e os projetos como o LEVE 
(Local de Entrega Voluntária Es-
colar), mediando iniciativas den-

tro da Secretaria de Educação do 
Município. “Logo me tornei uma 
mobilizadora dos projetos do IBS 
dentro da secretaria de educação 
de Nova Russas, atuando com os 
projetos do selo verde e também 
com projeto LEVE, orientados por 
Márcia, e desde então quis acom-
panhar todas as ações aqui na 
região, como a proposta de Edu-
cação Financeira, as formações 
EaD com os educadores e fui par-
ticipar de um intercâmbio da nos-
sa Secretaria com os educadores 
de Serra do Mel”, destacou.    >>>
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Nas Oficinas Práticas realiza-
das em Serra do Mel (RN), Oza-
nir participou da Formação em 
Mediação de Leitura, e tem aju-
dado a implementar uma biblio-
teca itinerante, aproveitando 
o acervo de 500 livros doados 
pelo IBS. “Desde as primeiras 
ações do IBS só tenho gratidão 
ao apoio dado ao nosso municí-

pio, queremos expandir ainda 
mais essas ações e executar to-
dos os projetos em Nova Russas. 
Acreditar no sonho é possível e 
o IBS tem realizado vários des-
tes sonhos. Hoje já podemos ver 
os avanços que a cada dia vem 
somando no desenvolvimento 
dos professores e alunos das es-
colas aqui da região”, enfatizou.
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