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As agentes multiplicadoras do município de 
Crateús, no Ceará, saíram a campo para ve-
rificar como as ações propostas pelo IBS têm 
sido empreendidas nas escolas!
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VISITA TÉCNICA EVENTOS EXTRAS

CULTURA  IBS NO BLOG

As Festas Juninas ganharam destaque neste 
mês! E o aprendizado aumenta, estimulado 
por atividades culturais dinâmicas!

Página 10

Comemorações e eventos extracurriculares 
acontecem dentro e fora da escola com a 
participação da comunidade escolar! Confi-
ra!

Página 3

As escolas estão conquistando crianças e jo-
vens para o mundo da Literatura com eventos 
e propostas dinâmicas de incentivo à leitura! 
Acompanhe esse avanço!

Página 5

MEIO AMBIENTE

A Semana de Meio Ambiente inspirou muitas 
atividades de Educação Ambiental! O reapro-
veitamento de resíduos sólidos também é 
destaque!

Página 7

INCENTIVO À LEITURA

Entrega de próteses no Pará, arrecadação 
de livros literários e o Arraial Literário em 
Palmeiras! Veja o que a equipe IBS aprontou 
nesse mês!

Página 11



junho2

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

VISITA TÉCNICA

Visita Técnica em Escolas 
Multiplicadas

Durante todo o dia 06/06, as Multiplicadoras 
das ações do IBS em Crateús, Julieta Lima e 
Márcia Andrade, realizaram visitas nas escolas 
Joaquim Ferreira do Bonfim no Curral Velho, 
Umbelino Alves no Curral do Meio, Santa Rosa 
nos Jardins, Lutando pra vencer em Pocinhos 
e Francisco Carlos de Pinho no Assentamento 
São José. O objetivo das visitas realizadas foi 
fortalecer os projetos do Programa Amigos do 
Planeta na Escola. Analisamos os pontos frágeis, 
apresentamos algumas sugestões e fizemos 
propostas com vistas às melhorias necessárias.

Em breve, novidades para evoluirmos o quadro 
em que muitas escolas se encontram. Aguardem!

Equipe responsável pela multiplicação 
de ações em Crateús

Publicado em 06/06/2013

Crateús/CE
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Natal/RN

EVENTOS EXTRAS

Exposição Fotográfica e 
Sala Temática - IBS no Seminário 

Potiguar Prazer em Ler

Durante a realização do 7º Seminário Potiguar 
Prazer em Ler, foi realizada uma exposição 
fotográfica do Instituto Brasil Solidário e Sala 
Temática com os resultados da parceria entre o 
Instituto Brasil Solidário - IBS e a Escola Noilde 
Ramalho em Natal/RN.

Exposição fotográfica e sala temática foram 
visitadas pelas mais de 500 pessoas presentes no 
evento. Este foi um momento muito importante 
de firmar novos contatos e parcerias, apresentar 
as ações do IBS por todo país e multiplicar os 
conhecimentos com tantas escolas, editoras, 
gestores públicos e instituições que pensam sobre 
Educação e Leitura que estiveram conosco nestes 
dois dias do seminário.

Zenaide Campos
Publicado em12/06/2013

7º Seminário Potiguar 
Prazer em Ler

Aconteceu em Natal/RN nos últimos dias 03 e 
04/06 o 7º Seminário Potiguar Prazer em Ler.  

Obrigada ao Instituto Brasil Solidário pela parceria 
e confiança, ao IDE - Instituto de Desenvolvimento 
da Educação, em especial à Professora Claudia 
Santa Rosa, ao Instituto C&A na pessoa do seu 
Coordenador Volnei Canônica, às Professoras 
Carolina e Juliana Diretoras do CEMURE, à SME na 
pessoa da Professora Miriam Dantas, à Vereadora 
Eleika Bezerra, à todos os escritores que estiveram 
presentes e à todos os professores da nossa Escola. 
Sem vocês nada disso seria possível.

Meus alunos queridos…claro que eles também 
estavam lá, a apresentação deles foi um sucesso, 
grandes leitores meu orgulho!

Esses foram dias especiais e muito produtivos...
oportunidade de compartilhar conhecimento, 
habilidades e de aprender...exercitei 
principalmente a sabedoria de ouvir e que 
momentos maravilhosos com Ricardo Azevedo, 
José de Castro, Salizete Freire, Volnei Canônica, 
Roger Mello, Juliano Freire, Roseana Murray e 
Guga Murray. Foi maravilhoso receber a visita 
de tantas pessoas, observando e admirando a 
exposição das fotos do Instituto Brasil Solidário 
e da Sala Temática… Obrigado à todos que 
aceitaram o nosso convite e estiveram conosco!

Zenaide Campos
Publicado em12/06/2013
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Palmeiras/BA

Comemoração ao Dia das Mães

Como em todos os anos, a Escola Municipal de 1° Grau 
de Caeté-Açú se reuniu para homenagear as nossas 
queridas mães no dia 11/05, onde aconteceram: 
recitações de poesias, leitura de mensagens e 
apresentação da Banda Mania de Sogra – banda 
formada a partir do incentivo do Instituto Brasil 
Solidário. Houve sorteio de vários brindes para as mães, 
com lembrancinhas e no final, foi servido um delicioso 
lanche.

Escola Municipal de 1° Grau de Caeté-Açú
Publicado em 07/06/2013

EVENTOS EXTRAS

Irecê/BA
Desfile de carroças em Itapicuru

A abertura do São João da Escola José Francisco Nunes ocorreu com o desfile 
de carroças pelas ruas do povoado e com grande participação popular.

Escola Municipal José Francisco Nunes
Publicado em 19/06/2013
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Balsas/MA

INCENTIVO À LEITURA

INCENTIVO A LEITURA...
Pelo terceiro ano consecutivo foi realizada, em parceria 
com o Instituto Brasil Solidário, a MARATONA DE LEITURA 
na Escola Municipal Mariinha Rocha. Este ano, dos 1.132 
alunos matriculados em nossa Escola, são mais de 800 
inscritos voluntariamente nesta atividade que tem como 
objetivo principal desenvolver o gosto pela leitura.

Caso visite a nossa escola, passe na Biblioteca, que é um 
dos nossos grandes orgulhos, e verá um espaço sempre 
cheio de alunos trocando livros e preenchendo fichas de 
leitura, converse com a tia Marlene, gestora da biblioteca 
e uma das grandes responsáveis por este sucesso.

Fica o convite!

Escola Municipal Mariinha Rocha
Publicado em 02/06/2013

30 MINUTOS PELA LEITURA - 19/06
Parabéns a toda a equipe de PROFESSORES, 
que faz a diferença e acredita na construção 
de um país de leitores. Que com muita alegria, 
curiosidade, entusiasmo e compromisso, realizou 
o 30 Minutos pela Leitura em nossa Escola hoje, 
dia 19/06.

Foram 708 alunos envolvidos na atividade de 
incentivo a leitura e 20 professores nessa grande 
mobilização. Valeu galera!!!

Escola Municipal Mariinha Rocha
Publicado em 21/06/2013

São João Literário

Preparando o São João Literário da Escola 
Municipal Mariinha Rocha. Com muita animação 
e alegria alunos e profissionais organizam o São 
João Literário. É daqui um pouquinho!!!

Escola Municipal Mariinha Rocha
Publicado em 28/06/2013
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3ª Maratona de Leitura do Aluno

Destacam-se muitos alunos da EMEIF Santo Antônio de 
Açudinho na realização da 3ª Maratona de Leitura do Aluno, 
pois em 45 dias, já foram lidos pelos alunos aproximadamente 
500 livros e a expectativa em 60 dias na final da maratona é de 
800 a 1.000 livros. Sendo que é uma brilhante atividade que 
veio mesmo despertar em nossos alunos a vontade de praticar 
a leitura e também incentiva a escrita.

Pedro Souza
Escola Municipal Santo Antônio

Publicado em 12/06/2013

INCENTIVO À LEITURA

Primavera/PA

Tamboril/CE

30 Minutos pela Leitura

”A leitura é a chave da porta da sabedoria”, diz 
Cleyton Pensador. 

Assim, nós da EMEIF Santo Antonio de Açudinho 
abraçamos essa idéia dos 30 Minutos pela Leitura, 
que consideramos relevante como motivação e 
conexão com muitos leitores no mesmo momento. 

Pedro Souza
Escola Municipal Santo Antônio

Publicado em 21/06/2013

Sarau Literário “Romantizando”

A Escola Manoel Lobato, localizada no município 
de Primavera - PA, realizou o I Sarau Literário 
com o tema “Romantizando”. Como ação da 
biblioteca, apresentou a escola literária brasileira 
Romantismo em suas três gerações, a qual serviu 
de inspiração para as apresentações de teatro, 
música, dança e poesia.

O objetivo principal do evento foi   estimular a 
leitura, incentivar a participação e a interação 
entre os alunos. Além disso, foi bem aceito por 
toda a comunidade escolar, que prestigiou um 
dia inteiro destinado à leitura e suas múltiplas 
representações.

Escola Estadual Manoel Lobato
Publicado em 29/06/2013
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Caucaia/CE

MEIO AMBIENTE
Natal/RN

Oficina “Reutilizando 
embalagens, Gerando renda”

O objetivo da oficina “Reutilizando embalagens, 
Gerando Renda” é, além de incentivar as 
atividades de artes na escola, também mostrar 
de forma dinâmica e prática a reutilização 
de várias embalagens que naturalmente 
transformar-se-iam em lixo.

Oficina realizada com os professores e mães na 
Escola Noilde Ramalho, Natal/RN.

“Este projeto nos ajuda a formar os cidadãos 
e líderes do amanhã, cidadãos ambientais do 
futuro, por meio de ações aqui e agora, a partir 
dessas atitudes simples, mas concretas na 
escola, na comunidade, agindo todos nós por 
um mundo melhor que todos queremos, mas 
que sabemos não começar no outro, mas em 
nós próprios. Não nos preocupamos apenas com 
uma base de conhecimentos relacionados com 
o meio ambiente, a economia e a sociedade, 
mas ocupamo-nos com uma aprendizagem 
de atitudes, numa perspectiva de valores que 
orientam e impulsionam as pessoas a viverem 
mais sustentavelmente suas vidas… e isso é a 
Educação para o Desenvolvimento Sustentável”. 
(Zenaide Campos, professora).

Zenaide Campos
Escola Municipal Professora Noilde Ramalho

Publicado em12/06/2013

Os alunos do Marly refletem 
sobre a água

A EEEPP Marly Ferreira Martins promoveu a sua V 
Gincana Cultural com o tema “Os 100 Anos da obra 
Vinícius de Moraes”.

Não esqueceu, porém, que 2013 é o Ano 
Internacional da Cooperação pela Água.

Por isso, como uma de suas provas, estabeleceu 
a produção de um artigo científico cuja temática 
tratasse do problema da água. Dos trabalhos 
apresentados, os dos alunos Bruno Pereira,                

2º ano de enfermagem, Larissa Araújo e Antoniel 
Rodrigues, 2º ano de turismo e Ceilson Loredo, 
2º ano de informática, estavam excelentes.

Professor Marcos Roberto
EEEPP Marly Ferreira Martins

Publicado em 29/06/2013

(Nota: Os textos dos alunos encontram-se 
publicados nesse post do blog e podem ser 
utilizados como fonte de pesquisa.)
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Dia do Meio Ambiente na SEMAM!

Para nós aqui da SEMAM, Dia do Meio Ambiente 
são todos os dias, mas destacamos as atividades 
realizadas no dia 05/06 com Oficinas de 
Reutilização e Reciclagem de materiais, Curso de 
Multiplicadores Ambientais, visitas à tenda da 
Associação Caatinga – “Exposição um novo olhar 
sobre a Caatinga” e visita ao lixão, para conversa 
com catadores sobre melhorias para os mesmos.

Secretaria de Meio Ambiente 
Publicado em  05/06/2013

Crateús/CE

MEIO AMBIENTE

Divulgação Interativa da 
Coleta Seletiva em Crateús!

Nos dias 6 e 7 de junho aconteceu em Crateús 
a Feira da Agricultura e Economia Solidária, 
evento que reune feirantes de toda região, uma 
movimentação de mais de 10 mil pessoas em dois 
dias.

Além de cuidarmos da gestão dos Resíduos Sólidos 
da feira , realizamos uma ação criativa e interativa, 
onde palhaços com toda sua irreverência abordam 
as pessoas na praça pra divulgar a coleta seletiva 
e orientar os locais dos Ecopontos. Dessa forma 
acreditamos que a conscientização ambiental 
deve ser contínua e sempre inovadora.

Secretaria de Meio Ambiente 
Publicado em  07/06/2013

SEMAM recebe alunos para 
práticas ambientais

A semana do meio ambiente tem sido bem 
movimentada. Recebemos alunos o ano inteiro 
e com ênfase nesse mês. Hoje, recebemos 60 
alunos da Escola Técnica de Comércio. Com 
conversa inicial na área de vivencia, se dividiram 
em vídeos educativos ambientais, orientação e 
conhecimento de canteiros econômicos e prática 
no nosso viveiro de mudas municipal, parceria 
com Instituto Brasil Solidário, inaugurado pela 
equipe IBS em 2011 e que hoje fornece mudas 
nativas pra toda região Crateuense e até outros 
municípios.

Secretaria de Meio Ambiente 
Publicado em  07/06/2013
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MEIO AMBIENTE

Balsas/MA

Projeto Horta na Escola

Aconteceu dia 07/06/2013 na Escola Municipal 
Mariinha Rocha, mais uma etapa do Projeto 
Horta na Escola, iniciativa que conta com 
as orientações dos alunos de Agronomia da 
Universidade Estadual do Maranhão e a parceria 
e apoio do INSTITUTO BRASIL SOLIDÁRIO. 

O principal objetivo é incentivar os alunos 
a adotar hábitos saudáveis de alimentação 
e mostrar como cultivar uma horta. Nossa 
expectativa é que este aprendizado vá muito 
além da sala de aula. 

VALEU GALERA DO IBS e alunos de AGRONOMIA/
UEMA! Que bom contar com vocês!

Eliane
Escola Municipal Mariinha Rocha

Publicado em 10/06/2013

Palmeiras/BA

Semana do Meio Ambiente 
na Escola

A Escola Municipal de 1° Grau de Caeté-Açu 
recebeu, nesta ultima quinta-feira, o Secretario 
de Desenvolvimento Sustentável e sua equipe 
onde fizeram atividades com os alunos referentes 
ao Meio Ambiente, como palestras,exibição de 
vídeos, slides, entre outros. Após essas atividades, 
a equipe se reuniu para a catação de lixo pela Vila, 

conforme imagens anexas. Logo após fizeram 
a plantação de árvores em locais   previamente 
escolhidos. A Escola fica muito feliz em fazer 
parcerias que ajudem os alunos a manifestar 
consciência ambiental que não esteja atrelada 
apenas a notas em sala de aula.

Escola Municipal de 1° Grau de Caeté-Açú
Publicado em 07/06/2013
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Irecê/BA Balsas/MA

CULTURA

Arrastão Cultural com muito forró
A EMOA iniciou no dia 03/06 oficialmente os 
festejos juninos. Com o já tradicional arrastão que 
começou tímido, mas animado, o verdadeiro forró 
pé de serra, o casal de noivos e algumas caipiras 
devidamente caracterizadas desfilaram pelas ruas 
com uma alegria contagiante que toma conta de 
todos neste mês de junho.

Nesta edição estiveram presentes, além das 
tradicionais personagens, pedritas, mágico e 
princesas dos contos de fadas.

São João da 
Escola José Francisco Nunes

No último dia 18/06 toda a comunidade de 
Itapicuru e adjacências curtiram os festejos 
juninos da Escola José Francisco Nunes. 

Aconteceram muitas brincadeiras como, pau 
de sebo, concurso garota mirim, quebra pote, 
comidas típicas, quadrilhas e muito forró.

Escola José Francisco Nunes
Publicado em 20/06/2013

Lençois/BA

I MUSIC FESTIVAL
Escola Municipal Mariinha Rocha

Aconteceu na terça-feira, dia 11/06, na E.M. 
Mariinha Rocha o “I MUSIC FESTIVAL”, atividade 
organizada pela professora de Língua Inglesa de 
nossa escola, Lucilene Nunes e os alunos da 8ª 
série. 

Era visível a empolgação dos alunos ao apresentar 
o trabalho após um mês de pesquisas e ensaios: 
soltaram a voz, levantaram a galera e capricharam 
no inglês. 

Valeu tia LU, pelo excelente trabalho.

Escola Municipal Mariinha Rocha
Publicado em 17/06/2013

E.M. Agostinho Neves fazendo 
teatro a partir da literatura infantil

Os alunos do turno vespertino da E.M. Agostinho 
Neves, apaixonados pela arte de encenar, 
entraram mais uma vez em cena no palco da 
escola, apresentando alguns dos clássicos da 
literatura infantil. Orientados pelas professoras 
Edjane e Noeme.

Escola Municipal Agostinho Neves
Publicado em 20/06/2013

Aproveitando as dicas do professor Léo, de 
Ciências, alguns meninos e meninas usaram 
sucatas e arrastaram, além da cultura, a 
criatividade e a arte em suas fantasias. 

Escola Municipal Otaviano Alves
Publicado em 03/06/2013
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IBS NO BLOG
Equipe IBS participa de Arraial 
Literário em Palmeiras, Bahia!

A equipe IBS participou do São João Literário 
em parceria com a prefeitura do município de 
Palmeiras, localizado na Chapada Diamantina.

Várias atividades foram oferecidas aos brincantes: 
Barraca da Fotografia, 

Barrateca – a barraca da leitura, Barraca do Cordel, 
com impressão de xilogravura e brincadeiras 
para animar a garotada! Prendas literárias foram 
distribuídas aos vencedores da pescaria: livros, 
doces com poemas e outros.  

A equipe teve o prazer de assistir quadrilhas 
com temas relacionados à Literatura e outras 
atividades apresentadas por escolas e grupos 
culturais da região.

Durante o cortejo de São João, na noite de 23 
de junho, foram distribuídos volumes do livro 
“Caminhos de um Brasil Solidário” e outros brindes 
literários aos anfitriões e participantes.

Equipe IBS
Publicado em 29/06/2013

Arrecadação de livros no Colégio 
Visconde de Porto Seguro!  

Dando continuidade às ações de arrecadação de 
livros literários em escolas particulares de São 
Paulo, o IBS organizou uma exposição fotográfica 
no tradicional Colégio Visconde de Porto Seguro.

Durante a entrega dos cerca de 650 livros 
arrecadados, os alunos participaram de uma bate 
papo com Luis Salvatore, Ana Elisa Salvatore e 
Cláudio Gomes para conhecer um pouco mais da 
Instituição para a qual doaram seus livros!

Visita, exposição e a arrecadação foram um 
sucesso!

Os livros doados farão parte das bibliotecas 
escolares do Projeto Amigos do Planeta na Escola 
do próximo Biênio, que se inicia em 2014.

Equipe IBS
Publicado em 08/06/2013

ENTREGA DE PRÓTESES NO PARÁ
Nossos dentistas Wolber Campos e Vanderson 
Olivetti encontram-se no Pará para entrega das 
próteses que foram moldadas em outubro do 
ano passado.

O trabalho foi feito no distrito de Boa Vista, 
município de Quatipuru e na comunidade 
de Quatipuru Mirim, estabelecida numa ilha 
pertencente ao município de Tracuateua.

Imagine a felicidade de poder restituir sorrisos!!!

Equipe IBS
Publicado em 14/06/2013
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