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FECHANDO O ANO COM 
CHAVE DE OURO

No mês de dezembro, o número de 
postagens foi reduzido por conta 
de atividades de encerramento nas 
escolas. 

No entanto, por meio das 
publicações realizadas, pudemos 
conhecer e acompanhar alguns 
projetos que revelam algo de 
muito importante: as instituições 
de ensino estão adotando práticas 
pedagógicas mais envolventes e 
estimulando o aluno a protagonizar 
sua busca por conhecimentos! 
Muitos projetos transdisciplinares 

foram desenvolvidos em 2015, o 
que demonstra forte envolvimento 
das equipes de educadores com o 
ambiente escolar. 

Projetos que trazem a família para 
dentro da escola e levam a escola 
para dentro da comunidade, criando 
uma verdadeira simbiose!

Por isso, fechamos esse ano com 
uma edição especial, cheia de boas 
iniciativas aptas a crescerem e se 
multiplicarem em 2016! 

Que venha o Ano Novo!

Saberes na prática
Um grande projeto integrou diversas 
áreas do conhecimento mobilizando os 
estudantes e agitando toda a comunidade 
escolar!
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IBITIARA

Aprendizagem
O foco na aprendizagem gera projetos 
interessantes e comprometimento da 
equipe de educadores! Confira!
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BOQUIRA

dezembro 2015 

edição especial 

Crateús
O Projeto LEVE mostra os ótimos 
resultados da mobilização para 
coleta seletiva nas escolas em 
evento anual de premiação!
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Projeto Troca de Funções 
chega à sua 3ª edição

Alunos do ensino médio assumem o comando 
das atividades do colégio. O objetivo é fazer com 
que os estudantes valorizarem o trabalho dos 
professores.

No ano de 2015, chegamos à nossa terceira 
edição e agora é a vez dos alunos do Terceirão e 
da Segunda Etapa do EJA.

Segunda feira dia 31/11: observação!

Sexta feira dia 04/12: prática!

A escola estadual CE Padre Fábio Bertagnolli, 
localizada em Balsas, Maranhão,  está 
desenvolvendo o Projeto Troca de Funções com 
os objetivos de despertar o interesse pelo 
magistério como também pela preservação do 
patrimônio público.

Uma das ações do Projeto é que em um 
determinado dia, os alunos assumem o comando 
de todas as atividades exercidas por funcionários 
da escola, desde a função de auxiliar de serviços 
gerais até a função de professor.

“Eles vão aprender a valorizar tanto a questão 
do espaço físico: não depredar, não jogar lixo 
fora do lixo - eles estão sentindo o quanto é 
difícil manter uma escola desse tamanho limpa 
- quanto valorizar o trabalho dos professores, da 
direção e da supervisão!”, garantiu a Supervisora 
Educacional Cristiane Carvalho.

Com o  Projeto Troca de Funções  os alunos 
aprendem a valorizar o trabalho dos profissionais 
da educação até mesmo nas tarefas mais 
simples, como lavar a louça depois da merenda. 
Os próprios alunos escolheram a função que 
queriam exercer. Um grupo optou por fazer 
o trabalho pesado na cozinha no lugar das 
auxiliares de serviços gerais.  “Passando pelo que 
eles fazem, a gente aprende a dar mais valor”, 
disse a estudante Roseana Guida.

A Auxiliar de Serviços Gerais Maria do Carmo 
Silva fala da satisfação com a oportunidade da 
troca:  “É importante tanto pra nós quanto pra 
eles. Pra eles é uma aprendizagem. E pra gente 
é bom, porque a gente vê que eles também têm 
interesse em aprender”, disse.

edição especial 

Balsas / MA

Segunda-feira, pelo terceiro ano consecutivo, 
iniciamos mais uma vez o Projeto Troca de Funções 
vivenciando o dia a dia da escola no CE Padre Fábio 
Bertagnolli.

Vamos lá! Mais um ano com lindas experiências 
para realizar sempre o nosso melhor!

Publicado em 01/12/2015
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Feira de Educação

No dia 27 de novembro aconteceu a II Feira de 
Educação do Colégio Municipal Tiradentes com 
o tema “Articulando Saberes e Transformando 
a Prática”. Apresentando à comunidade os 
conhecimentos adquiridos no decorrer do ano 
letivo e demonstrando que a melhor forma 
de ensinar é a que propicia ao corpo discente o 
desenvolvimento de competências e habilidades 
nas diversas áreas do conhecimento para lidar 
com as características da sociedade atual, tendo 
como público alvo a equipe gestora, os alunos, os 
professores e a comunidade. Os alunos da Oficina 
de Música fizeram a abertura do evento, dando 
um show; na sequência, os docentes de cada sala 
temática apresentaram o resultado de tudo o que 
aprenderam durante as aulas e com o Instituto 
Brasil Solidário.

Publicado em 03/12/2015

Articulando os saberes 
e transformando a prática

No dia 30 de novembro de 2015,  a Escola Municipal  
Tiradentes – Boquira/BA, realizou a II Feira de 
Educação com o tema  Articulando os Saberes e 
Transformando  a  Prática.  O evento contou com 
a participação  efetiva dos professores, gestores, 
funcionários, convidados e principalmente com 
o protagonismo dos alunos que abrilhantaram 
as salas e  stands  com as temáticas:  O  Caminho 
do Saber: Ler, Escrever e Falar nas   disciplinas 
de Língua Portuguesa e Redação;  Construindo 
Caminhos para Aprendizagens Significativas 
e Sustentabilidades  nas disciplinas  de Ciências 
e Educação Física;  Nordeste: O Doce Sabor do 
Aprender  nas disciplinas de  História, Geografia 
e Ensino Religioso;   as disciplinas de  Artes e 
Língua Inglesa trouxeram a temática  Vivendo 
uma Sociedade Alternativa com Paz e Amor: 
uma breve História do Rock;  e Ciências (9º 
Ano) e Matemática com  O Saber Científico na 
Prática.  As atividades foram desenvolvidas 
de forma articulada com as ações de formação 
continuada do Instituto Brasil Solidário – IBS e 
do Instituto Chapada – ICEP nas diferentes áreas 
do conhecimento, com o objetivo de apresentar 
à comunidade os conhecimentos adquiridos no 

edição especial 

Boquira / BA

decorrer do ano letivo, os quais demonstram a 
necessidade de nova organização do tempo e do 
espaço escolar, promovendo um posicionamento 
crítico e reflexivo do aluno para fazer suas escolhas 
e definir suas prioridades. Demonstrar que a 
melhor forma de ensinar é a que propicia ao corpo 
discente o desenvolvimento de competências e 
habilidades nas diversas áreas do conhecimento 
para lidar com as características da sociedade 
atual. Parabéns a todos os envolvidos nesse 
grande evento e obrigada pela participação!

Vejam as fotos da nossa Feira de Educação!

Juceli Xavier
Publicado em 03/12/2015
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Conhecendo as Borboletas

O processo de investigação de um tema por 
meio da busca de informações para confirmá-la, 
refutá-la ou ampliá-la resulta na construção de 
conhecimentos.

Nesse sentido, as crianças pequenas são 
fascinadas por animais e pesquisar com eles tem 
como propósito desenvolver desde cedo o gosto 
de ler para saber mais sobre um assunto. Desta 
forma, poderão manusear e se familiarizar com 

Seminário Avaliativo 2015

O Seminário Avaliativo 2015, organizado pela 
SEMEC de Ibitiara, teve como tema central  “Do 
planejado ao executado… dos avanços… dos 
desafios… das recomendações para 2016″. 
Este espaço implica na institucionalização da 
dimensão pública do ato de avaliar através da 
formação de espaços de intercâmbio no âmbito 
municipal e escolar. Visa ainda a conclusão das 
atividades letivas, fomentando e sustentando um 
modelo de trabalho em rede. Nessa perspectiva, 
temos o prazer de refletir juntos o processo de 
co-responsabilização pelas aprendizagens de 
todos: estudantes, professores, coordenadores, 
diretores e equipe técnica.

Publicado em 25/12/2015

textos científicos de informação por meio dos 
quais se pode aprender muito.

Assim, a proposta do projeto de investigação 
Conhecendo as Borboletas é aliar o trabalho com 
textos informativos com o tema “borboletas”, que 
desperta a curiosidade das crianças e possibilita 
variados encontros com a leitura em contexto de 
estudo e busca de informações.

Publicado em 11/12/2015
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Crateús / CE

Culminância anual das ações 
do Projeto LEVE

A Secretaria de Meio Ambiente de Crateús, – 
SEMAM, realizou nesta manhã, em parceria com a 
Secretaria de Educação, o evento de culminância 
das ações do Projeto LEVE – Local de Entrega 
Voluntária Escolar. Várias atividades deste projeto 
ocorrem dentro das escolas com ações de coleta 
seletiva e Educação Ambiental.

Por meio do projeto, semanalmente os materiais 
recicláveis (PET e papel) são coletados nas escolas 
pela RECICRATIÚ – Associação de Catadores 
–, devidamente pesados, processados e 
armazenados para futura venda.

Trimestralmente é realizado um reembolso de 
20% do valor de mercado dos produtos para a 
escola participante, como forma de incentivo 
ambiental. Os demais materiais são doados para 
a RECICRATIÚ.

No evento, houve entrega de certificados e 
prêmios aos estudantes e professores pelo 
envolvimento no projeto.

“O principal é a oportunidade de conscientização 
ambiental que o Projeto LEVE proporciona”, 
ressalta a Secretária de Meio Ambiente Márcia 
Andrade. O Projeto ocorre em 25 escolas da rede 
municipal e neste ano recolheu 26 toneladas de 
material reciclável, quase o dobro do ano passado 
em que foram recolhidos 15 toneladas.

Publicado em 18/12/2015



dezembro 2015 6

www.brasilsolidario.org.br

Instituto Brasil Solidário

Direção Editorial: Luis Eduardo Salvatore
Projeto gráfico: Ana Elisa Salvatore
Editoração eletrônica: Carolina Lopes
Redação: Carolina Lopes
Colaboração: Danielle Haydée, Zenaide Campos e Jone 
Paraschin Jr.
Revisão e Edição: Luis Eduardo Salvatore, Jone 
Paraschin Jr., Danielle Haydée e Carolina Lopes
Fotografia: vários
Administração do Blog: Jone Paraschin Jr.
 jone@brasilsolidario.org.br

Coordenação Geral e Fotografia - Luis Eduardo Salvatore
Administrativo e Financeiro - Danielle Haydée
Direção de Arte e Fotografia - Ana Elisa Salvatore
Avaliação e Monitoramento - Jone Paraschin Jr.
Acompanhamento de Municípios -  Régea Coelho e 
Cláudio Rodrigues
Assessoria de Imprensa – Ana Carolina Vieira
Estagiária - Mariana J. Mendes
Projetos de Incentivo à Leitura - Régea Coelho, Zenaide 
Campos e Rúbia Margareth Dourado
Projetos de Educomunicação -  Luis Eduardo Salvatore, 
Jone Paraschin Jr., João Macul e Jefferson Maciel Teixeira

Projetos de Arte e Cultura - Carolina Lopes (Artes Visuais), 
Lourivan Tavares   (Música) e Bernardo Rohrmann  (Cia. de In-
ventos)

Projetos de Educação Ambiental - Arlinda Cézar (Instituto 
Venturi para Assuntos Ambientais) e Márcia Andrade (Multipli-
cadora do Programa de Coleta Seletiva de Crateús, CE)

Projetos de Saúde e Odontologia - Wolber Campos e Van-
derson Olivetti

Projetos de Geração de Renda/Brava Gente Oficina de 
Arte - Levina Borges

Vila Canudos - Maria de Lourdes Ramos da Silva, Elísia Martins 
e familiares

IBS no Blog

edição especial 

Uma mensagem para o novo ciclo

Juntos construímos um ano de 2015 com muito 
aprendizado, conquistas e crescimento!

Juntos porque a união nos torna mais fortes e 
mais dispostos a enfrentar qualquer dificuldade!

Juntos transformaremos também o ano de 2016, 
que já vem nascendo com muitos desafios, num 
ano de sucesso e novas conquistas!

Essa certeza nos move e nos faz seguir em frente!

Que continuemos juntos lutando por um país 
melhor para todos!

São os votos da Equipe IBS para o novo ciclo que 
se inicia!

Publicado em 23/12/2015


