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INCENTIVO À LEITURA:
BONS PROJETOS E 

BIBLIOTECA INAUGURADA

Ações de Incentivo à Leitura e 
inaugurações de bibliotecas públicas 
e escolares têm se multiplicado 
nos municípios já atendidos pelo 
Programa de Desenvolvimento 
da Educação - PDE! O Programa 
está deixando um legado de boas 

práticas de promoção da leitura 
literária, inspirando atividades e 
projetos criativos que levam crianças 
e jovens a encantarem-se com o 
mundo da leitura! Veja!
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Criatividade
Ações na área da Cultura têm demonstrado 
o enorme potencial de crianças e jovens 
para se expressar criativamente!

página 5

ESPORTE

Cidadania
Competições que estimulam a inteligência 
e a solidariedade unem jovens de diferentes 
estados! Confira!
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CULTURA
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Incentivo à Leitura Cultura Meio Ambiente EsporteBoas Iniciativas

Boas Iniciativas
O destaque vai para mais um 
Escovódromo inaugurado em 
Barreirinhas, Maranhão! É o 
poder público trabalhando em 
parceria com o IBS!
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Arapuca da Leitura
Uma das ações da Biblioteca Caminhos da 
Aprendizagem e Prazer da E.M. José Pereira de 
Araújo, é a Arapuca da Leitura que foi criada com 
o objetivo de atrair e envolver os alunos para o 
mundo da leitura de forma dinâmica. Os “Jogos 
da Comunicação”, doados pelo Espaço de Leitura 
com a parceria do Instituto Brasil Solidário, estão 
sendo utilizados como um instrumento que 
oportuniza, em primeiro lugar, o prazer do jogo, 
e além disso proporciona conhecimento sobre 
todos as formas de comunicação que circula 
no mundo e envolve os participantes na leitura 
constantemente, pois para jogar é necessário ler.

Todas as ações e até mesmo a montagem da 
nossa nova biblioteca foram iniciativas do nosso 
querido IBS, para o qual tiramos o chapéu e 
batemos palmas.

Publicado em 03/11/2015

Projeto Baú Viajante

Aconteceu em Cabaceiras, Paraíba, mais uma 
edição do Projeto Social Baú Viajante.

Desta vez, as atividades foram desenvolvidas na 
Escola Ricardo José de Araújo no Bairro do Bravo.

O Projeto Social Baú Viajante leva ações de 
incentivo à leitura como contação de histórias, 
brincadeiras e muita diversão, realizando uma 
manhã divertida e descontraída para os alunos.

A escola também realizou atividades em 
comemoração ao Dia da Consciência Negra.

Também desenvolvemos atividades utilizando o 
livro “Menina bonita do laço de fita”, de Ana Maria 
Machado.

As atividades do Projeto Social Baú Viajante são 
desenvolvidas por Luan Cavalcanti no município 
de Cabaceiras em escolas públicas, sempre 
levando atividades de incentivo à leitura literária.

“Em uma manhã super divertida, onde a   troca de 
conhecimento aconteceu e foi muito especial, assim 
como em todas as escolas de Cabaceiras por onde o 
projeto já passou.  Obrigado a todos pelo carinho”. 
(Luan Cavalcanti)

Publicado em 22/11/2015

Cabaceiras / PB

Ibitiara / BA
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Apresentando a Biblioteca 
Norberto Ferreira Filho

A Biblioteca Municipal Norberto Ferreira Filho 
está situada no Município de Crateús, na região 
do Sertão dos Inhamuns, no Estado do Ceará. Com 
um acervo catalogado e informatizado de mais de 
10.000 livros, dispõe de literaturas diversas como: 
infantil, didática, acadêmica, dicionários, atlas, 
mapas etc.

Em seu acervo também estão disponibilizados 
materiais de inclusão como livros em braile e 
áudio livros.

O usuário poderá desfrutar de ambiente de 
leitura, pesquisa, acesso gratuito à internet e 
espaço infantil.

Norberto Ferreira Filho: nosso querido Ferreirinha!

Não há como falar da história de Crateús e não 
mencionar Norberto Ferreira Filho, o conhecido 
Ferreirinha. Com cinco livros publicados, 
praticamente todos tratando sobre a história 
de Crateús, Ferreirinha é um apaixonado por 
sua cidade e sua história. Dedicou boa parte da 
sua história e de suas atividades à região como 
historiador, comerciante ou militante partidário.

Crateús / CE

Humberto Fontenele Lopes disse: “A homenagem 
da Sociedade Amigos da Biblioteca Norberto 
Ferreira Filho (SABI)  ao historiador Norberto 
Ferreira Filho foi por demais merecida. Seu 
Ferreirinha, acredito ter sido o primeiro 
crateuense a instalar uma livraria em Crateús. 
Primeiro, expunha livros à venda, na calçada da 
sua padaria e comércio de variedades na Rua Dr. 
Moreira da Rocha. Mais tarde, fundou sua livraria 
na Rua Santos Dumont, que tinha suas filhas como 
atendentes da clientela. Recordo-me da frase, de 
autoria do escritor Monteiro Lobato, transcrita na 
parede de fundo da livraria: ‘Um país se faz com 
homens e livros’ .”
Sociedade Amigos da Biblioteca Norberto Ferreira 
Filho - SABI

A Sociedade Amigos da Biblioteca Norberto 
Ferreira Filho (SABI), entidade de direito privado 
sem fins lucrativos, foi fundada em 2004 com dois 
objetivos principais: auxiliar a Biblioteca Municipal 
de Crateús em ações que promovam o gosto pelo 
livro e pela leitura; e desenvolver oficinas de artes 
(teatro, música, confecção e manipulação de 
bonecos, contação de histórias, artes plásticas, 
grafite, etc.) voltadas prioritariamente à inclusão 
de crianças e adolescentes provenientes de 
famílias de baixo poder aquisitivo. Sua sede fica 

à Rua do Instituto Santa Inês, 231, Centro de 
Crateús.

Venham! Visitem a nossa Biblioteca!

Aqui também vamos compartilhar com vocês as 
ações que desenvolvemos na promoção do livro, 
da leitura, da literatura e da biblioteca em nossa 
linda e amada Crateús, a princesa do Sertão dos 
Inhamuns!

Publicado em 27/11/2015
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Mais um Escovódromo 
inaugurado em Barreirinhas

O Vereador Antonio Carlos Santos Lisboa eleito 
pelo município de Barreirinhas, Maranhão, 
cumpre o seu primeiro mandato de forma 
atuante e comprometida, como sempre foi 
com a educação do seu município. Por isso, com 
muito prazer é também conhecido como Antonio 
Diretor, por reconhecimento ao seu trabalho na 
Comunidade de Atins como diretor da escola 
onde desenvolveu ações e projetos em parceria 
com o Instituto Brasil Solidário.

Dentre estas ações, Antonio apresentou 
um projeto de lei municipal (ainda em fase 
de elaboração e estudos) que determina a 
construção de Escovódromos em todas as escolas 
da Rede Municipal de Ensino de Barreirinhas.

Mas mesmo antes da aprovação e sanção da 
Lei Municipal o Vereador Antonio já deu início 
às ações deste projeto e hoje inaugurou o 
Escovódromo na Escola Municipal Gonçalves Dias 
na Comunidade de Atins.

Agora o município de Barreirinhas conta com 
quatro Escovódromos em pleno funcionamento, 
três destes implantados durante as ações 
presenciais do IBS realizadas nas escolas 
Domingos Carvalho, UE Rosa Correia Vilar e UE 
Antônio Diniz por ocasião do desenvolvimento 
do Programa de Desenvolvimento da Educação 
- PDE - em Barreirinhas entre os anos de 2011-
2013.

O que é o projeto “Escovódromo”?

O Escovódromo é um espaço com várias pias e 
espelhos onde uma turma inteira de estudantes 

pode receber orientação e acompanhamento 
para uma higiene bucal adequada diariamente, 
criando o hábito da escovação.

O resultado é a diminuição do número de alunos 
com cáries e assim, a redução no número de faltas 
por dor de dente, infelizmente tão constantes 
em nossas escolas. O Escovódromo  apresenta 
resultados em curto prazo para problemas mais 
que conhecidos de todos nós professores, a saúde 
bucal de nossas crianças.

O projeto do Escovódromo também inclui ações de 
prevenção e conscientização, como palestras com 
especialistas e atividades multipdisciplinares que 
incluem saúde bucal em sala de aula.

Equipe da EMJPA

Mais uma vez a Equipe da E. M. José Pereira 
de Araújo desenvolve um trabalho belíssimo e 
“Curisco” mais uma vez entra no clima. Esta já é 
uma ação permanente da escola, caracterizar o 
boneco de acordo com as datas comemorativas do 
calendário nacional e eventos da escola. Confiram!

Publicado em 25/11/2015

Ibitiara / BA

E assim, vamos espalhar muitos Escovódromos por 
todas as escolas do nosso município e, junto com o 
Instituto Brasil Solidário - IBS, por muitas escolas 
do nosso país.

Aguardem: em breve publicaremos aqui a 
aprovação e sanção da Lei Municipal.

Lembrando tudo o que aprendemos com o IBS ao 
longo destes anos: “o exemplo arrasta!”

Juntos Construímos!

Publicado em 24/11/2015
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Praça do Caixeiro recebe o Projeto 
Cinema na Praça

Como ação proposta pela Secretaria de Educação 
de Irecê, através do Ponto de Cultura Ciberparque 
Anísio Teixeira e da Universidade Aberta do Brasil 
(UAB – Polo Irecê), nesse dia 29 de outubro 
(quinta-feira), realizamos a quarta edição do 
Projeto Cinema na Praça. Foi uma noite linda e 
especial que aconteceu na Praça do Caixeiro, no 
Bairro São José, 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 bairro.

Na oportunidade, exibimos o filme “Operação 
Big Hero 6” e contamos com a presença de 
mais de 200 pessoas, superando o número de 
espectadores da última edição na Praça da Bíblia. 
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 
proporções e entendemos que podemos contar 

VII Concurso de Desenho em Irecê

A Bomboniere Nunes, em parceria com a 
Secretaria de Educação do Município de Irecê, 
promoveu o VII Concurso de Desenho envolvendo 
os alunos da Educação Infantil da Rede Pública de 
Ensino.

Neste ano, o Concurso de Desenho buscou 
desenvolver o pensamento, a criatividade, 
valorizando a literatura e a ludicidade na 
Educação Infantil da Rede Pública de Ensino 
do Município de Irecê, através da produção 
de desenho, bem como incentivou a leitura 
através do trabalho com os clássicos infantis. 
O Concurso foi realizado com crianças de 4 
e 5 anos matriculados na Educação Infantil 
da Rede Municipal de Educação de Irecê. O 
projeto desse ano seguiu em torno da proposta 
de incentivo à leitura com o tema “Era uma 
vez… uma viagem pelos contos de fada”. 
A produção dos desenhos aconteceu nos meses 
de setembro e outubro de 2015. Os desenhos 
foram julgados por uma comissão e os 4 (quatro) 
ganhadores da promoção foram premiados 
com 4 (quatro) bicicletas e terão ainda seus 
desenhos publicados no calendário 2016 da 
Bomboniere Nunes e divulgados na mídia. 
Os desenhos escolhidos foram dos alunos:

com a parceria de escolas e órgãos da nossa 
cidade para continuar proporcionando grandes 
e emocionantes momentos como o descrito. 
Nossos sinceros agradecimentos à Escola 
Municipal Joel Americano Lopes pela contribuição 
relevante, ao participantes do NUCA Irecê, 
aos estudantes dos cursos oferecidos pelo 
Ponto de Cultura Ciberparque Anísio Teixeira, 
à Polícia Militar de Irecê, aos professores e 
coordenação da EJA da referida escola, à 

•	 Emily Vitória, do Grupo 4A da Escola Parque 
Municipal Ineny Nunes Dourado – Professora 
Daniela e Atendente de Classe Maria das 
Graças; 

•	 Anna Luisa, do Grupo 5 da Escola Municipal 
Nossa Infância – Professora Marcélia e 
Atendente Hortência; 

•	 Domenique Rodrigues, do Grupo 5 da Escola 
Municipal Padre Cícero – Professora Neide de 
Souza Cabral 

•	 Samuel do Nascimento, do Grupo 5 da Escola 
Municipal José Pereira Durval (Umbuzeiro)  
Professora Rosa Maria e Atendente de Classe 
Lilian Silva Teixeira.

 
Vale ressaltar que já foi realizada uma das 
entregas na Escola Municipal Parque Ineny 
Nunes Dourado, para a estudante Emily Vitória 
do Grupo 5, que ganhou uma linda bicicleta. 
Em datas posteriores serão entregues os 
prêmios dos demais ganhadores!!! Aguardem!!! 
Parabenizamos a todas as escolas, alunos e 
profissionais envolvidos no concurso!

Publicado em 09/11/2015

Boas Iniciativas Cultura Meio AmbienteIncentivo à Leitura Esporte

Irecê / BA

comunidade no entorno da Praça do Caixeiro e 
todos que ajudaram direta ou indiretamente. 
Vale ressaltar que esse projeto visa ainda 
extrapolar os muros da escola em direção a 
uma integração maior com a comunidade nos 
bairros da cidade. Por isso, o mais rápido possível 
divulgaremos a próxima edição. Aguardem!

Publicado em 04/11/2015
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Estamparia em camisetas

Este ano a Escola Municipal José Pereira de Araújo 
inovou nas camisetas da Feira de Educação 
“Tesouros do nordeste: orgulho do Ser Tão 
nordestino”! Todas foram estampadas na escola 
através da técnica de xilogravura. Tal técnica foi 
por nós aprendida durante as oficinas do IBS, 
com a orientadora Carol. Para tanto, contamos 
com o apoio de várias pessoas: o desenho a ser 
estampado foi criado pela coordenadora Eva 
Gomes e pela professora Alexsandra; talhado 
em madeira pela aluna Leuzeni e estampado nas 
camisetas pela professora Norma, pela diretora 
Maria Zilma e pela secretária Itamara, além do 
apoio de outros funcionários da escola.

Publicado em 25/11/2015

Encerramento do 
Programa Mais Educação

No dia 26 de novembro aconteceu na Escola 
Municipal José Pereira de Araújo o encerramento 
do Programa Mais Educação. Para tanto, os 
monitores organizaram apresentações como 
declamação de poemas, encenações, músicas, 
coral, roda de capoeira e futsal. Foi uma manhã 
bastante divertida e encerrou uma etapa que 
trouxe grandes benefícios para a escola.

Publicado em 27/11/2015

Culminância do 
Projeto Feira Cultural 2015

No dia 20 de novembro na E. M. José Pereira 
de Araújo aconteceu a culminância do Projeto 
“Tesouros do Nordeste: orgulho do Ser Tão 
Nordestino”. Este projeto foi elaborado pela 
equipe da escola e desenvolvido com os alunos 
para ser apresentado na Feira Cultural 2015, 
tendo como público alvo os pais, a comunidade 
local e a circunvizinha. O Projeto teve como 
referência os estados da Região Nordeste e foi 
ministrado em sala de aula pelos os professores 
de Língua Portuguesa, História, Geografia, 
Ciências, Artes e Educação Física.

Durante a culminância, os alunos de cada 
sala puderam apresentar para os visitantes o 
resultado de tudo o que aprenderam durante 
as aulas. As apresentações aconteceram em 
salas temáticas, cada turma representando um 
estado da Região Nordeste. Além disso, foram 
apresentadas peças, música tocada no vidrofone, 
teatro de bonecos, declamação de poemas, 
desfile com trajes típicos e muito mais.

Publicado em 25/11/2015
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30 minutos pela leitura do Baú 
Viajante tem: Leitura e 

Educação Ambiental

E começamos com o convite, que foi mais ou me-
nos assim:

“Alô galera da Ribeira e região: tá chegando a hora 
galera! O Projeto Social Baú Viajante estará nesta 
quarta-feira, dia 18/11, realizando uma grande 
festa no clube social de Ribeira! Vai ter doação de 
mudas de espécies nativas, vai ter muita brinca-
deira, contação de historias, diversão e muito mais! 
Estarão presentes os alunos das Esco-
las  Inácio Gomes Meira  e do  Clóvis Pedro-
sa. Parceria com os projetos 30 Minutos 
pela Leitura e Oito Verdes de Boqueirão. 
Venha e traga sua família a partir das 9:30 da 
manhã”.

Realizamos contação de histórias, apresentações 
culturais, palestra sobre a importância da água 
com o Senhor Pedro Aprigío da Silva e distribui-
ção de mudas espécies nativas como a Aroeira e 
Saboneteira.

Conhecendo um pouco mais das plantas nativas 
doadas:

Saboneteira

Também conhecida como:  Árvore-do-Sabão; Fru-
ta-de-Sabão; Ibaró; Jequiri; Jequiriti; Jequitigua-
çu; Pau-de-Sabão; Pau-Sabão.

Características: Árvore que pode atingir 8 metros, 
com copa bem distribuída, a Saponária é uma ex-
celente planta para arborização de ruas e praças. 
Não se recomenda a poda para que a copa da ár-
vore não perca a forma esférica.

Gosta de pleno sol e prefere climas quentes, so-
frendo muito com o frio e as geadas. Gosta de 

solos bem drenados e adubados com matéria 
orgânica.

De folhagem permanente, floresce no outono e 
seus frutos contém saponina, o que lhe confere os 
inúmeros nomes populares.

Ao se esfregar o fruto nas mãos ou nas roupas, 
forma-se imediatamente espuma  de sabão. Basta 
guardar alguns frutos secos junto a pia e quando 
lavar as mãos, esfregar o fruto durante vários dias 
até que não produza mais espuma. Então, usa-se 
outro fruto.

Os frutos permanecem longo tempo na planta, 
decorando-a por vários meses, já que do verde ini-
cial, vão tornando-se amarelos quando amadure-
cem e ficam translúcidos quando muito maduros.

Então, contrastando  ao verde da folhagem, desta-
cam-se os vários cachos de bolinhas na cor de ouro 
translúcido na ponta dos ramos.

É uma planta muito útil tanto pelo aspecto paisa-
gístico quanto pela utilidade do uso da casca de 
seus frutos como sabão.

Aroeira

Também conhecida como:  urundeúva, aroeira do 
sertão, aroeira do campo, aroeira da serra, urinde-
úva, arindeúva, arendeúva.

Características:  espécie secundária tardia, decídua 
com 5 a 30 m de altura.  Tronco tipicamente reto 
com 50 a 80 cm de diâmetro, com casca castanha-
-escura, desprendendo-se em pequenas placas 
retangulares nos troncos mais idosos. Folhas 
compostas, imparipinadas, folíolos aromáticos 
(quando esmagadas, têm o cheiro parecido com o 
de manga), pouco pilosos, oblongos ou ovais, com 
ápices arredondados ou agudos.

Flores amarelo-alaranjadas com forma de estre-
las.  Fruto drupa com cálice persistente, globoso-

-oval, com cerca de 0,5 cm de comprimento. 
As sementes parecem uma pimenta-do-reino. 
Carrega a justa fama de produzir a madeira mais 
resistente do Brasil. Seu cerne é praticamente 
imputrescível. Diz um dito popular do interior de 
Goiás que a madeira da aroeira “dura a vida toda 
e mais 100 anos”.

Para finalizar uma nova atividade desenvolvida 
em parceria com as escolas. Alguns alunos rece-
bem um livro que será levado para casa e depois 
de realizada a leitura, este mesmo livro retorna 
para escola para um novo empréstimo para seus 
colegas: um livro que saiu do Baú Viajante, tor-
nando-se um Livro Viajante.

Assim, através das atividades do Projeto Social 
Baú Viajante, incentivamos a leitura, os livros 
ganham vida e novas moradias, realizamos par-
cerias, atividades de educação ambiental e apre-
sentações culturais.

“Primeiramente muito obrigado ao nos-
so bom Deus, a ele toda honra e toda Glória.   
Depois muito obrigado às  Escolas Rurais, nas 
pessoas de  Maria  e  Geane, por todo o apoio ao 
projeto: vocês mais uma vez deram um show! 
Obrigado por todo o carinho, foi maravilhoso.   
Depois agradecer a Pedro Aprígio pela par-
ceria com o Projeto Oito Verdes, pela pa-
lestra e pela doação de 200 mudas.   
Depois obrigado a cada criancinha pois 
sem vocês não seria possível nada disso.   
Parabéns às escolas Clóvis Pedrosa  e  Inácio  Go-
mes Meira  pela presença de cada um de vocês.   
Graças a Deus mais duas escolas beneficiadas pelo 
Projeto Social Baú Viajante”

(Luan Cavalcanti, Cabaceiras/PB)

Publicado em 23/11/2015
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Incentivo à Leitura Esporte

Confecção de Brinquedos

Durante a execução do Projeto Feira “Tesouros 
do Nordeste: orgulho do Ser Tão Nordestino”, os 
alunos do 1º, 2º e 3º anos da professora Alcione 
estudaram sobre os brinquedos e as brincadeiras 
tradicionais da Região Nordeste. E para ajudar na 
confecção dos brinquedos, os pais das crianças 
foram os parceiros. Mais uma vez a família e a 
escola realizando uma parceria que dá certo.

Publicado em 25/11/2015
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I Olimpíada de Xadrez da 
Rede Municipal

Este evento será realizado pela Secretaria de 
Educação de Irecê no dia 13 de novembro, a partir 
das 8 horas para as escolas do Fundamental I e II 
da Rede Municipal com intuito de integração e 
socialização.

O xadrez é realmente um excelente exercício 
para o cérebro e exige muito das emoções. 
A pessoa adquire um senso muito prático 

Irecê / BA

Íris Bulgarelli: solidariedade 
além da fronteira

Ocorreram nos dia 24 e 25 de novembro de 2015, 
no Colégio Íris Bulgarelli, os Jogos Inter-Classes, 
com o Futebol Masculino e o Futebol Feminino Íris 
Bulgarelli para angariar fundos para enviar para 
o Projeto II Torneio da Solidariedade da Cidade 
de Cabaceiras no Estado da Paraíba, tendo como 
autor e executor do referido o jovem Luan Caval-
canti. E nós resolvemos dar nossa ínfima contri-
buição a esse Projeto com esses jogos e o que 
fosse arrecadado, enviar para Luan. Agradecemos 
a cada aluno do Colégio Íris Bulgarelli que de tão 
boa vontade se doou para que isso acontecesse. 
“Grato a todos! Sem vocês isso não tinha aconteci-
do. Porque ajudar ao próximo não tem lugar e não 
tem fronteiras. Temos que fazer o bem sempre”. 
(Doracy Júnior)

Como nasce uma ação solidária: iniciativa, 
trabalho em equipe, vontade!

“Ao conhecer o Projeto Torneio da Solidariedade, 
desenvolvido por Luan Cavalcanti e sua equipe em 
Cabaceiras/PB, o professor Doracy Júnior reuniu-
-se com a gestora Socorro Cunha e sua equipe para 
criar o projeto que seria nomeado de “Esporte, So-
lidariedade além da fronteira”. E todos abraçaram 
este projeto com muita determinação! Parabéns 
Equipe CE Íris Bulgarelli!” (Doracy Júnior)
Amor ao próximo… fraternidade... 
solidariedade…
É fácil falar em fraternidade, 
dizer que pratica a solidariedade, 
esquecendo-se de que é disso 

que depende o mundo, 
para não cair mais fundo… 
Desenvolver amor ao seu semelhante, 
ajuda bastante, 
mantendo sempre ativo 
um espírito cooperativo… 
Algo feito em cooperação, 
sempre terá uma melhor solução… 
Ajudando-se mutuamente, 
problemas se resolverão facilmente… 
Quando o ser humano, 
finalmente aprender a ser humano, 
e descobrir que os verdadeiros tesouros, 
que tão insanamente procuram, 
estão simplesmente em nosso interior, 

de organização, concentração e desenvolve 
de forma muito especial a memória. 
O xadrez trabalha imaginação, memorização, 
planejamento e paciência. Nas escolas o xadrez 
já é praticado há décadas, onde os alunos além 
de todo esse desenvolvimento citado, melhoram 
muito sua disciplina, relacionamento com as 
pessoas, respeito às leis e às regras.

Publicado em 10/11/2015

e inteiramente ao seu dispor, 
poderão chegar à conclusão 
que lhe aquietará o coração, 
de que, aprendendo a cultivar a Solidariedade e a 
Fraternidade, 
a humanidade viverá com humanidade, 
e poderá conseguir uma certa felicidade… 
Amor ao próximo… Fraternidade… 
Solidariedade… 
Palavras mágicas… 
É preciso entendê-las e praticá-las.

Marcial Salaverry
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Esse prêmio é nosso: 
Empreendedor Social 2015

Estamos encerrando o ano de 2015 fazendo 
história ao lado de outros empreendedores 
sociais, igualmente reconhecidos por seu 
trabalho e impacto na sociedade.
Na maior história de votação do Prêmio 
Empreendedor Social Folha / Fundação 
Schwab  na categoria Escolha do Leitor, Luis 
Salvatore conquistou 79.551 votos, 74% do total 
de votos, pela trajetória de empreendedorismo 
social que culminou com a criação do Instituto 
Brasil Solidário.
Esse prêmio foi conquistado pelos votos daqueles 
que recebem e validam as ações do Instituto em 
todo o Brasil, um verdadeiro reconhecimento 
que foi legitimamente alcançado e construído 
pelas mãos de todos os brasileiros que acreditam 
no trabalho desenvolvido pelo IBS.
Por meio do Programa de Desenvolvimento da 
Educação – PDE – o IBS acredita na criatividade 

e simplicidade do povo brasileiro para gerir uma 
Educação de qualidade, adequada às realidades 
locais e, portanto, mais significativas para todos 
os participantes dos processos de aprendizagem 
na escola.  E por fazer tanta diferença na vida 
das comunidades nos municípios onde realiza o 
PDE, obtém, após mais de 16 anos de atuação, o 
reconhecimento popular.
Agradecemos a todos os beneficiários do PDE, à 
Folha de S. Paulo, à  PonteAponte e à  Fundação 
Schwab por este reconhecimento.
O Instituto Brasil Solidário compartilha abaixo 
os momentos de grande emoção da noite de 
premiação, que aconteceu no auditório do Museu 
de Arte de São Paulo no dia 18 de novembro.
Esse prêmio é NOSSO!
#juntosconstruimos
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Campanha Família Educadora: 
novidades em 2016 no Pará

Todo profissional envolvido com Educação 
sabe da importância da família no processo de 
desenvolvimento dos estudantes.

Porém, muitas famílias ainda ignoram o poder 
que possuem de influenciar a trajetória de suas 
crianças e jovens.
A campanha Família Educadora foi lançada 
como mais uma ação do  Pacto pela Educação 
do Pará  para sensibilizar e mobilizar pais e 
responsáveis de alunos das escolas públicas 
paraenses.

Ao sensibilizar a família sobre sua participação 
na vida escolar de seus filhos, garantindo que 
frequentem a escola para aprender mais e melhor, 
tocamos diretamente em um importante quesito 
do IDEB: a permanência na escola. Para isso, 
a Secretaria de Estado de Educação e a Secretaria 
Especial de Promoção Social  do Governo do 
Pará, lançaram  uma cartilha e um cardápio de 
atividades em formato pdf que você pode acessar 
clicando nas imagens abaixo!

Como signatário do Pacto, o IBS não poderia 
deixar de apoiar essa causa! #juntosconstruimos
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