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Participação da escola na comunidade e da 
comunidade na escola: duas iniciativas em 
diferentes municípios da Bahia reforçam a 
ideia de escolas sem fronteiras!
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ESCOLA CIDADÃ EVENTOS EXTRAS

 IBS NO BLOG

Algumas publicações sobre as festas juninas 
ainda apareceram neste mês, além de outros 
eventos. Confira! 
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Diversas atividades estão sendo empreen-
didas pelas escolas para incentivar a leitura 
literária entre estudantes e seus familiares!
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MEIO AMBIENTE

Destaque para Cratéus, com a ampliação da 
coleta seletiva pelo município e começa a 
atingir bairros da zona rural!
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INCENTIVO À LEITURA

Além da participação no Fórum Internacional 
de Resíduos Sólidos, em Porto Alegre, merece 
destaque o Projeto Canudos e as artes postais 
que vêm chegando no IBS!
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No mês de julho, o Blog IBS 
Amigos do Planeta teve 
poucas publicações por 

conta das férias escolares. 

Portanto, o Blog Notícias 
está mais curto este mês... 
porém, recheado de boas 

iniciativas!

ACOMPANHE!



julho2

www.brasilsolidario.org.br - Avenida Jorge João Saad, 241 - 1ºandar - São Paulo - SP - (11) 3791-0015

ESCOLA CIDADÃ

Escola realiza atividades no Centro 
de Recuperação MANNAIN  

Na sexta-feira, dia 19 de julho, a Escola Municipal 
Luiz Viana Filho realizou várias atividades no Centro 
de Recuperação Mannain. Na oportunidade, 
houve uma palestra sobre fotografia com 
o professor Jefferson Maciel Teixeira e, em 
seguida, uma atividade de leitura orientada pela 
professora Esmênia Ferreira, onde os estudantes 
puderam ler junto com os internos do Mannain, 
que em grupo recontaram a história, que sempre 
trazia uma lição de vida. Posteriormente, a Equipe 
de Teatro da escola coordenada pelo professor 
Roberto Alarcon, apresentou duas peças teatrais 
divertidíssimas, tirando da plateia intensas risadas 
e proporcionando um clima agradável entre nós, 
os visitantes e as pessoas que nos acolheram.

Vale ressaltar que todos os materiais utilizados 
nesse evento (câmeras fotográficas, data-show, 
coletes) foram doados pelo Instituto Brasil 
Solidário e que todas as atividades realizadas são 
resultantes de oficinas temáticas da referida ONG 
no Município de Irecê e mais especificadamente 
na Escola Municipal Luiz Viana Filho.

Ainda foram entregues aos participantes do 
Mannain kits de limpeza pessoal e higiene 
angariada pela nossa Unidade Escolar.

Irecê/BA

“Apenas estamos propagando positivamente 
aquilo que o IBS nos deixou… o conhecimento 
e a vontade de ajudar ao próximo”, afirma a 
professora Esmênia, gestora da  Biblioteca.

Jefferson Maciel teixeira
Escola Municipal Luiz Viana Filho

Publicado em 26/07/2013

Iraquara/BA

Fórum Avaliativo do 1º Semestre
O Fórum Avaliativo do 1º semestre foi muito 
produtivo, os pais, alunos e funcionários da escola 
relataram quais são os problemas detectados em 
cada setor e o que pode ser feito para solucioná-
los.

Escola Municipal Pequeno Sabidinho
Publicado em 31/07/2013
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EVENTOS EXTRAS
Irecê/BA

Desfile de Carroças 2013  
O desfile de carroças em Irecê já é tradição. As 
Escolas da Rede Municipal ornamentam suas 
carroças com os mais variados temas e saem em 
desfile pelas principais ruas e avenidas da cidade, 
encantando a todos por onde passam.

A ornamentação das carroças é organizada por 
todos da escola. Cada um dá sua contribuição. 
A Escola Municipal Luiz Viana Filho participou 
do desfile representando o tema “Cerimônias”, 
retratando o  “Casamento e Batizado na Roça”.

Eliabe Batista de Sousa
Escola Municipal Luiz Viana Filho

Publicado em 05/07/2013

Iraquara/BA
Campeonato entre turmas

A escola está se preparando para a semana 
esportiva no mês de setembro. Para que nossos 
alunos desde já aprendam a ganhar e a perder, 
estamos realizando campeonatos internos nas 
modalidades que serão disputadas na semana 
esportiva.

Escola Municipal Pequeno Sabidinho
Publicado em 31/07/2013

Palmeiras/BA

Manoel Afonso no Arraiá Literário 
As apresentações da Escola Municipal Manoel 
Afonso para o Arraiá Literário, idealizado pelo 
Instituto Brasil Solidário – IBS, homenagearam 
escritores como Monteiro Lobato e Maurício 
de Souza. O público presente se divertiu e se 
emocionou com apresentações como a “Dança do 
Chico Bento”, “O Casamente da Emílio e Rabicó”, 
a “Dança da Peneira, o “Balancê”, a “Dança do 
Espantalho” e o “Coral Monteiro Lobato”.

Escola Municipal Manoel Afonso
Publicado em 16/07/2013
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INCENTIVO À LEITURA

30 MINUTOS PELA LEITURA: 
Contação de Histórias 

Na quarta-feira, dia 17 de julho de 2013, a 
Escola Municipal Luiz Viana Filho, realizou mais 
uma etapa do Projeto 30 Minutos pela Leitura 
em parceria com o Instituto Brasil Solidário, que 
vem apoiando várias atividades de leitura em 
todo Brasil. 

Irecê/BA

Leitura: 
Parceria entre Escola e Família  

Trabalhar com as crianças sobre a importância 
da leitura está sendo significativo. A parceria da 
família também tem estimulado cada vez mais na 
realização do nosso trabalho.

As turmas do 1° ano A e B estão procurando inserir 
o máximo na motivação para a leitura, realizando 

uma visita para momento de leitura na casa do 
discente Guilherme no dia 13 de Junho de 2013.

“Está sendo muito bom envolvê-los no mundo 
da leitura”.

Linéa Azevedo
Publicado em 05/07/2013

Na oportunidade, trabalhamos com uma 
programação voltada para a contação de histórias, 
tanto no período matutino, quanto no vespertino. 
Foi um dia bastante produtivo e lúdico, com a 
seguinte programação:

- Hino de Irecê.
- Varal de História, organizado pelas gestoras 
da biblioteca, professoras Esmênia e Célia e 
participação das alunas do Fundamental II, 
Morgana e Larissa.
- Lição de Vida com o professor Roberto Alarcon.
- Contação de História, com a professora Núbia 
(período vespertino).
- 30 Minutos pela Leitura (todos lendo na escola).

Toda programação foi registrada pela Equipe de 
Comunicação da nossa Escola.

Vejam as fotos!

Jefferson Maciel teixeira
Escola Municipal Luiz Viana Filho

Publicado em 23/07/2013
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Irecê/BA

Tamboril/CE

3ª Maratona de Leitura do Aluno

O resultado da grande final da 3ª Maratona de Leitura do Aluno na EMEIF 
Santo Antonio de Açudinho foi extremamente relevante: em dois meses 
foram 1.134 fichas de livros lidos pelos alunos; 750 livros diferentes 
lidos; e com isso, percebe-se o avanço de muitos frequentando a 
biblioteca e ganhando novos leitores, lendo com fluência. 

E como reconhecimento do esforço dos alunos, a Prefeitura Municipal 
de Tamboril, juntamente com a Secretaria de Educação do Município 
fizeram o patrocínio da premiação, onde a aluna Alice do 7º ano que leu 
27 livros recebe das mãos do Prefeito Ramiro Jr. o prêmio do primeiro 
lugar.

Pedro Souza
Escola Municipal Santo Antônio

Publicado em 11/07/2013

INCENTIVO À LEITURA

Projeto Leitura Viva: Inserindo a 
leitura na comunidade

Sabendo da função importante que a leitura tem para 
o desenvolvimento da aprendizagem dos discentes, a 
Escola Municipal Luiz Viana vêm desenvolvendo um 
trabalho em parceria com as gestoras da biblioteca, as 
professoras Célia e Esmênia.

Assim, tem promovido aos discentes momentos 
prazerosos de leitura envolvendo escola e comunidade. 
Esse projeto tem incentivado lectoescrita e vem dando 
resultados, promovendo a autonomia nas produções 
textuais, atendendo as exigências da norma culta na 
elaboração de diversos gêneros textuais, percebendo 
nesses registros uma visão crítica das temáticas 
assistidas.

Célia Bastos
Publicado em 05/07/2013
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MEIO AMBIENTE
Crateús/CE

Ampliação da Coleta Seletiva na 
Zona Rural em Crateús/CE  

Com objetivo de atender a necessidade que as 
comunidades rurais têm de dar uma destinação 
correta para seus resíduos, a Prefeitura 
Municipal de Crateús, através da Secretaria de 
Meio Ambiente em parceria com Associação de 
Catadores RECICRATIÚ e Instituto Brasil Solidário- 
IBS, ampliam o Programa de Coleta Seletiva e 
também de coleta de lixo convencional.

Após experiências positivas nos Distritos de 
Tucuns, Queimadas e comunidades, agora 
chegou a vez dos Distritos de Realejo e 7  
comunidades  circunvizinhas (Grota, São 
Romão, Algodões, São Gonçalo, Barra dos 
Dutras, Umburanas e Carrapateira,) e também 
do distrito de Santo Antônio e 4 comunidades 
próximas (Águas Belas, Curral Velho, Domingos 
Pereiras, São João). Já realizamos reuniões 
com estas comunidades e as duas estão muito 
envolvidas de forma a sensibilizar todos a 

Coleta Seletiva chega a mais uma 
comunidade rural

Além de 50 % da população urbana já beneficiada 
com coleta seletiva, agora são 4 distritos 
beneficiados. Desta vez foi Santo Antonio que 
é atendido porta a porta de 15 em 15 dias, aos 
sábados.

A Associação de Catadores RECICRATIÚ agradece 
o apoio da Prefeitura Municipal de Crateús, do 
Instituto Brasil Solidário -IBS e demais apoiadores 
deste Programa.

Secretaria de Meio Ambiente 
Publicado em  04/07/2013

participar de maneira consciente, deixando suas 
comunidades mais limpas, diminuindo doenças 
causadas pelo lixo, deixando de queimar o lixo 
e ainda preservando nossos recursos naturais e 
contribuindo na geração de renda dos catadores.

Secretaria de Meio Ambiente 
Publicado em  04/07/2013
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IBS NO BLOG
ARTE POSTAL CHEGANDO!

Novas artes postais chegaram ao IBS na semana 
passada, atendendo ao Edital de Arte Postal UNIÃO!!!

A participação internacional e nacional têm sido 
intensa!

No entanto, ainda não recebemos nem um postal de 
pessoas ligadas aos projetos do IBS… e lembramos 
que o Encontro terá a participação de diversas cidades 
beneficiadas!

ENVIE SUA ARTE POSTAL PARA QUE SEU TRABALHO 
SEJA APRESENTADO NUMA BELA EXPOSIÇÃO 
INTERNACIONAL!!! 

MARQUE PRESENÇA, REPRESENTANDO SEU 
MUNICÍPIO!!!

DESENVOLVA ESSA ATIVIDADE COM SEUS ALUNOS PARA 
INSERI-LOS NO CIRCUITO MUNDIAL DE ARTE POSTAL!!!

NÃO PERCA TEMPO!

O PRAZO PARA A CHEGADA DOS POSTAIS É ATÉ 7 DE 
SETEMBRO!!!

Equipe IBS
Publicado em 26/07/2013

Vila de Canudos Velho recebe 
Projeto Canudos

Como no ano passado, um ônibus cheio de estudantes, 
principalmente da área da Saúde, segue para a vila 
de Canudos Velho, município de Canudos, Bahia, para 
prestar atendimentos gratuitos em quinze dias de tra-
balho árduo!

Em parceria com o IBS, o Projeto Canudos, de extensão 
da Universidade Metodista e da Faculdade de Medicina 
do ABC, realiza um belo trabalho, ocupando, além do 
Posto de Saúde, outros espaços públicos da vila, que 
se tornam consultórios médicos e postos de coleta e 
atendimento.

Todo o empreendimento conta com a experiência do 
Professor Victor Hugo Bigoli, coordenador geral da 
equipe e apaixonado pela história de Canudos.

Os jovens ficam hospedados em casas de moradores 
e, dessa forma, têm a oportunidade de trocar experi-
ências e compartilhar da cultura do lugar. Essa rica ex-
periência produz conhecimento e transformação tanto 
para a comunidade que acolhe como para a equipe que 
executa os trabalhos com carinho e dedicação.

“[...] fazer uma experiência com algo significa que algo 
nos acontece, nos alcança; que se apodera de nós, que 
nos tomba e nos transforma. Quando falamos em ‘fa-
zer’ uma experiência, isso não significa precisamente 
que nós a façamos acontecer, ‘fazer’ significa aqui: so-
frer, padecer, tomar o que nos alcança receptivamente, 
aceitar, à medida que nos submetemos a algo. Fazer 
uma experiência quer dizer, portanto, deixar-nos abor-
dar em nós próprios pelo que nos interpela, entrando 
e submetendo-nos a isso. Podemos ser assim transfor-
mados por tais experiências, de um dia para o outro ou 
no transcurso do tempo.” 

(Heidegger apud LARROSA: 2002)

Equipe IBS
Publicado em 03/07/2013

IBS apresenta ações 
em Porto Alegre!  

O Presidente do Instituto Brasil Solidário, Luis 
Eduardo Salvatore, apresentou a uma grande plateia 
um panorama dos quase 15 anos de trabalhos de 
Educação Ambiental do IBS pelo Brasil, no 4o Fórum 
Internacional de Resíduos Sólidos, em Porto Alegre, 
Rio Grande do Sul.

Wanderley Marques de Souza, Secretário de Meio 
Ambiente de Crateús, Ceará, e Simone Neves Pinto, 
ex-Secretária de Educação de Iraquara, Bahia, 
também estão em Porto Alegre, com o objetivo 
de trocar experiências durante o evento que reúne 
especialistas e ambientalistas do mundo inteiro!

Estes líderes regionais voltarão com muitas ideias 
novas na bagagem para continuar com excelência o 
belo trabalho que já realizam em seus municípios!

Equipe IBS
Publicado em 25/07/2013
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O Blog Notícias é uma publicação mensal do 
Instituto Brasil Solidário que traz as princi-
pais postagens dos municípios e escolas ca-
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