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AS MELHORES 
POSTAGENS DE 2016 PARA 

INSPIRAR O ANO NOVO

Mês de janeiro, período de férias 
escolares, decidimos fazer uma 
retrospectiva de 2016, selecionando 
as melhores postagens do Blog IBS 
realizadas no ano passado.

A edição de janeiro apresenta, 
por ordem, os municípios mais 
presentes: Irecê, Ibitiara e Gentio 
do Ouro, Bahia, que ocuparam os 
três primeiros lugares, somando 115 
publicações!

Os temas mais abordados foram 
as boas iniciativas em escolas e 

municípios. Incentivo à Leitura 
seguido de Meio Ambiente também 
se destacaram. Saúde, Cultura e 
outros assuntos mais específicos 
também apareceram nas postagens!

A equipe IBS também aproveita 
o mês de janeiro para divulgar o 
Relatório do 3º Encontro Nacional 
Brasil Solidário de Práticas 
Educacionais, que aconteceu em 
agosto do ano passado!

Aproveite esta edição para buscar 
inspirações!

Ação
Irecê continua expandindo suas ações 
pelo município e trocando experiências 
em outras cidades!

página 2

IBITIARA

Multiplicação
Além de agitar as escolas municipais, 
Ibitiara começou a multiplicar seus 
conhecimentos! Veja!

página 4

IRECÊ

janeiro 2017 

Retrospectiva 2016

Gentio do Ouro
Gentio do Ouro vem se destacando na 
área de teatro, colocando a meninada 
para apresentar temas relevantes em 
outras escolas!

página 5
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Irecê / BA69 postagens

Projeto Cinema na Praça: sucesso 
na primeira edição de 2016

Como ação proposta pela Secretaria de Educa-
ção de Irecê, através do Ponto de Cultura Ciber-
parque Anísio Teixeira e da Universidade Aberta 
do Brasil (UAB – Polo Irecê), com a parceria do 
NUCA – IRECÊ, CRAS, Praça CEU, Escola Munici-
pal Tenente Wilson e Instituto Brasil Solidário, 
realizamos nesse dia 26 de fevereiro a primeira 
edição de 2016 do Projeto Cinema na Praça. Foi 
uma noite linda e especial que aconteceu na 
Praça CEU, em frente à Escola Municipal Tenente 
Wilson, em Irecê. 

O objetivo dessa ação é possibilitar um momento 
de reflexão e lazer para os pais, a comunidade, os 
estudantes e os moradores do entorno da praça.

Na oportunidade, exibimos o filme “Os Croods” e 
contamos com a presença de um grande público, 
superando o número de pessoas das últimas edi-
ções no ano de 2015. Ainda tivemos apresentação 
musical do Projeto Sucatocando (percussão com 
materiais recicláveis), coordenado pelo professor 
Célio Rodrigues, e a dos participantes do NUCA, 
Adriele e Jefferson Barbosa, que falaram sobre 
convivência no semiárido. Acreditamos piamente 
na possibilidade de levar para várias comunidades 

esse tipo de ação que envolve a comunidade de 
forma singular, já que o Instituto Brasil Solidário 
deixou no município um telão de grandes propor-
ções e entendemos que podemos contar com a 
parceria de escolas e órgãos da nossa cidade para 
continuar proporcionando grandes e emocionan-
tes momentos como o descrito.

Nossos sinceros agradecimentos à Escola Muni-
cipal Tenente Wilson pela contribuição relevante, 
aos participantes do NUCA Irecê, aos estudantes 
dos cursos oferecidos pelo Ponto de Cultura Ciber-
parque Anísio Teixeira, à Polícia Militar de Irecê, à 
comunidade no entorno da Praça CEU e a todos 
que ajudaram direta ou indiretamente.

Vale ressaltar que no ano de 2015 realizamos sete 
edições do referido projeto que visa extrapolar 
os muros da escola em direção a uma integração 
maior com a comunidade nos bairros da cidade. 
Por isso, divulgaremos a próxima edição  o mais 
rápido possível. Aguardem!

Jefferson Maciel Teixeira
Publicado em 02/03/2016

Escolas José Francisco Nunes 
e Rural de Itapicuru conectando 

a leitura

O primeiro sábado letivo da Escola José 
Francisco Nunes e Rural de Itapicuru, marcado 
com o evento “Conexões Artísticas e Literárias”, 
promoveu o a-con-tecer da tessitura das diversas 
linguagens. Proporcionou,  assim, aos autores/
atores, os nossos protagonistas principais, o 
(re)encontro através das diferentes leituras, 
buscando o fortalecimento do pensar e do agir 
social.

Dessa forma, a leitura nas suas diversas 
manifestações possuiu o objetivo de seduzir/
contagiar os leitores, de forma que atenda aos 
desejos, às necessidades sociais e ao ego. A 
leitura praticante produz um estado de prazer.

Diante das apresentações (re)criadas, (re)
interpretadas deparamos com um depoimento: 

“Quando nós, alunos, somos os verdadeiros 
protagonistas sentimo-nos honrados e 
lisonjeados porque as nossas produções possuem 
sentido/significado”.

Quando deixamos os alunos livres, a leitura vem 
ao seu encontro produzindo uma explosão de 
prazer, como se fossem máquinas conectando 
os conhecimentos produzidos através dos fios 
das diversas linguagens. No caminhar os fios 
formaram novas tessituras a partir dos saberes/
fazeres. Os livros estão sempre expostos e os 
alunos vem pegar emprestado.

Os fios se formaram a partir da apresentação 
de contos e encenação de cantigas de roda na 
Educação Infantil e Fundamental I, enquanto 
no Fundamental II, o que sobressaiu foram as 
poesias e pinturas em telas baseadas em obras de 
Graciliano Ramos.

Publicado em 16/02/2016
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Irecê: avaliar e planejar para 
prosseguir multiplicando

Nesse dia 02 de setembro de 2016, a mesma De-
legação de Irecê que participou do III Encontro 
Nacional Brasil Solidário reuniu-se com a Secretá-
ria de Educação de Irecê, Deise Pimentel Amaral, 
com intuito de avaliar sua participação no Encon-
tro que aconteceu em Lençóis entre os dias 21 a 
27 de agosto de 2016.

A Secretária de Educação iniciou a reunião parabe-
nizando toda equipe que representou Irecê mon-
tando uma linda exposição no Mercado Cultural 
de Lençóis e ainda apresentou para outras cidades 
o resultado da parceria do Instituto Brasil Solidá-
rio e Irecê no Auditório Afrânio Peixoto.

Vale ressaltar que a Secretária de Educação Deise 
Pimentel Amaral esteve presente no local da ex-
posição de Irecê e participou ativamente da apre-
sentação do município.

Na reunião, a mesma apontou para a necessidade 
de transformarmos várias dessas ações em polí-
ticas públicas para que sejam continuadas, inde-
pendentemente de quem seja o gestor municipal, 
reforçando a ideia da continuidade das ações.

Além de avaliar o trabalho realizado até o mo-
mento e o envolvimento de Irecê no III Encontro 
Nacional do Instituto Brasil Solidário, a referida 

reunião objetivou também planejar novas ações e 
garantir a continuidade da multiplicação que vem 
acontecendo em diversas áreas: Teatro, Música, 
Fotografia, Meio Ambiente, Leitura e Xilogravura 
entre tantas outras ações.

Agradecemos à todos que participaram desse 
lindo trabalho, à Prefeitura de Irecê, que muito 
nos apoiou através da Secretaria de Educação, aos 
estudantes da Escola Municipal Luiz Viana Filho, 
que realizaram lindas apresentações de Música e 
Teatro e à nossa delegação sempre proativa, que 
fez acontecer a nossa participação.

Um trabalho de muitas mãos  (Ação-Reflexão-
-Ação)!

Texto: Jefferson Maciel Teixeira
Fotos: Juninho de Keli

Publicado em 03/09/2016

Projeto Sarapatel visita escola

No dia 11 de outubro o Projeto Sarapatel visitou a 
Escola Municipal da Meia Hora em comemoração 
ao Dia das Crianças. Foi um momento bem diver-
tido no qual o Grupo de Teatro Atitude trouxe uma 
apresentação sobre a verdadeira alegria, aquela 
que não pode ser obtida por meio de coisas su-
pérfluas. Segundo afirma Luiza Gosuen, “o sorriso 
de uma criança é a assinatura na obra do Senhor.” 
Além de buscar esse sorriso, o Projeto Sarapatel 
sempre traz uma reflexão implícita no decorrer da 
encenação.

Publicado em 13/10/2016

Oficina de Teatro e Manipulação 
de Bonecos

Nesse dia 18 de novembro aconteceu mais uma 
Oficina de Teatro e Manipulação de Bonecos, ação 
da Secretaria de Educação de Irecê através do 
Ponto de Cultura Ciberparque Anísio.

A oficina teve orientação colaborativa do profes-
sor Roberto Alarcon e sua culminância foi a gra-
vação de um curta-metragem com a participação 
efetiva dos envolvidos

Publicado em 23/11/2016
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32 postagens

Grupos interativos
A E. M. José Pereira de Araújo iniciou nesta sex-
ta-feira os grupos interativos nas aulas de Mate-
mática. Grupos Interativos são uma nova forma 
de organização de aula que, até o momento, têm 

conseguido gerar melhores resultados. Consiste 
no agrupamento de todos os alunos de uma classe 
em subgrupos de quatro ou cinco jovens, da forma 
mais heterogênea possível no que diz respeito a 
gênero, idioma, motivações, nível de aprendiza-
gem e origem cultural.

Cada um dos grupos é tutorado por uma pessoa 
adulta da escola ou da comunidade e seu entorno 
que, voluntariamente, entra em aula para favore-
cer as interações.

O professor prepara um número de atividades re-
lacionado à quantidade de subgrupos na classe. 
As atividades mudam a cada 15 ou 20 minutos. Os 
alunos resolvem as atividades interagindo entre si 
por meio de um diálogo igualitário. É responsabi-
lidade dos adultos assegurar que todos do grupo 
participem e contribuam solidariamente com a 
resolução da tarefa. A formação de grupos intera-
tivos faz com que as interações se multipliquem e 
sejam diversificadas, e que todo o tempo de traba-
lho seja efetivo.

Publicado em 18/03/2016

Biblioteca CELD

O Colégio Estadual de Lagoa do Dionísio inaugura 
nesta sexta feira 11 de novembro a nova Biblioteca 
Claudino Martins Ferreira. Inspirada nas bibliote-
cas com padrão IBS, a equipe da escola organizou 
o espaço restaurando estantes, confeccionando 
pufes e almofadas e fazendo campanha para do-
ação de livros. Para a  inauguração foi organizada 
uma festa a fantasia com temática envolvendo o 
universo dos livros. Os preparativos para o evento 
estão a todo vapor. Confiram.

Publicado em 10/11/2016

Gincana nas aulas 
de Língua Portuguesa

As aulas de Língua Portuguesa do 6º ano têm 
sido bem dinâmicas e divertidas. Os conteúdos 
são revisados pela professora através de 
uma gincana na qual os estudantes têm que 
responder questões referentes ao conteúdo 
estudado em sala de aula. São atividades com 
as quais  as crianças aprendem e se divertem ao 
mesmo tempo.

Publicado em 04/10/2016
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Gentio do Ouro / BA14 postagens

Grutemgo: “A gota da água”

A peça teatral “A gota da água” foi criada pelo 
grupo Grutemgo e ensaiada em duas semanas 
para ser apresentada na Semana da Água nas 
escolas da sede em parceria com a Secretaria do 
Meio Ambiente.

Tendo a participação de quatro alunos, seu 
objetivo foi o de conscientizar as crianças da 
importância de se economizar água e de se 
preservar os rios, riachos, lagos e mares.

No dia 19/03/2016, o Grutemgo apresentou na 
Creche Maria da Glória nos turnos matutino e 
vespertino.

Na terça-feira dia 22/03/2016, a peça foi 
apresentada no turno vespertino nas escolas 
César Borges e Luis Viana.   No dia seguinte, 
23/03/2016, no turno matutino também na 
Escola César Borges e Luis Viana.

Todos os estudantes que assistiram ficaram 
encantados com a bela mensagem do 
Grutemgo.

Mariana Paiva
Publicado em 15/04/2016

Educação e Saúde: todos contra o 
Aedes aegypti

Na tarde do dia 04 de março do corrente ano, 
as Escolas Djalma Bessa e o Centro Educacional 
Municipal José Ramalhete, em parceria com 
a Secretaria Municipal de Saúde de Gentio do 
Ouro e com a colaboração dos agentes de saúde 
da comunidade, realizaram a mobilização 
contra o mosquito transmissor das doenças 
que nos tem tirado o sono e que nos preocupa 
muito, o tão temido Aedes aegypti.

Fomos às ruas da comunidade em caminhada 
com os alunos carregando faixas, cartazes, 
panfletos, máscaras simbolizando o mosquito, 
com muita empolgação e dinamismo para 
mostrar à população que juntos somos mais 

fortes contra o Aedes aegypti e que não 
devemos deixá-lo dominar o mundo em que 
vivemos.

Fizemos e continuaremos fazendo a nossa 
parte em conscientizar a todos sobre os devidos 
cuidados em preservar a nossa saúde e a do 
próximo.

A Educação transforma e pode mudar essa 
situação.

Elitânio Marques
Publicado em 06/03/2016
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Escola Edom Pinheiro na 
Maratona Nacional de Leitura 

para Educadores

“Amar a leitura é trocar horas de fastio por horas de 
inefável e deliciosa companhia.” (John Kennedy)

Não podemos mais pensar em ensino de 
qualidade sem elaborarmos e incluirmos no 
cronograma de atividades da escola bons 
projetos de incentivo à leitura.   Pensando nisso 

é que o  Instituto Brasil Solidário - IBS  nos 
encoraja para a realização de atividade tal qual 
a Maratona Nacional de Leitura para Educadores, 
que irá nos inspirar a nos tornarmos leitores 
fluentes.

Os nomes dos professores inscritos na Maratona 
e a lista de livros estão disponíveis na publicação 
original do Blog IBS.

Publicado em 14/04/2016

30 Minutos pela Leitura: 
“Calvin, o detetive”

Justificativa
É consenso entre os educadores a ideia de 
que a formação de leitores é uma das tarefas 
fundamentais da escola. Para isso, é preciso criar 
espaços nos quais os alunos possam ter acesso a 
bons livros, escolher suas leituras, comentá-las, 
indicar obras que mais gostaram e compartilhar 
suas impressões. Ou seja, é essencial transformar 
a escola em uma verdadeira comunidade de 
leitores.

O  Projeto 30 Minutos pela Leitura  tem como 
objetivo principal criar um contexto escolar 
favorável para a construção de práticas de 
leitura, por meio das quais é possível aprender e 
compartilhar procedimentos e comportamentos 
leitores.

Objetivos
•	 Acompanhar a leitura de textos literários
•	 Fazer antecipação sobre a história

•	 Estabelecer relações entre os textos lidos e os 
problemas matemáticos envolvidos no mesmo

•	 Levar o aluno à construção do raciocínio lógico
•	 Trabalhar as habilidades matemáticas do aluno
•	 Emitir opiniões e discutir interpretações sobre 

os textos lidos

Conteúdos
•	 Leitura como fonte de prazer e entretenimento
•	 A relação da Matemática com a Literatura
•	 Estímulo do raciocínio lógico

Público
Alunos do 7º ano A e 6º ano C

Metodologia
A primeira etapa será a apresentação do livro 
pelos professores da disciplina de Matemática. Os 
mesmos aguçarão a curiosidade dos alunos para 
a questão do título do livro ”Calvin, o detetive: 
crimes e mistérios que só a matemática resolve” 
estabelecendo, a partir desse momento, uma roda 
de conversa. O que o título do livro quer nos dizer?

No segundo momento, a apresentação o texto “O 
caso do testamento fracionado”: os alunos lerão 
a história com auxílio do professor.   O problema 
mencionado no texto envolve operações 
matemáticas e raciocínio lógico. O professor irá 
auxiliar na resolução da questão.

“Eu, Gertrudes Honorato, decidi deixar toda minha 
fortuna – até o último centavo – para meus quatro 
sobrinhos”. Alguns deles me ajudaram mais 
que os outros, de modo que distribuirei meu 
dinheiro fazendo-lhes justiça. Minha fortuna será 
dividida da seguinte forma: metade do dinheiro 
irá para Henrique Honorato, então, metade do 

que restou irá para Jônatas Honorato, então, um 
terço do restante irá para Eduardo Honorato, e 
os R$ 800.000,00 que sobraram irão para Mario 
Honorato.

Quanto dinheiro Gertrudes Honorato deixou 
em seu testamento para dividir entre os quatro 
sobrinhos?”

Após as indagações os alunos serão conduzidos 
a resolver o problema. Eles chegarão à seguinte 
conclusão: Mário tem R$ 800.000,00 e Eduardo, 
um terço de um valor Y, desconhecido. Sendo que 
Y foi dividido em três partes. Eduardo: Um terço. 
Mário: dois terço que equivalem a R$ 800.000,00; 
logo, um terço equivale a R$ 400.000,00, o 
dinheiro de Eduardo.

Sabendo que o valor de Y é a soma dos valores de 
Mário e Eduardo R$ 800.000,00 +  R$ 400.000,00 
= R$ 1.200.000,00, valor que pertence a Jônatas. 
E o personagem Henrique, que receberá o dobro 
de Jônatas, correspondente a R$ 2.400.000,00. 
Como o sobrinho Henrique recebeu metade da 
fortuna que é R$ 2.400.000,00, conclui-se então, 
que a querida Tia Gertrudes deixou o valor total de 
R$ 4.800.000,00.

Avaliação
Após a roda de leitura e resoluções dos problemas 
mencionados no livro os professores, juntamente 
com os alunos, observarão a importância de 
inserir textos literários dentro da disciplina de 
Matemática. Atividade que aguça o raciocínio 
lógico dos alunos possibilitando um novo olhar 
para a Matemática.

Escola Júlia da Silveira
Heitor Azevedo e Denison Luz

Publicado em 17/03/2016
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Lençóis / BA13 postagens

São Raimundo Nonato / PI6 postagens

A música embala nossos sonhos

Hoje a alegria tomou conta da escola. O nosso 
amigo Lourivan Tavares, o Louro, está nos 
visitando com sua Oficina de Música. E este é o 
primeiro encontro de muitos que teremos, não é 
mesmo Louro?

Para alunos, professores e funcionários participar 
da oficina foi uma festa, pois tudo aquilo que os 
encantam e os deixam animados é sempre bem 
recebido.

Sabemos que trabalhar com um número grande 
de alunos com as diversas dificuldades e/ou 

facilidades na Música não é fácil, mas o resultado 
foi excelente para o primeiro encontro.

Parabéns Louro e IBS por essa iniciativa e por não 
nos abandonar nunca!

Publicado em 30/05/2016

Multiplicação 
dos espaços de leitura

Em continuidade à proposta de multiplicação 
das ações do IBS no Município de São Raimundo 
Nonato, Piauí, as escolas da rede estão recebendo 
espaços de leitura, uma ação que envolve escola e 
família na transformação do ambiente escolar. A 
meta da Secretária de Educação, Profª Rosa Amé-
lia, é que em junho todas as 29 escolas da rede 
estejam com este espaço de incentivo à leitura 
montado.

Publicado em 19/04/2016

Inauguração do espaço literário

Aprimorar a leitura e desenvolver esse hábito 
fica muito mais fácil quando se tem um espaço 
apropriado e aconchegante para ler.

No último 30 Minutos pela Leitura, esse espaço foi 
inaugurado com direito à faixa, dramatização de 
leitura, leitura pelos alunos e professores.

Agora as viagens pela leitura serão muitas e o 
conhecimento maior ainda.

Que nossos alunos aproveitem bastante esse 
espaço. Obrigada IBS por mais este presente.

Publicado em 12/10/2016
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5 postagens Cabaceiras / PB

Quatipuru / PA6 postagens

Biblioteca ativa
No dia 28 de setembro, a Escola Profº João Paulo 
visitou a Biblioteca Ruth Passarinho, em Prima-
vera. Foram realizadas diversas atividades como 
contação de histórias com personagens anima-
dos, sessões de filmes infantis, leituras, visita 
guiada no museu arqueológico, dentre outras.

Projeto Baú Viajante na Escola 
Inácio Gomes Meira

O projeto social  Baú Viajante  e a Escola  Inácio 
Gomes Meira  deram início à parceria para este 
ano de 2016.

Nesta quarta-feira, dia 18 de maio, dia do even-
to mensal do Projeto 30 Minutos pela Leitura 
desenvolvido em parceria com o Instituto Brasil 
Solidário – IBS, aconteceu o início das ações com 
a abertura do Espaço da Leitura em homenagem 
à ex-diretora e eterna professora da Escola Inácio 
Gomes Meira, Dona Irene.

Aconteceram várias apresentações dos alunos 
com peças de teatro, música, cineminha e muito 
mais. Poesia e Encanto foram as palavras do dia.

Foi feita uma pintura com mãos na árvore, que 
simboliza o “Juntos Construir”, uma atividade es-
pecial na qual pais e filhos participaram juntos 
desse momento mágico.

Foi um momento muito especial do começo ao fim 
das apresentações entre famílias, pais e escola.

“A direção da E.M.E.F Inácio Gomes Meira agradece 
à toda equipe que trabalha incansavelmente em 
prol da Educação. Meus agradecimentos pelo exce-
lente trabalho dos professores, auxiliares, cuidado-
res, alunos, à Mariza, ao pessoal de apoio, aos mo-
toristas e em especial às famílias e à comunidade 
que sempre prestigiam os trabalho na escola. Tenho 
uma equipe nota mil! Obrigada à Deus por colocar 
essas pessoas para serem parceiros em busca de um 
mundo melhor. Agradeço também Luan Cavalcan-
te, Luis Carlos, do Ponto de Cultura, e Rangel pelo 
apoio”, disse a Professora Maria da Conceição, Di-
retora da escola.

Publicado em 20/05/2016

Os alunos e funcionários da escola ficaram en-
cantados com tanta beleza e riqueza cultural! São 
aprendizagens que tornam o ensino mais atrativo 
e motivador.

Publicado em 10/10/2016
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4  postagens Crateús / CE

Barreirinhas / MA4 postagens

Crateús: educando para a 
sustentabilidade

A Prefeitura de Crateús, através da Secretaria de 
Meio Ambiente (SEMAM) realizou mais uma edi-
ção da Semana da Água e da Árvore, no período 
de 17 a 23 de março.

A Semana começou nesta quinta-feira (17), às 
8h, às margens do Rio Poti entre os bairros São 
Vicente e Venâncios, com uma trilha ecológica 
com a participação dos estudantes de 6º ao 9º 
ano da Escola de Cidadania Olavo Bilac, na qual 
aconteceu a limpeza de resíduos e plantio de mu-
das nativas da caatinga.

A ação socioambiental tem como principal ob-
jetivo levar informação para os adolescentes e à 
população sobre diversas vertentes como: pre-
servação de mata ciliar, água, resíduos sólidos, 
sistemática da coleta do lixo, importância da reci-
clagem, doenças causadas por veiculação hídrica, 
proliferação de vetores, incentivo ao plantio de 
espécies nativas, bem como orientar sobre a prá-
tica da sustentabilidade.

“A programação se estenderá em diferentes es-
paços do município incluindo diferentes públicos, 
buscando a participação da população com vivên-
cias que venham possibilitar a tomada de consci-
ência ambiental”, ressalta o texto da organização 
do evento.

O evento aborda a temática “Mata Ciliar – Água 
e Árvore: equilíbrio perfeito para vida”, cujo tema 
é elaborado de acordo com a proposta da Secre-
taria Estadual de Meio Ambiente, definida para o 
ano de 2016 considerando que o desmatamento 
é um dos principais problemas ambientais do Es-
tado e que o Ceará vive o período das piores secas 
da história.

O foco das ações da Semana está voltado para a 
conservação das árvores em áreas de proteção 
ambiental, reconhecendo a importância da cons-
cientização para manutenção dos ecossistemas.

Abrimos nossa Semana da Árvore e da Água dan-
do um abraço coletivo na árvore da Escola Olavo 
Bilac; seguimos para as margens do Rio Poti para 
uma vivência de ecopedagogia em campo, plan-

tando e coletando resíduos. Crianças e adolescen-
tes da Escola de Cidadania Olavo Bilac vivencia-
ram esse momento de BEM VIVER. O objetivo das 
ações é despertar as mudanças de atitude, com 
práticas significativas e participativas que opor-
tunizem a consciência cidadã de um ambiente 
melhor.

Um mais um é sempre mais que dois! 
Juntos construímos!

Publicado em 17/03/2016

Reciclagem e preservação 
ambiental na Escola São José

Projeto Meio Ambiente

O projeto em questão aconteceu entre os dias  1 
e 26 de junho de 2016 e  foi trabalhado em três 
diferentes momentos destacados abaixo:

1º momento: aconteceu no dia 1º de junho com 
todos os funcionários quando foi decidido o que 
seria trabalhado com os alunos.  Neste mesmo 
encontro ficamos divididos em três grupos, onde 
cada um iria trabalhar um tema diferente.

O primeiro grupo ficou com cartazes que mostram 
a decomposição de alguns materiais poluentes na 

natureza. O segundo grupo ficou com maquetes 
mostrando a diferença de um ambiente e um 
rio limpo e poluído. O terceiro grupo ficou com a 
reciclagem, mostrando como reaproveitar alguns 
objetos que poluem o meio ambiente.

2º momento: no dia 24 de junho foi realizada a 
confecção dos materiais para serem apresentados 
no último momento do projeto.

3º momento: no dia 26 de junho aconteceu 
a apresentação dos trabalhos elaborados e 
confeccionados sendo que cada professor 
trabalhou o tema Meio Ambiente em sua série/
ano ou disciplina em todo mês de junho.

Publicado em 31/07/2016
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4 postagens Palmeiras / BA

São Gabriel / BA3  postagens

Quadrilha Mexemexe da 
Reciclagem

A quadrilha do Ensino Fundamental II Mexemexe 
da Reciclagem, além da homenagear as 
escritoras Cecília Meireles e Cora Coralina, 
destacou a importância da reciclagem, temática 
esta escolhida para o concurso do Instituto Brasil 
Solidário. Os alunos e alunas confeccionaram 
suas roupas com o material retirado de guarda-
chuvas usados e dispensados pela comunidade.

Publicado em 19/07/2016

Educação Ambiental: da escola 
para a vida

Diariamente, a Escola Municipal Manoel Afonso 
promove aulas de Educação Ambiental onde 
os alunos tem uma hora de aula, tanto teórica 
quanto prática, sobre os problemas ambientais 
que assolam o nosso planeta. Dessa maneira, é de 
suma importância orientar, conscientizar e formar 
o eco cidadão.

Publicado em 18/03/2016
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Natal / RN3 postagens

Carolina / MA1  postagem

30 Minutos pela Leitura no 
CE Íris Bulgarelli

Esse mês o evento mensal do 30 Minutos pela 
Leitura do CE Íris Bulgarelli não ocorreu no dia 20 
de abril devido aos provões que serão de 14 a 20 
de abril.

Realizamos hoje as atividades nas quais usamos 
o tema “Indígenas: uma identidade a ser 
respeitada.”

Os alunos foram à biblioteca e leram alguns livros 
para fundamentarem-se e logo após elaboram 
belíssimos textos falando sobre esse povo tão 
sofrido, mas que contribuiu para o Brasil ter essa 
miscigenação e uma cultura riquíssima.

Parabéns aos nossos povos indígenas e gratos ao 
Instituto Brasil Solidário - IBS por essa parceria 
maravilhosa!

“Ler e buscar conhecimentos, viajar e conquistar 
espaços no mundo literário através de uma 
educação de qualidade”. (Socorro Cunha)

Publicado em 14/04/2016

gistrando a data de nascimento de Monteiro Loba-
to como o dia oficial da literatura infanto juvenil. 
Escritor vinculado ao pré-modernismo brasileiro 
que contribuiu com obras célebres para o público 
adulto, Lobato deixou também um enorme lega-
do para a literatura infanto juvenil, já que mais 
da metade de seus livros eram dedicados à esse 
público. Sua primeira história infantil, “A menina 
do narizinho arrebitado”, foi publicada em 1920 
e o sucesso do livro fez com que outros tantos 
surgissem, imortalizando as personagens Dona 
Benta, Pedrinho, Narizinho, Tia Nastácia, Emília, o 
Visconde de Sabugosa, entre outros.

Monteiro Lobato foi o primeiro escritor da litera-
tura infanto juvenil a perceber a necessidade de 
inserir nas histórias para crianças e jovens ele-
mentos da cultura nacional, como os costumes do 
povo do interior e as lendas de nosso folclore. Fez 
isso de maneira única, combinando a identidade 
brasileira aos elementos da literatura universal, 
como a mitologia grega. Foi também o precursor 

18 de Abril: Dia Nacional 
do Livro Infantil

Esta é uma semana muito especial! O Dia Nacional 
do Livro Infantil é comemorado em 18 de Abril. 
A data foi escolhida em homenagem à Monteiro 
Lobato.

O Dia Nacional do Livro Infantil foi instituído em 
2002, ano em que foi criada a Lei 10.402/02, re-

da literatura paradidática, cuja principal caracte-
rística é permitir que a criança aprenda enquanto 
brinca e lê.

Nascido em Taubaté no dia 18 de abril de 1882, 
Estado de São Paulo, Monteiro Lobato transfor-
mou-se em “gás inteligente” — definição bem-
-humorada que costumava dar à morte — no 
dia 04 de julho de 1948. Durante seus 66 anos 
de vida contribuiu intensamente para a literatu-
ra brasileira, transformando-se em referência no 
assunto.

Para celebrar o Dia Nacional da Literatura Infanto 
Juvenil, escolha um dos vários títulos de Lobato e 
boa leitura!

(Fonte: http://brasilescola.uol.com.br/datas-come-
morativas/dia-nacional-livro-infantil.htm)

Publicado em 18/04/2016
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III Feira da Sustentabilidade na 
Mariinha Rocha

A Escola Municipal Mariinha Rocha realizou 
mais uma edição da Feira da Sustentabilidade 
no intuito de promover consciência ambiental, 
melhorando o espaço escolar e comunitário.

Publicado em 22/08/2016

Maratona Nacional de Leitura 
para Educadores do IBS: 

EMEIF Santo Antonio

Sem dúvida, a escola precisa criar ações que 
estimulem a leitura de forma eficiente.  Se o(a) 
professor(a) é um(a) leitor(a) que tem hábitos 
de leitura, há uma forte  possibilidade que haja 
estímulo para fazerem as “estantes imaculadas” 
das bibliotecas tornarem-se alvo de projetos que 
permitam que os livros sejam objetos dinâmicos 
na sala de aula e encontrem leitores muito além 
dos muros da escola.

“A atividade mais importante que serve de 
âncora para as demais  desenvolvidas na escola 

é a LEITURA, pelo fato da ligação com tudo que é 
ensinado no espaço escolar”. (Cagliari)

O Instituto Brasil Solidário – IBS reconhece a 
vital necessidade de desenvolver um projeto que 
inspire a leitura na escola e, posteriormente, fora 
da escola, ampliando as intervenções no campo 
pedagógico das unidades escolares, com ações 
já instituídas em sequências didáticas, a exemplo 
do Concurso de Redação, Foto Escrita, 30 Minutos 
pela Leitura e a Maratona Nacional de Leitura para 
Educadores.

Sabemos o quanto a leitura é edificante no 
ato da escrita. Ler é uma ação que  antecede 
e prepara para a escrita. As possibilidades de 
desenvolver um bom texto,  envolvendo não só 

a sintaxe, mas a imaginação, a criatividade e a 
sensibilidade, encontram-se no simples ato de ler.
Assim, a EMEIF Santo Antonio, em Açudinho, 
Tamboril, confirma a sua participação através 
da inscrição dos professores conforme a lista 
disponível na publicação original do Blog IBS.

“Formar leitores é um dos trabalhos mais 
gratificantes e importantes a que um professor pode 
se dedicar”. (Mário Feijó)

Publicado em 12/04/2016
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Relatório 
3º Encontro Nacional IBS

Divulgado o  relatório do 3º Encontro Nacional 
Brasil Solidário de Práticas Educacionais!

Realizado entre 22 e 26 de agosto de 2016 na 
cidade de Lençóis, na Bahia, o 3º Encontro Na-
cional Brasil Solidário de Práticas Educacio-
nais contou com representantes de 17 municípios 
beneficiados pelo Programa de Desenvolvimento 
da Educação, tanto de municípios já consolidados 
quanto de municípios encerrando em 2016 o ciclo 
de implantação dentro do Programa, totalizando 

aproximadamente 100 pessoas presentes – pro-
fessores, gestores, membros da equipe IBS, par-
ceiros, patrocinadores e outros representantes do 
poder público.

O ponto principal do 3º Encontro ficou por conta 
do alto nível do debate acerca das práticas edu-
cacionais desenvolvidas dentro do PDE, além da 
interatividade e da troca de experiências – onde 
cada gestor pode conhecer e debater sobre as 
alternativas desenvolvidas localmente por outros 
municípios.

Baixe o relatório e tenha acesso a um amplo resu-
mo de tudo o que aconteceu no 3º Encontro!

Conheça, relembre, celebre e divulgue!

Publicado em 20/12/2016
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