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A Escola Municipal Abdias Aires de Queiroz 
em Cabacaeiras, Paraíba, têm realizado óti-
mas atividades de Comunicação envolvendo 
seus alunos!
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Campanhas contra o uso de drogas aliadas 
ao incentivo ao esporte conquistam os jo-
vens de Cabaceiras, na Paraíba!
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Atividades culturais e artísticas têm sido 
desenvolvidas nas escolas para envolver os 
alunos num aprendizado mais dinâmico!
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A criatividade está em alta na tarefa de dina-
mização das atividades de incentivo à leitura! 
Cantinhos aconchegantes, oficinas e passeios 
conquistam novos leitores!
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MEIO AMBIENTE

As conferências de Meio Ambiente mobiliza-
ram alunos de escolas de vários municípios! 
Acompanhe os relatos!
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INCENTIVO À LEITURA

Sucesso das ações do IBS extrapola os limites 
dos projetos, virando notícia na mídia e esti-
mulando iniciativas em outros municípios!
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Lançamento do CABACEIRAS 
NEWS

“CABACEIRAS NEWS – O jornal dos alunos, 
para os alunos!”  é o produto final de um 
projeto que vem sido trabalhado pela E.M.E.F. 
Abdias Aires de Queiroz há bastante tempo. 
É um trabalho que vem engrandecendo 
significativamente a aprendizagem dos 
alunos.   É elaborado em 100% pelos alunos 
desta escola, sob a coordenação da professora 
Fernanda e com o apoio e colaboração da equipe 
escolar e ex alunos.

O Volume I, Edição I, foi lançado em maio de 
2013.

E.M.E.F.  Abdias Aires de Queiroz
Publicado em 05/08/2013

COMUNICAÇÃO
Cabaceiras/PB

Oficina de radio e jornalismo 
na escola

Sob a coordenação da professora Fernanda e do 
professor Luciano e o apoio do ex aluno João 
Vitor Aires, a E.M.E.F. Abdias Aires de Queiroz 
tem capacitado mais alunos para desenvolverem 
trabalhos voltados ao radiojornalismo.  Com um 
conteúdo programático variado, os participantes 
da oficina conheceram temas como: aspectos 
gerais do jornalismo e jornalismo especializado 
e acesso as técnicas de reportagem, entrevista 
e condução de debates, todas voltadas para a 
linguagem radiofônica, além de radioteatro, 
criação e gravação de vinhetas, edição de áudio e 
produção de programas.

E.M.E.F. Abdias Aires de Queiroz
Publicado em 05/08/2013

Alunos entrevistam profissional 
das Ciências Agrárias

Os alunos do 9º ano da E.M.E.F. Abdias Aires 
de Queiroz, Natany Nunes e Carlos Roberto, 
entrevistaram, na ultima quinta-feira (22.08.13) 
o Extensionista Rural, Tutor Presencial do Curso 
de Ciências Agrárias – Polo de Apoio Presencial 
de Cabaceiras e Mestre em Ciências Agrárias, 
Klerisson Vidal de Negreiros.  A entrevista objetivou 
adquirir conhecimentos sobre agrotóxicos e seus 
males; sobre a experiência com a produção de 
biofertilizante, o qual o entrevistado dispõe de 
uma vasta experiência; como também, sobre a 
importância da composteira. A escola considerou 
muito importante a iniciativa dos alunos e a 
seriedade com que estão trabalhando para a 
Conferência Infanto Juvenil pelo Meio Ambiente.

Nossos parabéns, nos orgulhamos muitos de 
vocês, alunos!

E.M.E.F.  Abdias Aires de Queiroz
Publicado em 26/08/2013

Rádio Comunitária: um importante 
veículo de mobilização

Os alunos da E.M.E.F. Abdias Aires de Queiroz 
fizeram uso da Rádio Cabaceiras FM com o objetivo 
de mobilizar a população para participar da 
Conferência Infanto Juvenil pelo Meio Ambiente, 
que acontecerá no próximo dia 27.08.13, na 
escola.

Publicado em 26/08/2013
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CULTURA
Iraquara/BA

Produção de Cartão Postal
Hoje, sexta-feira, produzimos os postais que 
serão enviados para o IBS. Os alunos adoraram 
o trabalho com colagem e desenhos e ainda 
utilizamos papel reciclado para a confecção! 
Espero que gostem.

Eliana Carvalho
Publicado em 16/08/2013

Teatro de Fantoches
Para ficar mais atrativos os momentos de leitura, 
os professores estão trabalhando em sala de aula 
com os fantoches, os alunos ficaram encantados, 
vejam as carinhas de felicidade deles, como é 
bom fazer algo que desperte tanto a atenção de 
nossos alunos.

Eliana Carvalho
Publicado em 16/08/2013

Conclusão de estudos sobre os 
grupos indígenas

As turmas do 4º ano trabalharam na unidade 
passada sobre os primeiros habitantes do 
Brasil e a conclusão foi realizada com os alunos 
apresentando um teatro sobre a cultura indígena. 
Foi um trabalho muito bom, principalmente em 
ver o retorno dado pelos alunos.

Eliana Carvalho
Publicado em 16/08/2013
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CULTURA

Cabaceiras/PB

Programa Mais Educação
Alunos do Progama Mais Educação, da Escola 
Maria Neuly Dourado, recebendo o seu primeiro 
condão de Capoeira das mão do mestre de 
Capoeira, onde ocorreu uma apresentação para a 
população dos alunos no arraial.

Publicado em 18/08/2013

1º Sarau Literário: ações do IBS 
em Cabaceiras

No dia 09.08.13, a E.M.E.F. Abdias Aires de Queiroz 
apresentou à comunidade um Sarau Literário, o 
qual contou com a participação direta das Escolas 
Rurais (E.M.E.F. João Francisco  da Motta, E.M.E.F. 
Inácio Gomes Meira e  E.M.E.F. Ricardo José de 
Araújo) e da  E.M.E.F. Maria Neuly Dourado. A 
Escola recebeu a visita de Luis Salvatore, que teve 
a oportunidade de observar todo o evento cujo 
tema foi as ações do IBS em Cabaceiras. Foi um 

momento de reunir grandes artistas da escola 
e de visualizar e valorizar os aspectos culturais 
existentes. Na oportunidades tivemos: teatro 
de sombras, Muvuca Literária, apresentações 
culturais e literárias, sala de leitura, sala do 
artista, chá informativo, lendas, paródias, 
gibiteca, exposição de cordéis, etc.

Foi um grande dia!

E.M.E.F.  Abdias Aires de Queiroz
Publicado em 26/08/2013
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TRABALHO DE INCENTIVO A LEITURA
Em parceria com o INSTITUTO BRASIL SOLIDÁRIO, 
acontece na E.M. Mariinha Rocha o projeto      
”MARATONA DE LEITURA”. 

Em 2011, foram 253 alunos inscritos e 2.965 livros 
lidos; em 2012, foram 425 alunos inscritos e 3.729 
livros lidos; neste ano foram 710 alunos inscritos 
e 5.779 livros lidos. 

O projeto acontece no período de fevereiro a 
agosto, envolvendo alunos do 1º ano a 8ª série, 
que se inscrevem voluntariamente graças ao 

INCENTIVO À LEITURA
Palmeiras/BA

Biblioteca vira ateliê
A Biblioteca Vale das Leituras, além de um 
espaço especial de inúmeras viagens pelo 
mundo da fantasia, hoje este espaço fantástico 
transformou-se numa espécie de ateliê: os alunos 
se organizaram com a Gestora da Biblioteca para 
fazer vários artigos com reciclagem. A imaginação 
foi muito além com o artesanato produzido pelo 
grupo, que será exposto na Escola para que todos 
possam conhecer um pouco da criatividade dos 
nossos alunos.

Escola Municipal de 1º grau de Caeté-Açú
Publicado em  29/08/2013

Balsas/MA

MARATONA DE LEITURA
Aconteceu neste último sábado (10/08/2013) o 
encerramento e premiação da 3ª MARATONA DE 
LEITURA. O evento aconteceu nas dependências 
da Livraria e Papelaria ABC. Um grupo de 
20 alunos foi recebido carinhosamente pela 
proprietária Ivany. Os alunos puderam manusear 
vários livros: a alegria e o brilho nos olhos era 
visível. Foram entregues medalhas de honra ao 
mérito e a papelaria presenteou os dois maiores 
leitores com um livro à escolha dos mesmos. 
Lucas, 5º ano, 88 livros lidos e Fernando Rocha, 
6º ano, 92 livros lidos. Ao final, no espaço Café 

trabalho de divulgação dos professores em sala 
em sala, através da rádio escolar e do trabalho 
incansável de tia Marlene, gestora da biblioteca.

Valeu galera!
Escola Municipal Mariinha Rocha

Publicado em 14/08/2013

Literário, foi servido um coquetel oferecido 
pela papelaria. Mais uma vez agradecemos e 
parabenizamos a forma cativante como fomos 
recebidos. Próximo programa para os 100 maiores 
leitores da maratona: ir ao cinema.

Escola Municipal Mariinha Rocha
Publicado em 14/08/2013
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INCENTIVO À LEITURA

Cabaceiras/PB

Soletrando na escola
A E.M.E.F. Abdias Aires de Queiroz realiza 
o Soletrando na escola com o objetivo de 
conscientizar os alunos sobre a importância 
da escrita correta como forma de facilitar a 
comunicação e melhorar sua aprendizagem. 
Ainda se trabalha a competição de forma 
interativa e saudável, para contribuir diretamente 
na construção da cidadania.

E.M.E.F.  Abdias Aires de Queiroz
Publicado em 05/08/2013

Trinta Minutos de Leitura
E.M.E.F. Inacio Gomes Meira

A E.M.E.F. Inacio Gomes Meira realiza na escola 
diversas atividades envolvendo leitura. Para isso,  
utiliza  espaços alternativos a fim de despertar 
nos alunos o interesse pela leitura. Percebemos 
que através de ambientes diversos conseguimos 
despertar em algumas crianças o gosto pela a 
leitura.

Publicado em 06/08/2013

Iraquara/BA

Cantinhos de Leitura 
em salas de aula

As nossas salas estão mais atrativas para os 
nossos pequenos leitores, que podem desfrutar 
do mundo encantado da leitura em suas salas de 
aula.

Eliana Carvalho
Publicado em 15/08/2013
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Intercâmbio 
Crateús - CE  x Cabaceiras - PB

No dia 31/07 aconteceu em Cabaceiras a I 
Conferência Municipal de Meio Ambiente, onde 
Crateús marcou presença compartilhando a 
experiência de Coleta Seletiva. Foi uma troca 
de experiencia maravilhosa e prova que IBS 
não tem fronteiras, porque tem como objetivo 
proporcionar o melhor a cada municipio por onde 
passa.

Secretaria de Meio Ambiente 
Publicado em  12/08/2013

Crateús/CE

MEIO AMBIENTE

Fique de olho!

Este é o período ideal para colheita de sementes 
das plantas da caatinga. Façam mutirões em 
suas escolas e coletem as sementes. Pode-se 
fazer um banco de sementes armazenando-as 
de maneira correta; assim você garante semente 
para os próximos anos. Na escola que tiver 
viveiro já podem começar semear, para que no 
inverno estas plantas já estejam no tamanho 
correto para arborização. O viveiro municipal, 

que foi feito em parceria com IBS, está a todo 
vapor. O nosso coordenador de parques e jardins 
Paulo Henrique está de olho! Fique você também.

Secretaria de Meio Ambiente 
Publicado em  26/08/2013

CONFERÊNCIA INFANTOJUVENIL DE 
MEIO AMBIENTE

No dia 23 de agosto de 2013,  a Escola Municipal Luiz 
Viana Filho realizou a Conferência Infantojuvenil 
de Meio Ambiente. Na oportunidade, estiveram 
presentes representantes de todas as turmas da 
escola eleitos na pré-Conferência realizada com 
todos os alunos da escola, representantes de pais 
e da comunidade, professores, etc.

Foi um grande evento, onde os estudantes 
puderam se pronunciar sobre as demandas da 
escola e do bairro sobre atitudes sustentáveis 
visando a melhoria e evitando o desperdício. 
Foram apresentados dois projetos na conferência: 
um pelo professor de Geografia da escola, André 
Pires Maciel  (Expressões do Ambiente) e outro 
pelo professor coordenador Jefferson Maciel 
(Meio Ambiente e Arborização).

Irecê/BA
A professora  Graciete Dourado, de Filosofia, 
conduziu todo trabalho como: formação da 
mesa, eleição dos projetos e dos delegados para 
a Conferência Regional e Estadual. Parabéns 
à todos os envolvidos e principalmente aos 
alunos pela desenvoltura e qualidade nas falas 
desenvolvidas no momento.

Escola Municipal Luiz Viana Filho
Publicado em 30/08/2013
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MEIO AMBIENTE

Cabaceiras/PB

Conferência Infantojuvenil 
pelo Meio Ambiente: 

sustentabilidade em foco

No último dia 27.08, aconteceu a Conferência 
Infantojuvenil pelo Meio Ambiente, da E.M.E.F. 
Abdias Aires de Queiroz – Cabaceiras/PB. Foi um 
dia de muitos conhecimentos e expectativas.

Foi um evento planejado e encantador. Algumas 
autoridades presentes e membros da comunidade 
em geral, prestigiando um momento ímpar em 
nossa escola, momento esse que pode ser um 
pontapé inicial para grandes transformações e 
mudanças na sociedade, acreditamos nisso.

Na oportunidade tivemos a abertura oficial 
feita pela diretora escolar Sílvia Fernanda. Na 
continuidade tivemos palestras sobre Meio 
Ambiente – resíduos sólidos, biofertilizante 
e compostagem, cordel e paródia do meio 
ambiente.

Em seguida, os alunos candidatos a delegados 
para a Etapa Estadual justificaram ao  público  o 
porquê de sua candidatura e fizeram o trabalho 
de convencimento pelo voto. Assim, com a 
eleição feita por aclamação, ficou Natany Nunes 
em 1º lugar e Carlos Roberto em 2º lugar.

Para a realização do evento contamos com 
o apoio de todos os docentes e discentes, da 
equipe pedagógica e de apoio escolar, que não 
medem esforços para fazer acontecer o que há 
de desejado e planejado pela escola.

Mais uma vez os nossos alunos nos surpreendem, 
mostrando que há esperança porque há vida e, 
se há vida, tudo é possível, basta crer no Senhor.

“Uma longa caminhada começa com o primeiro 
passo”. Lao-Tsé

Obrigada.
E.M.E.F.  Abdias Aires de Queiroz

Publicado em 29/08/2013

TRABALHO DE CONSCIÊNCIA 
AMBIENTAL…

Encerrou no dia 29 de junho o “3º MUTIRÃO 
DE CONSCIÊNCIA AMBIENTAL”, que consistiu na 
conscientização à respeito do lixo no entorno da 
escola e da coleta de materiais recicláveis.Graças 
a um trabalho em equipe, foram coletadoas 
12.046 unidades garrafas pet e plásticos 
diversos, totalizando 468 quilos de material 
que certamente iriam poluir o meio ambiente. 
Arrecadamos em  dinheiro R$233,00, valor este 
dobrado pelo nosso grande parceiro INSTITUTO 
BRASIL SOLIDÁRIO. 

Fica aqui o registro e o pedido para que as 
autoridades vejam a questão da coleta seletiva 
em nossa cidade. Conscientizar os alunos, coletar 
material e depois ter dificuldade para onde 
encaminhar é complicado… 

Estamos fazendo a nossa parte!

Escola Municipal Mariinha Rocha
Publicado em 15/08/2013

Balsas/MA
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MEIO AMBIENTE

Palmeiras/BA

Mutirão de limpeza da área 
externa da EM1GCA

É mais um dia de mutirão na Escola Municipal de 
1° Grau de Caeté-Açu, onde deu-se continuidade 
aos trabalhos de ontem como construção de 
mais canteiros para hortas, jardim, poda das 
árvores da escola e limpeza da área em geral. O 
mutirão encerrou-se com um delicioso lanche e 
posteriormente, os alunos e professores foram ao 
Coreto da Vila para assistir uma peça teatral que 
será divulgada em outro post.

Escola Municipal de 1º grau de Caeté-Açú
Publicado em  30/08/2013

Mutirão Ecológico  
A equipe escolar da Base II realizou um mutirão 
para adubar os canteiros, incrementando mais o 
plantio do jardim em frente ao prédio, construindo 
mais canteiros. Além dos canteiros no chão 
cercados de blocos e pedras, foram construídos 
vários canteiros suspensos na grade   do muro e 
um canteiro em espiral. Os alunos aproveitaram 
a participação dos pais e fizeram a poda das 
árvores para melhor iluminação da área. Foram 
plantadas também várias árvores frutíferas 
(bananeiras, amoreiras, aceroleiras, ameixeira 
etc.). Os trabalhos se intensificarão amanhã para 
a organização do espaço da horta escolar com a 
construção de canteiros comuns para hortaliças 
e outro em espiral para o plantio de ervas 
medicinais. No jardim também foram plantadas 
muitas mudas de ervas medicinais. Está sendo um 
trabalho muito gostoso, apesar de muito pesado, 
mas dá para ver a empolgação dos alunos. A 
gestora da biblioteca, por sua vez, aproveitou o 
embalo para gerenciar um grupo de alunos na 

confecção de artesanato a partir de reciclagem. 
Os professores também deram o melhor de si… 
e para fechar a manhã pudemos contar mais 
uma vez com  a contribuição da Prefeitura que 
nos fartou com uma deliciosa feijoada. Agradeço 
a todos os participantes e comerciantes locais 
que nos fizeram doações de materiais para os 
trabalhos acontecerem…

Escola Municipal de 1º grau de Caeté-Açú
Publicado em  29/08/2013

Conferência Infantojuvenil do 
Meio Ambiente na Escola  

A Escola Municipal de 1° Grau de Caeté-Açu 
promoveu nesta quarta-feira a primeira etapa da 
Conferencia Infantojuvenil para o Meio Ambiente, 
onde as turmas apresentaram seus projetos 
relacionados aos quatro elementos da natureza: 
Terra, Água, Fogo e Ar, conforme imagens anexas. 
Nesta fase, houve a escolha do delegado e o 
suplente para representar cada grupo e contamos 

com a ilustre presença do Secretário do Meio 
Ambiente, Aruanã de Luccas. O elemento 
Água foi o escolhido pelos jurados (Polliana, 
Enilzete, Roberta e Aila). Por fim, houve uma 
apresentação da banda Mania de Sogra.

Escola Municipal de 1º grau de Caeté-Açú
Publicado em  28/08/2013
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SAÚDE
Cabaceiras/PB

SEMANA DE EDUCAÇÃO ANTIDROGAS 
PARCERIA COM O CRAS

O objetivo  da Semana de Educação Antidrogas é 
desenvolver ações de prevenção e promoção da 
saúde dos estudantes, divulgando informações 
educativas sobre os principais cuidados com o 
organismo, proporcionando a adoção de hábitos 
que contribuam para um desenvolvimento 
saudável e promovendo: uma alimentação 
saudável; a prática de atividades físicas; educação 
para saúde sexual; prevenção ao uso de álcool, 
tabaco e outras drogas; promoção da cultura de 
paz e prevenção a violências; promoção da saúde 
ambiental e desenvolvimento sustentável.

Nesse contexto,    o CRAS (Centro de Referência 
de Assistência Social) do município 
atuou  diretamente na escola e colaborou de 
forma bem significativa para o desenvolvimento 
da ações planejadas.

E.M.E.F. Abdias Aires de Queiroz
Publicado em 04/08/2013

Juiz de direito da comarca de 
Cabaceiras participa da Semana 

de Educação Antidrogas
A semana de Educação Antidrogas da E.M.E.F. 
Abdias Aires de Queiroz contou com a ilustre 
presença do Meritíssimo Juiz de Direito Dr. André 
Ricardo de Carvalho Costa e da Ilustríssima 
Senhora Secretária Municipal de Educação, 
Rosilene Nunes. Na oportunidade, houve 

PROJETO: PREVENÇÃO AO 
USO DE DROGAS

O projeto “Prevenção ao Uso de Drogas” fez 
parte da Semana de Educação Antidrogas 
(22 à 26.04). Foi desenvolvido pela E.M.E.F. 
Abdias Aires de Queiroz e contou com o 
apoio da Prefeitura Municipal, representada 
pela Secretaria Municipal de Educação. 
O Projeto propõe o combate ao uso de drogas 
através da prevenção. Utilizou-se, para 
isso, diálogos interativos, leves e pontuais, cursos, 
oficinas recreativas, palestras, apresentações 
culturais, paródias, contação de histórias e 
gincanas. Durante as atividades, sempre foi 
ressaltada a importância da prática de hábitos 
saudáveis, como esporte, arte e cultura com foco 
na qualidade de vida e perspectivas de futuro.

Foi uma semana enriquecedora, onde procurou-
se repassar o máximo de informações sobre os 
males causados pelas drogas.

No final de tudo, objetivamos a transformação 
das nossas crianças, jovens e adolescentes 
em multiplicadores de uma campanha diária 
preventiva ao uso de drogas e de demonstração e 
vivência de uma vida saudável.

E.M.E.F.  Abdias Aires de Queiroz
Publicado em 04/08/2013

um diálogo enriquecedor com a comunidade, 
principalmente com os alunos da Educação de 
Jovens e Adultos. A Escola reconhece que é de 
fundamental importância a parceria com o Poder 
Judiciário, já que há um nível de esclarecimento 
ideal para atingirmos o nosso objetivo, como 
também, uma aproximação entre o judiciário e a 
sociedade civil.

E.M.E.F. Abdias Aires de Queiroz
Publicado em 04/08/2013
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SAÚDE

Cabaceiras/PB

Atleta na escola
A E.M.E.F. Abdias Aires de Queiroz aderiu ao 
Programa de Formação Esportiva Escolar 
que objetiva o incentivo à prática esportiva 
nas escolas, a democratização do acesso ao 
esporte e a valorização dos esportes olímpicos e 
paraolímpicos. O programa estimula a formação 
de atletas, como também identifica e orienta 
jovens talentos.

Nesse sentido, a escola tem se empenhado para 
transformar o esporte na escola em atividade 
diária que motive os alunos a participarem 
de atividades e competições, promovendo o 
desenvolvimento físico, pessoal e social dos 
alunos participantes.

As atividades dos programas foram desenvolvidas 
sob a coordenação por Francisco Fábio, professor 
de Educação Física da escola.

E.M.E.F.  Abdias Aires de Queiroz
Publicado em 05/08/2013

Jogos Internos
Nos dias 14, 15, 16, 22 e 23 de agosto, está 
acontecendo mais uma edição dos jogos internos 
da Escola Estadual Alcides Bezerra, organizados 
pelo professor de Educação Física Ismar.

Onde vem acontecendo diversas modalidades 
(tanto masculina como feminina) que são elas: 
Furtebol de Campo, Volei, Baleada e Futsal, e têm 
como objetivo incentivar os alunos através do 
esporte como também fazer com que aconteça 

uma interação entre as turmas do ensino médio. 
O encerramento dos Jogos Internos acontecerá no 
próximo dia 23 com a entrega dos troféus e das 
medalhas para as turmas que ficarem em 1°, 2° e 
3° lugar no geral, além de uma apresentação que 
será feita por alunos de todas as turmas.

Luan Cavalcanti
Escola Estadual Alcides Bezerra

Publicado em 19/08/2013
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IBS NO BLOG
Cabaceiras e Irecê: duas visitas 
técnicas e muitas novidades!

Nesse mês de agosto, o IBS realizou visitas técnicas 
nos municípios de Cabaceiras, Paraíba, e Irecê, 
Bahia, com finalidades diferentes.
Em Cabaceiras foram apresentadas as atividades 
que vêm sendo desenvolvidas periodicamente. A 
“Roliúde Nordestina”, como a cidade é conhecida 
por ter sido cenário de diversos filmes brasileiros, 
tem uma vocação para as artes plásticas e cênicas!

Diversos trabalhos nessas áreas têm envolvido 
crianças e jovens na busca pelo conhecimento! Um 
teatro interativo é um dos destaques!

O Incentivo à Leitura é outro ponto forte, com 
iniciativas criativas, como a “Muvuca Literária”, 
que acontece dentro de um ônibus! Veja as fotos!

Em Irecê, os trabalhos giraram em torno da 
produção de um documentário: “Fazenda Nova: a 
toca de Zé Vaqueiro”. Com a orientação da equipe 
de Comunicação do IBS, todo o documentário foi 
produzido e executado por alunos e professores, 
com a participação das pessoas da comunidade!

“Fazenda Nova: a toca de Zé Vaqueiro” conta um 
pouco da história dessa comunidade e da vida 
desse personagem histórico, um dos fundadores 
do povoado!

Equipe IBS
Publicado em 30/08/2013

30 Minutos pela Leitura 
completa um ano!!!

Um ano de sucesso, um ano de prazer em torno 
da leitura literária, um ano de mobilização 
em 20 municípios do território brasileiro: 124 
escolas participando dessa linda festa dos livros 
promovida pelo IBS em parceria com gestores, 
coordenadores, professores e secretários de 
Educação.

Temos muito o que comemorar neste um ano de 
aniversário!

Diversas escolas já começam a promover o  30 
Minutos pela Leitura semanal por conta dos 
resultados obtidos entre os alunos!  Atividades 
dinâmicas em torno do livro despertam o desejo 
de ler cada vez mais nas crianças e jovens!

A movimentação nas bibliotecas escolares 
aumenta, contagiando familiares e amigos de 
alunos, espalhando-se pelas comunidades e 
ganhando novos adeptos dessa forma de lazer 
reflexivo!

Equipe IBS
Publicado em 19/08/2013

AGORA É LEI !
O Dia da Leitura no município de São Gabriel, 
sertão da Bahia, será comemorado todo dia 
29 de outubro, conforme decreto municipal 
assinado em 14 de agosto pela Prefeita Gean 
Ângela Rocha!

O decreto determina que o Dia da Leitura seja 
comemorado com uma programação voltada à 
atividades culturais e educativas! Um ganho para 
todo o município!

Parabenizamos a população de São Gabriel por 
essa importante conquista e a Bárbara Durães, 
multiplicadora das ações do IBS nesse município!

Equipe IBS
Publicado em 27/08/2013

IBS NA MÍDIA NOVAMENTE!
O Dia da Leitura no município de São Gabriel, O 
Estado de S. Paulo, jornal de grande circulação no 
Estado de São Paulo, publicou no dia 18 de agosto 
em sua página na internet, uma reportagem 
sobre a evasão escolar em Manari (PE), município 
beneficiado com o projeto Amigos do Planeta na 
Escola em 2009.

As ações do Instituto Brasil Solidário são citadas 
na reportagem entre outras iniciativas que 
promoveram melhorias nas escolas e no ensino 
público do município com o objetivo de segurar 
os jovens na escola.

Apesar da evasão escolar ser sempre um assunto 
alarmante, a reportagem traz esperanças de 
um futuro mais promissor, pois a mentalidade 
das famílias está mudando: muitos preferem 
manter seus filhos na escola por reconhecer a 
importância dos estudos e os próprios jovens 
estão se dando conta disso.

Equipe IBS
Publicado em 22/08/2013
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