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CRIATIVIDADE 
NAS ATIVIDADES DE 
LEITURA E ESCRITA

Diversas escolas de municípios e estados distintos 
têm criado atividades diferenciadas de leitura e 
escrita para  despertar em seus alunos o gosto de 
ler e escrever.

Em Caucaia, Ceará, o Clã do Chapeleiro é a 
confraria de leitores da Escola Estadual Marly 
Ferreira. Lá, os alunos são estimulados a ler e 
a conceber resenhas e críticas sobre os vários 

objetos de estudo, que podem variar de livros à 
músicas.

As bibliotecas escolares abertas na hora do recreio 
também têm proporcionado vivências literárias 
de qualidade, além de evitar conflitos.

Aproveite as ideias!
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Escovação e exercícios!
A promoção da saúde na escola tem 
sido levada a sério por diversos gestores. 
Acompanhe as novidades!
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SAÚDE

Multiplicação!
Boas ideias tem sido multiplicadas nos 
municípios por professores e gestores que 
já participaram do Amigos do Planeta na 
Escola! Atividades diversas têm trazido 
importantes temas para a discussão, com 
criatividade e sensibilidade! Confira!
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OFICINA DE RADIALISMO: 
protagonismo e criatividade

No dia 25 de março (terça-feira), aconteceu  a 
OFICINA DE RADIALISMO  na Escola Municipal 
Luiz Filho (Bairro São Francisco). Na referida 
oficina, foi proporcionado aos estudantes do 
fundamental I e II, orientações sobre o uso 
da Rádio Escolar, estimulando a criatividade, 
com a criação vinhetas, a realização de testes 
de locução, a organização da programação e o 
funcionamento da mesma.

O objetivo dessa importante atividade é fomen-
tar e fortalecer o uso da rádio escolar como fer-
ramenta pedagógica de aprendizagem, estimulo 
da criatividade e protagonismo dos estudantes, 
afirma o coordenador pedagógico Jefferson Ma-
ciel Teixeira.

Equipe de Comunicação
Publicado em 28/04/2014

Irecê / BA
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REUNIÃO DE IMPLANTAÇÃO 
EVOBOOKS: uma forma diferente 

de aprender!

No dia 26 de março (quinta-feira), aconteceu  a 
REUNIÃO DE IMPLANTAÇÃO EVOBOOKS na Escola 
José Francisco Nunes, povoado de Itapicuru. Na 
oportunidade,  foi explicado à Equipe Gestora e 
alguns professores sobre a EVOBOOKS em relação a 
utilização de aplicativos de última geração em 3D, 
já que a referida escola foi contemplada, através 
de pareceria com o Instituto Brasil Solidário, com 
20 licenças de utilização desses aplicativos.

O  coordenador pedagógico Jefferson Maciel 
Teixeira explanou sobre as vantagens do uso de 
aplicativos EVOBOOKS em relação à aprendizagem 
que ao uso sistemático e planejado que essa 
ferramenta pode proporcionar. Ainda deixou as 
licenças na escola que, de prontidão, se interessou 
por utilizar os referidos aplicativos.

A próxima etapa será fazer uma oficina para o 
uso dos aplicativos, levando a experiência que 
acontece na Escola Municipal Luiz Viana Filho, na 
sede de Irecê.

Jefferson Maciel Teixeira
Publicado em 29/04/2014
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A mulher na sociedade, 
exemplo de superação

O dia 08 de março de 2014 na Escola Municipal 
Rural, anexo da Escola José Francisco Nunes no 
Povoado de Itapicuru em Irecê, na Bahia, foi um 
marco porque ainda não se havia parado para (re)
pensar o papel da mulher na sociedade. E isso foi 
realizado através de um bate-papo com Meire Joyce 
Figueiredo, apelidada carinhosamente de Meirinha.

Esta incrível mulher, Meirinha, com 31 anos de 
idade, 98 cm de altura e 23 quilos, apesar das 
suas limitações, desenvolve uma diversidade de 
atividades: tutoria da UNOPAR, nos cursos de 
Administração Hospitalar, diretora da ASCOM do 
Morro do Chapéu, envolvida nas causas sociais e 
traz no seu depoimento que “ama e curte muito 
a vida do jeito que ela é porque é uma dádiva de 
Deus”. Para ilustrar melhor, trouxe um excerto de 
Cora Coralina: “Eu sou aquela mulher que faz a 
escalada da montanha da vida, removendo 
pedras e plantando flores”.

“A pequena notável” Meirinha, no decorrer do bate-
papo, salientou a importância e necessidade da 
mulher saber viver na coletividade para fortalecer 
as causas que desejam superação, a exemplo dos 
diversos tipos de discriminações ocorridas no 
cotidiano. Salientou ainda que “a mulher precisa 
ir à luta e não se contentar com as migalhas que 
surgem no caminhar, que deixam o ser humano 
na invisibilidade, pois tem condições para ir além, 
basta vontade. Esta é a força motriz que move 
montanhas e destrói a cegueira!”.

Por isso e muito mais é que o dia 08 de março de 
1957 foi marcado na história mundial, não só para 
comemorar as conquistas e as lutas das mulheres 
trabalhadoras, mas pela luta do que se tem a 
conquistar ainda, principalmente no que tange 
tanto aos seus direitos quanto as denúncias de 
opressão de todos os tipos: diferença salarial em 
relação ao homem, assédio moral e sexual, violência 
no local de trabalho, dentre vários outros.

Mesmo diante de uma nação que se transforma por 
segundo, a mulher enfrenta diversas discriminações 
e adaptações em relação aos “afazeres 
estereotipados por uma sociedade machista de 
puramente feminismo.” Este ser de luta, a mulher, 

que muitos dizem ser frágil, mostra/demonstra 
que é forte, ousada e firme na tomada de decisões 
quando necessário.

A mulher tem marcado as últimas décadas 
mostrando que competência no trabalho também 
é uma habilidade feminina, pois tem encarado os 
desafios instituídos pelo mercado de trabalho com 
convicção e disposição. A sensibilidade da mulher 
tem grande colaboração no desenvolvimento 
humano que se tenta difundir na atualidade pois, 
como se sabe, o mundo passa por transformações 
efêmeras e desastrosas que clamam por mudanças 
não apenas imediatistas, mas que proporcionem a 
transformação. A mulher consegue provocar o outro 
para a reflexão, tudo com muita clareza e delicadeza 
que possibilita o pensar e agir diferente.

Devido a isso, os espaços da sociedade tem se 
fortalecido, não somente com a participação, mas 
com a presença feminina  em diferentes áreas da 
sociedade que lhe conferem direitos sociais, políticos 
e econômicos, assim como os indivíduos do sexo 
oposto.

Diante dos avanços, faz-se necessário lembrar que 
temos um longo caminho de luta futura, e assim é 
preciso desembotar o olhar discriminatório para a 
mulher.

Texto: Jucileide Pereira (coordenadora)
Fotos: Vanderléia Vidal

Publicado em 01/04/2014

O meu eu
As professoras da Educação Infantil Jucélia Vieira e 
Vanderléia Vidal deram vida ao projeto intitulado 
“Identidade”, desenvolvido com e para os alunos 
de 4 e 5 anos, pois a descoberta do EU emergiu em 
todos os momentos.

Descobrindo o eu, foi possível relacionar o 
parentesco com o colega e o “NÓS” também se 
fortaleceu, rompendo com o egoísmo, muito 
comum nessa idade. A identificação como indivíduo 
único veio à tona; assim também são sujeitos 
responsáveis pela a construção de uma história.
Segundo o Referencial Curricular Nacional para a 
Educação Infantil, a escola tem papel importante na 
construção da autonomia e da identidade de cada 
criança, pois começa a distinguir as diferenças entre 
as pessoas, a exemplo do nome e as características 
físicas que determinam que são seres diferentes, 
mas iguais perante a lei, assim como a história 
pessoal e as atitudes.
No percurso do projeto, os alunos descobriram 
as suas particularidades, bem como interagiram 
com os colegas, fortalecendo a autonomia e a 
identidade. O lúdico esteve presente o tempo todo, 
desde as primeiras atividades até as últimas. Neste 
momento, manipularam objetos e acessórios na 
tentativa de entender o mundo que os rodeia.
A descoberta do EU aconteceu por meio de 
entrevistas com os pais, autorretrato, construção do 
álbum de cada aluno, uso do espelho para descrever 
as características físicas, mural com desenhos das 
preferências, mural com as fase da história de cada 
um.
O encerramento do projeto aconteceu no dia 
14 de março de 2014 com o desfile dos alunos 
representando o membro da família que desejasse. 
Assim, a imagem do pai e da mãe foram as 
presentes. Vale salientar que foi pensado nos tipos 
modernos de família.

Texto: Jucileide Pereira (coordenadora)
Fotos: Vanderléia Vidal

Publicado em 01/04/2014

Meio Ambiente
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PROPAGAÇÃO DO BEM: 
Reunião de Articulação na 

Escola Tenente Wilson

No dia 26  de  Março de 2014 (Quarta-  Feira), 
o  coordenador pedagógico Jefferson  Maciel 
Teixeira realizou REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO, com 
a participação da Equipe Gestora (direção, vice-
direção, coordenação pedagógica e coordenação 
do Mais Educação) da Escola Municipal Tenente 
Wilson.

O objetivo da reunião é iniciar a propagação das 
ações do Instituto Brasil Solidário na referida 
escola, através de palestras, oficinas e ações 
orientadas em todas as áreas de atuação do 
referido instituto.

Educomunicação Boas Iniciativas SaúdeLeitura e Escrita

Irecê / BA

REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO: 
propagar boas ações é preciso!

No dia 27 de Março (sexta-Feira), foi realizado 
uma  REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO NA ESCOLA 
NOSSA SENHORA APARECIDA:  Ação realizada com 
a participação efetiva de toda equipe gestora 
da escola e professores sobre a possibilidade de 
implementação de algumas ações que o Instituto 
Brasil Solidário vem realizando em outras escolas 
do município.

Na oportunidade ficou decidido que no momento 
vão priorizar as oficinas voltadas para a rádio 
escolar (já que existe na escola, mas ainda 
não foi possível utilizar de maneira eficaz) e 
organizar a Maratona de Leitura para toda escola 
(estudantes de todas as turmas) e ainda foi 
definido uma parceria com o MAIS EDUCAÇÃO da 
escola para oficinas de fotografia, já que existem 
equipamentos adquiridos pelo referido programa 
que podem ser utilizados articulados com outras 
áreas da escola.

Obs: Nesse dia estava programada reunião na 
Escola São Pedro, porém, foi adiada pela equipe 
gestora, em detrimento da reunião da APLB 
marcada para mesmo dia e horário da referida 
ação.

Jefferson Maciel Teixeira
Publicado em 29/04/2014

Ficou definido na reunião realização 
inicialmente de oficinas na área de Fotografia, com 
saídas fotográficas temáticas e palestra de Redes 
Sociais  do Instituto Brasil além da possibilidade 
de serem colocados em prática os concurso de 
redação e projetos relacionados a leitura. Breve 
relatos das oficinas na referida escola.

Veja as fotos da reunião.

Jefferson Maciel Teixeira
Publicado em 29/04/2014

Meio Ambiente
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GESTÃO PARTICIPATIVA 
NA E. M. MARIINHA ROCHA

GESTÃO PARTICIPATIVA (E.M.MARIINHA ROCHA)

Nesta última quinta-feira (03/04/2014), 
aconteceu a primeira reunião com os 
representantes de turma e a direção da escola. Na 
pauta: esclarecimentos sobre o papel deste grupo 
na melhoria da gestão da escola; levantamentos 
de situações vivenciadas na sala de aula e 
escola que prejudicam o processo de ensino e 
aprendizagem; sugestões de iniciativas que, na 
visão dos próprios alunos, podem melhorar estes 
problemas ou resolve-los de vez. No final de 
cada encontro será produzido um relatório, que 
será lido em sala e, se aprovado, as sugestões e 
propostas tornam-se parte da rotina da escola.
Muito bom OUVIR ESTA GALERA, APRENDIZADO 
PURO.

Escola Municipal Mariinha Rocha
Publicado em 10/04/2014

Educomunicação Leitura e EscritaBoas Iniciativas Saúde

Balsas / MA

Meio Ambiente

FORMAÇÃO CONTINUADA 

Com o objetivo de oferecer novas ferramentas, 
estratégias e possibilidades de melhorar o 
contexto, a motivação e a aprendizagem dos 
alunos na sala de aula, aconteceu neste sábado o 
2º Encontro de Formação Continuada/2014, com 
o tema TECNOLOGIA: FERRAMENTA PEDAGÓGICA 
PARA O PROFESSOR, que contou com a presença de 
vários professores, coordenação, gestora da escola 
e parte da equipe de pessoal administrativo.

Escola Municipal Mariinha Rocha
Publicado em 10/04/2014

ELEIÇÃO NA ESCOLA

Como acreditamos que educação é, acima de tudo, 
a construção de consciência e liberdade, ontem 
(28/03) aconteceu a ELEIÇÃO dos representantes 
de turma (6º ao 9º ano). Parece que a galera 
está começando a entender o verdadeiro sentido 
de ESCOLHER BEM os seus representantes. 
Formamos um grupo de 42 alunos (os três mais 
votados de cada turma) que irão auxiliar e muito, 
na gestão da escola, buscando alternativas para 
problemas e conflitos, realização de projetos 
que atendam as necessidades dos alunos, apoio 
aos professores, incentivo à participação e o 
protagonismo juvenil... muito feliz, o grupo é 
bom.

Escola Municipal Mariinha Rocha
Publicado em 10/04/2014
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Os questionamentos complexos 
de Paulinho Moska, por Larissa

Com uma mente criativa, jogo de palavras, 
Moska nos faz mergulhar em efeitos e reflexões.

Paulo Corrêa de Araújo, carioca nascido no dia 27 
de agosto de 1967,   conhecido como Paulinho 
Moska ou simplesmente,  Moska. Cantor e 
compositor e também um amante de varias 
artes. Em algumas de suas entrevistas, Moska 
afirma ser um compositor, aquele que compõe, 
junta. E entre suas peças de composição estão a 
arte da fotografia, música, teatro, entre outros.

Nas músicas de Moska, é notória a brincadeira 
de palavras e metáforas existentes. Uma de 
suas canções que promete mexer com nossos 
pensamentos é  “o último dia”: 

Meu amor 
O que você faria se só te restasse um dia? 
Se o mundo fosse acabar 
Me diz o que você faria

Ia manter sua agenda 
De almoço, hora, apatia 
Ou esperar os seus amigos 
Na sua sala vazia

Meu amor 
O que você faria se só te restasse um dia? 
Se o mundo fosse acabar 
Me diz o que você faria

Corria prum shopping center 
Ou para uma academia 
Pra se esquecer que não dá tempo 
Pro tempo que já se perdia

Meu amor 
O que você faria se só te restasse esse dia 
Se o mundo fosse acabar 
Me diz, o que você faria

Andava pelado na chuva 
Corria no meio da rua 
Entrava de roupa no mar 
Trepava sem camisinha

Meu amor 
O que você faria? 
O que você faria?

Digam amores de Moska, o que vocês fariam? E 
porque não fazem agora? A música nos faz ter 

reflexões sobre algo meio clichê, o famoso “se 
importar com o que os outros dizem”. Na maioria 
das vezes costumamos responder que não nos 
importamos, mas será mesmo essa a resposta 
mais pura?

Imaginando-se em nosso último dia, faríamos o 
que nossas vontades mandam. E não o fazemos 
agora por consequências futuras, como por 
exemplo: transaríamos sem camisinha agora? 
A resposta poderia ser um sim, se fosse de sua 
vontade ter um filho, já na canção transar sem 
camisinha não teria uma consequência futura, 
pois esse seria seu último dia. E por que não andar 
pelado em meio a chuva? Sair despido na rua seria 
ter sua personalidade tratada como louca, imoral 
e fora da lei. Além do mais, todos se lembrariam 
de você no outro dia e você se importaria com 
o que pensariam. Mas no último dia você não 
estaria lá para ver a reação das pessoas ao te 
olharem novamente. O ponto é que precisamos 
“cortar” algumas vontades para que o convívio em 
sociedade seja permitido, mas já se perguntou até 
onde nossas vontades devem ser castradas e até 
onde elas realmente incomodam o outro?

E há também quem fugiria de suas vontades 
até mesmo no último dia, esse correria para um 
shopping center ou para um academia, só para se 
esquecer que não dá tempo pro tempo que já se 
perdia…

Professor Marcos Roberto
Escola Estadual Marly Ferreira

Publicado em 09/04/2014

Crateús / CE

LEITURA NA BIBLIOTECA 

A professora do 1º ano no espaço da biblioteca 
para trabalhar com leitura de letras e palavras 
utilizando  jogos e brincadeiras que contribuem 
para uma melhor aprendizagem dos educandos.

Escola Santa Rosa - Jardim
Publicado em 04/04/2014

Educomunicação Leitura e EscritaBoas Iniciativas Saúde Meio Ambiente

Caucaia / CE

Quem gosta de ler faz assim!

Alunos na hora do recreio lancham e depois 
passeiam na biblioteca da escola, escolhem um 
bom livro e fazem até fila para levar um livro 
para casa. O melhor é que nesse momento ficam 
trocando ideias sobre os livros que já foram 
lidos.  Essa troca de conhecimentos favorece uma 
leitura mais prazerosa!!!

Escola Santa Rosa - Jardim
Publicado em 09/04/2014
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Quem quer casar com a Dona 
Baratinha que tem fita no cabelo 

e dinheiro na caixinha?

E com esta pergunta o grupo de professores da 
área de Exatas prepararam os 30 Minutos pela 
Leitura deste mês.

Envolvendo os alunos dos três turnos de trabalho 
da unidade escolar, os professores de Língua 
Portuguesa levaram para a sala o gênero fábula 
para desenvolver atividades de leitura e reescrita.

“A cigarra e a formiga” deu inicio aos trabalhos 
com suas várias versões e também morais, 
ajudando-nos na compreensão do significado de 
algumas atitudes humanas em diversos âmbitos 
de atuação. Esta leitura também facilitou a 
reescrita de fábula Dona Baratinha, pois este era o 
nosso principal objetivo – ler, discutir, reescrever 
e divertir.

Enquanto o estudo era feito em sala de aula o 
grupo de professores e gestores ensaiavam a 
encenação da história, e o resultado não podia ser 
diferente: os alunos adoraram o trabalho e deram 
muitas risadas, além de lerem e contarem outras 
fábulas conhecidas.

Mas, a propósito, alguém ai quer se casar com a 
Dona Baratinha?

Escola Municipal Otaviano Alves
Publicado em 17/04/2014

Educomunicação Leitura e EscritaBoas Iniciativas Saúde Meio Ambiente

Lençóis / BA Balsas / MA

Tamboril / CE

RECREIO LITERÁRIO

Momento de compartilhar com todos os alunos 
leitura de poesias, causos, versos populares e 
teatro com dramatização de contos. Muito bonito 
ver esta galera produzindo, diminuindo inclusive 
os conflitos próprios deste horário (recreio).

Escola Municipal Mariinha Rocha
Publicado em 23/04/2014

4ª Maratona de Leitura do Aluno

A Maratona de Leitura do aluno na EMEIF Santo 
Antonio de Açudinho vem sendo um sucesso total 
pelo destaque de interesse dos alunos em leitura 
e qualidade dos resumos, sendo que são 91 alunos 
escritos e, em menos de dois meses, já foram lidos 
1.032 livros. Brevemente anunciaremos os nomes 
dos vencedores! Sendo que em geral, todos que 
participam ganham com a relevante experiência 
no exercício da leitura. 

Pedro Sousa
Escola Municipal Santo Antonio de Açudinho

Publicado em 23/04/2014
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Saúde na escola: atitude 
e prevenção

No dia 12 de abril de 2014,  a  Escola Municipal 
Luiz Viana Filho realizou importantes atividades 
na  área de Saúde,  propondo um momento 
dinâmico e diferente sobre como cuidar muito 
bem das questões  relacionadas a saúde do ser 
humano.

Na oportunidade, aconteceram várias atividades 
físicas, momentos de reflexão sobre hábitos 
alimentares e doenças relacionadas à pele, com a 
participação de funcionários, professores, alunos 
e comunidade do Bairro São Francisco.

“A escola como meio social deve intervir 
diretamente na vida dos alunos e comunidade, 
nunca se afastando dessa temática”, ressaltou o 
diretor da escola, Cristiano Pereira Rocha.

Alguma imagens do evento. SUCESSO TOTAL!

E. M. Luiz Viana Filho
Publicado em 28/04/2014

Escovação diária 
na Escola de Cidadania 

Francisco Ferreira Barros 

Cuidar da Saúde Bucal é muito bom e tem retorno 
garantido. Mais um escovódromo na escola 
pública: o nosso está quase pronto, faltando só 
a pintura, mas os alunos da Escola de Cidadania 
Francisco Ferreira Barros já estão praticando a 
escovação diária na escola. Hoje, repassamos 
dicas de uma boa escovação e, em seguida, os 
alunos curtiram a história em quadrinhos “As 
aventuras do Tião pelo Brasil”. Bom demais…

Escola de Cidadania Francisco Ferreira de Barros
Publicado em 25/04/2014

Irecê / BA

Crateús / CE
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Educomunicação Incentivo à Leitura SaúdeBoas Iniciativas Meio Ambiente

Meio Ambiente 

Esse grupo contribui com o meio ambiente de 
todas as formas: são alunos voluntários que estão 
na escola no contra turno para ajudar com a 
horta, RECICLAGEM do papel, selecionando o lixo 
do LEVE e varias outras ações. PARABÉNS  a todos 
da escola que contribuem para o andamento dos 
projetos!

Escola de Cidadania Francisco Ferreira de Barros
Publicado em 14/04/2014

LEVE

Alunos na aula prática de Educação Ambiental 
fazem a separação do lixo que é recolhido pelos 
alunos. Essa mania de separar os resíduos sólidos 
já pegou na Escola Santa Rosa - Jardim! E  de 
quinze em quinze dias esperamos o carro da 
reciclagem passar na escola e levar os resíduos 
para Crateús.

Escola Santa Rosa - Jardim
Publicado em 21/04/2014

MEIO AMBIENTE

Alunos da Escola Santa Rosa - Jardim receberam 
oficinas de compostagem e, junto com a 
Secretária do Meio Ambiente (SEMAM), foram 
para a prática e agora na escola reciclamos o lixo 
orgânico e seco! Esperamos contribuir   mais e 
mais com o meio ambiente!!

Escola Santa Rosa - Jardim
Publicado em 27/04/2014

Projeto Aluno-Monitor 

O Projeto Aluno-Monitor na área de Pintura/ 
Meio Ambiente, está sendo desenvolvido pelos 
alunos da Escola de Cidadania Francisco Ferreira 
Barros. Está dando resultados, vejam como está 
ficando linda a nossa bandeira do Brasil.

Escola de Cidadania Francisco Ferreira de Barros
Publicado em 03/04/2014
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