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As escolas estão se movimentando! Diversas 
ações de valorização da cidadania estão sen-
do empreendidas, oferecendo vivências polí-
ticas positivas à comunidade escolar!
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ESCOLA CIDADÃ SAÚDE

CULTURA  IBS NO BLOG

Valorização da cultura local e estímulo à 
imaginação! As escolas estão propondo ati-
vidades criativas e realizando parcerias para 
estimular a cultura!
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Diversos recursos têm sido utilizados em 
atividades de prevenção de cáries e outras 
doenças! Veja as principais publicações nes-
sa área!
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A comunidade se inspirou com as atividades 
de incentivo à leitura! Além das ações regu-
lares nesse campo, vários poemas têm sido 
compostos em homenagem à leitura!
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MEIO AMBIENTE

Iniciativas criativas nesse campo têm feito a 
diferença em escolas e municípios! Além das 
atividades conhecidas, uma proposta sensível 
de transversalidade! Confi ra!
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INCENTIVO À LEITURA

A arrecadação de livros continua e novos pro-
jetos surgem paralelamente! O Instituto Bra-
sil Solidário não pára!
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Multiplicando as ações 

em Natal/RN

Qual a importância de multiplicarmos sempre as 

ações do Projeto Amigos do Planeta na Escola e 

do Instituto Brasil Solidário em nossas escolas e 

municípios?

Como maravilhosamente bem fala o nosso ilustre 

educador Paulo Freire: ”Minha segurança se funda 

na convicção de que sei algo e de que ignoro algo a 

que se juntar a certeza de que posso saber melhor 

o que já sei e conhecer o que ainda não sei.”

E isso é multiplicar essas ações que um dia… 

tivemos a disponibilidade de estar abertos a este 

chamamento, a este sinal que recebemos, a este 

abraço que nos acolheu.

E é assim nessa boniteza… que estamos 

multiplicando as ações aqui em Natal/RN.

No Dia da Família na Escola, realizamos o 

lançamento do projeto Lendo em Família no CMEI 

- Nossa Senhora Auxiliadora.

Também contamos história através do projeto 

“Vestindo a história”, com a Professora Ângela 

Varela, contando a história de Bernardo, o   fazedor 

de amanhecer, do escritor Manoel de Barros.

ESCOLA CIDADÃ
Natal/RN

E para terminar esta postagem, vou utilizar 

novamente as palavras deste homem amoroso 

na sua mais nobre  essência: “É nesta força 

misteriosa, às vezes chamada vocação, que 

explica a quase devoção com que a grande 

maioria do magistério nele permanece… e não 

apenas permanece, mas cumpre como pode seu 

dever. Amorosamente acrescento.” (Paulo Freire)

Obrigado a todos quejunto conosco, multiplicam 
as ações, acreditam, são devotos, a vocação é sua 
essência, o amor é o seu caminho e a educação 
de qualidade é sempre a sua busca diária.

Zenaide Campos
Publicado em 13/05/2013

Balsas/MA

Reunião com representantes 

de turma

Semanalmente acontece uma reunião com os 

representantes de turma e a gestora da Esc. Mun. 

Mariinha Rocha, com o objetivo de discutir os 

problemas das salas de aula e da escola, ouvir 

as sugestões dos alunos, tendo em vista que é 

para eles e pensando nos mesmos que buscamos 

melhorar o nosso trabalho. 

“De já adianto: tem sido uma experiência muito 

boa”, diz a gestora Josélia de Oliveira Barros.

Escola Municipal Mariinha Rocha
Publicado em 31/05/2013
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A educação é um ato de amor

A EMOA passa por mais uma mudança na direção. 

A equipe gestora agora formada pela professora 

Damares Moura como diretora e o coordenador 

Arivan Rufi no como vice prepararam um dia 

especial para seu corpo docente e funcionários de 

forma geral para apresentação ofi cial e também 

apresentar o seu plano de GESTÃO.

Para iniciar o dia, a diretora fez a formação 

leitora com um trecho do livro “Os santos de 

calça jeans”, levando-nos a refl etir sobre atitudes, 

confi ança, relacionamento, aceitação do novo e 

principalmente para nos despirmos da vaidade 

e construir um conhecimento coletivo, parceiro e 

de bons frutos. E para tanto a Drª. Ruth Carvalho 

que trabalha com massagem terapêutica para 

palestrar sobre a importância da Qualidade de 

vida através de um estilo de vida saudável na 

escola, em que todos participaram de atividades 

para a respiração coletivamente em circulo e 

em seguida individualmente todos os presentes 

foram massageados para que relaxassem e 

iniciassem os trabalhos do dia com disposição e 

abertos para o novo.

ESCOLA CIDADÃ

Após as massagens um delicioso almoço foi 

servido e como não poderia deixar passar à 

oportunidade, a escovação dentária teve seu 

espaço de formação. Escovas foram distribuídas 

e todos fi zeram a escovação (esta ação foi em 

sua homenagem, Wolber).

No turno vespertino, dando continuidade ao 

trabalho, Arivan apresentou detalhadamente o 

Plano de Gestão fazendo escuta das opiniões dos 

demais profi ssionais, acrescentado-as ao plano. 

O plano foi desenvolvido com base em análise 

de dados anteriores, buscando em cada um a 

sua responsabilidade como educador dentro do 

espaço em que atua. Também o projeto NOVA 

EMOA, parceria do IBS, foi mostrado a todos 

que fi caram felizes em ver as reformas e como um 

pouquinho dos sonhos dos nossos alunos ali estão 

inseridos.

Ressalto também que para este momento de 

renovação da escola tivemos a presença do 

supervisor técnico Hilton Mathias que contribuiu 

muito com o trabalho desenvolvido durante todo 

o dia.

Para o encerramento foi feita a avaliação do 

encontro, o fechamento das discussões do projeto 

Caldeirão Cultural e mais um delicioso lanche.

E como nos diz Paulo Freire: “A educação é um ato 

de amor e, portanto, um ato de coragem. Não pode 

temer o debate, a análise da realidade; não pode 

fugir a discussão criadora, sob pena de ser uma 

farsa”.

Acreditando sempre neste mestre seguiremos 
trilhando e confi ando nesta nova gestão que se 
mostrou aberta a opiniões e acreditando em sua 
equipe.

Escola Municipal Otaviano Alves 
Publicado em 24/05/2013

Lençóis/BA

RECREIO SEM VIOLÊNCIA…

RECREIO SEM VIOLÊNCIA… sempre nos 

incomodaram os inúmeros confl itos que 

acontecem no horário do recreio. Uma alternativa 

que vem dando bons resultados é o recreio 

dirigido.

Graças ao apoio de toda a equipe, conseguimos 

organizar inúmeras atividades que tem tornado 

este momento, alegre e com um número bem 

menor de confusões, agressões e acidentes.

Durante o período destinado ao recreio realizamos 

algumas atividades nos diversos espaços da nossa 

escola: no auditório alguns dançam, na quadra 

outro grupo de alunos joga bola, organizamos um 

espaço para leitura onde muitos alunos gostam 

fi car, na quadra de areia outro grupo brinca 

de queimada, sempre com a observação dos 

Balsas/MA

funcionários. E ainda tem os pequenos do anexo 

que adoram pular elástico. Dá um certo trabalho 

mas vale a pena.

Escola Municipal Mariinha Rocha
Publicado em 31/05/2013
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Balsas/MA

SAÚDE

Tamboril/CE

A importância da Higiene Pessoal

Alunos recebem profi ssionais da saúde 
juntamente com a turma da limpeza em uma 
breve palestra sobre a importância da higiene 
pessoal. Com uma bela apresentação teatral, 
todos inclusive os profi ssionais da escola se 
encantaram com os ensinamentos. Em seguida 
houve a aplicação do fl úor nas crianças.

Escola Municipal Mariinha Rocha
Publicado em 03/05/2013

Saúde Bucal na Escola

A Escola M. Manoel Afonso realizou uma Ofi cina 
de Saúde Bucal, na qual todos os alunos foram 
sensibilizados quanto à importância da escovação 
diária e também foram informados dos graves 
problemas que a falta da escovação pode causar. 

As professoras Silvanete (Neta) e Thâmara (Tale), 
responsáveis pela ofi cina, fi zeram demonstrações 
sobre a forma correta de escovar os dentes, para 
que nossos alunos apresentem sempre um lindo 
e saudável sorriso. 

Os alunos ainda se divertiram com a exibição do 
vídeo “Missão Saúde Bucal”.

Escola Municipal Manoel Afonso
Publicado em 07/05/2013

Palmeiras/BA

Escovação

Escovação diária na Educação Infantil

Na EMEIF Santo Antonio de Açudinho, tem 

sido relevante a escovação, pois os alunos 

de Educação Infantil já tem o hábito e com 

isso motivam os demais com o brilhante 

exemplo.

Escola Municipal Santo Antonio
Publicado em 24/05/2013
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Leitura: Essência da Sabedoria

A leitura nos faz viajar

Por lugares nunca vistos,

Por terras desconhecidas,

Por lugares tão bonitos

Que transforma nossas mentes,

Deixando-nos mais eruditos.

A leitura faz a gente

Se sentir mais importante.

A leitura é coisa fi na,

A leitura é diamante

Que lapida a nossa mente,

E nos transformando em gigante.

A leitura é um prazer

Que encanta e que transforma.

O ser humano que ler

Vira contador de história,

Fica mais inteligente

E muito mais cheio de glória.

A leitura é uma viagem

Por mundos que não vivemos,

Por lugares reais ou fi ctícios

Os quais nós descobriremos.

Essência da sabedoria,

Com ela nós aprendemos.

Sem leitura o ser humano

É chamado analfabeto.

Não consegue entender nada,

Nem o que lhe está mais perto.

Por isso, meu caro amigo,

Leia mais! Seja esperto!

Carlos Soares

Palmeiras/BA

Escola Municipal Manoel Afonso

Publicado em  16/05/2013

INCENTIVO À LEITURA
Palmeiras/BA
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Leitura e Arte: Visita à Associação 

Benefi cente de Apoio ao Idoso

Nesse dia 16 de maio de 2013, realizamos uma 

visita calorosa à Associação Benefi cente ao Idoso 

(ABAI). Na oportunidade foram realizadas vá-

rias atividades relacionadas a leitura e arte, com 

leitura compartilhada entre alunos e os idosos 

coordenada pela professora Esmênia (Gestora da 

Biblioteca) e ainda, apresentações teatrais di-

versifi cadas coordenadas pelo professor Roberto 

Alarcon.

Foi um momento emocionante onde os alunos 

leram diversos livros para os idosos e ouviram 

deles as suas histórias de vida e tiraram como 

uma grande lição a importância de valorizar os 

semelhantes. Muitos alunos se emocionaram com 

os relatos, resultando em um momento incrível de 

refl exão.

Todas as atividades foram devidamente registra-

das pela equipe de Comunicação.

Gostaríamos de parabenizar a todas as pessoas 

envolvidas nessa atividade. Aos professores Ro-

berto Alarcon e Esmênia pela dedicação.

Já estamos organizando outras visitas em Institui-

ções e ONGs da cidade de Irecê. Aguardem!!

Jeff erson Maciel Teixeira
Escola Municipal Luiz Viana Filho

Publicado em 17/05/2013

INCENTIVO À LEITURA

Irecê/BA

Leitura Viva: 30 Minutos 

pela Leitura

Mais uma vez os 30 Minutos pela Leitura foi um 
sucesso! Aconteceu nesse dia 15 de maio, com vá-
rias atividades diversifi cadas em sala de aula, na 
biblioteca e no pátio da nossa escola.

Antes de iniciar o 30 minutos propriamente dito, 
os professores leram várias histórias para os alu-
nos, atiçando assim a imaginação e o gosto pela 
leitura. 

As atividades aconteceram de forma prazerosa e 
percebeu-se um excelente envolvimento de todos 

os alunos, professores, funcionários e colabora-
dores.

A leitura na escola tem acontecido de várias for-
mas e os 30 Minutos pela Leitura tem desper-
tado mais ainda os nossos alunos para refl exão 
continuada em relação a essa área.

Segundo Voltaire “a leitura engrandece a alma” 
e os momentos de leitura tem proporcionado na 
escola esse engrandecimento, dos nossos resul-
tados e das nossas ações efetivamente.

Jeff erson Maciel Teixeira
Escola Municipal Luiz Viana Filho

Publicado em 17/05/2013
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30 Minutos pela Leitura

Compartilhamos com vocês o texto de autoria 
do bibliotecário Cleyton Pensador, trabalhado 
na motivação dos 30 Minutos pela Leitura com  
alunos da EMEIF Santo Antonio – Açudinho – 
Tamboril - CE, em 15/05/2013:

“A leitura é a chave
Da porta da sabedoria
A resposta de muitas dúvidas
Que temos todos os dias
Dos dilemas da gramática
Dos caçulos da matemática
Ao mundo da fi losofi a

Pois as palavras estão presentes
De forma especial
Na receita de um bolo
Ou em letras musical
Na obra de um poeta
Na letra de um brega
Ou enredo de carnaval.”

Cleyton Pensador

Escola Municipal Santo Antonio
Publicado em 17/05/2013

Maratona de Leitura

Foi dada a largada para a II Maratona de Leitura 
da Escola Municipal Manoel Afonso. 

Depois das boas vindas do Diretor José Paulo, a 
Professora Nilda Costa, uma das responsáveis 
pela Sala de Leitura, fez esclarecimentos sobre a 
maratona, além de incentivar todos os alunos, de 
4º e 5º Ano, a participarem dessa importante ação 
literária. 

Vídeos de incentivo à leitura foram exibidos e a 
Professora Nilda também leu o poema “Leitura: 
Essência da Sabedoria”, do poeta pernambucano 
Carlos Soares”. 

A abertura ofi cial da Maratona de Leitura 2013 foi 
encerrada com a exibição da animação “A menina 
que odiava livros”, que prendeu a atenção de 
todas as crianças da escola.

Escola Municipal Manoel Afonso
Publicado em 17/05/2013

INCENTIVO À LEITURA

Tamboril/CE

Palmeiras/BA
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IBS doa cisterna de placa para 
Associação de Catadores

Compreendendo a necessidade de água dos 
catadores da RECICRATIÚ, o Instituto Brasil 
Solidário fez a doação de uma cisterna de 16 mil 
litros, que com certeza irá facilitar muito a vida 
dessas pessoas.

A Associação de Catadores agradece ao IBS por 
mais este apoio.

Secretaria de Meio Ambiente 

Publicado em  29/05/2013

Crateús/CE

MEIO AMBIENTE

SEMAM multiplica ofi cinas 
de reciclagem

O atelier de reciclagem está a topo vapor, 
temos ofi cinas com muita frequência. 

Os objetivos são: fortalecer o Programa 
de Coleta Seletiva, multiplicar as ações do 
Instituto Brasil Solidário - IBS e trabalhar com a 
sociedade conceitos de preservação ambiental.

Secretaria de Meio Ambiente 

Publicado em  29/05/2013

SEMAM implanta Canteiros 
Econômicos nas escolas públicas

Em parceria com a Secretaria Municipal de 
Educação e com as escolas municipais da sede e 
meio rural de Crateús, em suas ações de trabalho 
implantou em 2013 uma das suas tecnologias 
de trabalho, simples e adaptável para regiões 
semiáridas. Os CANTEIROS ECONÔMICOS, pela 
pouca utilização de água durante todo o tempo 
de produção de hortaliças, ATRAVÉS DO PROJETO 
“A Caatinga vai a escola, a escola vai a Caatinga”, 
parceria MATA BRANCA – CONPAM.

Secretaria de Meio Ambiente 

Publicado em  29/05/2013
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Horta na escola

Com a chegada das últimas chuvas, a EMEIF Santo Antonio de Açudi-

nho, conseguiu colher aproximadamente 8 mil litros de água na Cister-

na da escola, sendo que assim, nos sentimos fortalecidos para darmos 

continuidade com mais segurança a horta, pois nos garante água para 

o uso nos canteiros, onde já temos plantações de: mamoeiro, beterra-

ba, cenoura, coentro, cebolinha, sementeiras diversas  e outras.

EMEIF Santo Ântonio
Publicado em 27/05/2013

MEIO AMBIENTE

Estudo das paisagens - 4º ano

Considerar o contexto do aluno e realizar a trans-

posição didática é essencial para que ocorra a 

aprendizagem em todas as disciplinas, mas nem 

sempre se consegue fazer isso. Para tanto, exige 

muito esforço, estudo e planejamento que des-

perte o interesse pelo conteúdo.

Nesse sentido, é que para trabalhar a “Paisagem 

brasileira” depois dos alunos compreenderem o 

conceito, nada melhor do que conhecer primeiro 

as paisagens encontradas no povoado, por isso 

um passeio para identifi car as que até hoje são 

naturais e as que já foram transformadas ao longo 

dos tempos.

A proposta lançada para a turma do 4º ano foi 

analisar uma paisagem natural e transformada. 

Realizaram esta atividade debaixo das árvores. 

Todas as atividades propostas tem como culmi-

nância uma produção de texto, de acordo com o 

tipo trabalhado em sala de aula.

Segue o texto dos alunos:

As paisagens

Paisagem é a representação, imagem de um espa-

ço, que pode sofrer alterações ao longo do tempo 

pelo homem e pela natureza. A transformação 

causada pelo homem começa com o desmata-

Irecê/BA

mento que muitas vezes, é devido às constru-

ções de casas, empresas, fabricação de móveis, 

pensa em atingir o seu objetivo, o dinheiro, sem 

pensar no que pode acontecer à natureza no fu-

turo. A transformação do espaço pela natureza 

acontece com as fortes chuvas e pelo vento.

A paisagem quando natural é um habitat para 

as pessoas e animais apreciarem e aproveitarem 

da sua beleza, pois todos são felizes por convive-

rem em harmonia. Os pássaros são os que mais 

sofrem, fogem para longe deixando as pessoas 

tristes, pois o seu canto não se ouve mais, são 

afugentados pelo homem que é ganancioso.

A vontade do homem para transformar as pai-

sagens deixa a natureza violenta que se revolta 

contra tudo e todos, revelando a sua fúria atra-

vés dos fenômenos climáticos, que muitas vezes 

prejudica que não tem culpa.

Professora Jucileide Pereira
Texto coletivo alunos do 4º ano
Ludmila Silva,
Janine Evangelista,
Ana Láisa
Emilly Caroline
Cauã

Jucileide Pereira
Escola Rural de Itapicuru

Publicado em 23/05/2013

Tamboril/CE
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Irecê/BA

Xilogravura: Luiz Viana 
monta exposição 

no Seminário de Cordel da UNEB

Nos dia 22 a 25 de maio, a Escola Municipal Luiz 

Viana Filho participou do Seminário de Cordel, 

organizado pela Universidade do Estado da 

Bahia - UNEB. 

A escola expôs os trabalhos de xilogravura em 

estamparia feitos pelos alunos do 7º, 8º e 9º 

ano. A ideia é desenvolver um projeto no qual 

além de produzir arte, os adolescentes possam 

ter na xilogravura uma fonte de renda.

Os alunos que participaram das ofi cinas 

com as professoras Claudia Luana e Nildete 

Balsas/MA

CULTURA

Tamboril/CE

CONCURSO DE BONECOS 
E MARIONETES

Encerrou nesta 6ª feira (24/05) o 1º CONCURSO 
DE BONECOS E MARIONETES, organizado pela 
escola em parceria com o IBS. A atividade foi um 
sucesso: observou-se a criatividade dos alunos, a 
utilização de materiais recicláveis e o entusiasmo 
dos participantes.

Escola Municipal Mariinha Rocha
Publicado em 31/05/2013

Vivência da Realidade

SPLAR (Centro de Pesquisa e Assessoria) em 
parceria com  www.intervita.it, também realiza 
atividade relevante na EMEIF Santo Antonio de 
Açudinho, neste dia 29 de maio de 2013, com 
alunos de 2 a 8 anos de idade, onde apresenta 
o texto musical típico regional,   exercitando na 
prática com instrumentos simples, a vivência 
do(a) sertanejo(a), onde todos se alegram 
pela apresentação e logo em seguida, expressa 
através de desenhos e textos narrativos, algo que 
representa a cultura nordestina.

EMEIF Santo Ântonio
Publicado em 29/05/2013

Machado também tiveram a oportunidade de 

prestigiar o seminário e fi caram encantados, pois 

conheceram um dos maiores xilogravadores da 

Bahia, Luiz Natividade, podendo aprender além 

da xilogravura, confecção de ferramentas com 

matérias recicláveis como ferro de guarda-chuva, 

rolo com cano de PVC.

Parabéns a todos os alunos da Escola Municipal 

Luiz Viana Filho, as professoras Nildete Martins 

e Cláudia Luana e obrigado ao Instituto Brasil 

Solidário pela parceria e ofi cinas trazidas para 

nossa escola nas últimas etapas.

Nildete Machado

Escola Municipal Luiz Viana Filho

Publicado em 28/05/2013
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IBS NO BLOG
SEDE DE VENCER: ÁGUA POTÁVEL 

PARA TODOS!

Aconteceu ontem, dia 23 de maio, o lançamento 
do Projeto Sede de Vencer.

O projeto consiste na doação de  fi ltros portáteis 
para  comunidades carentes de água potável 
em  regiões metropolitanas  de cinco capitais 
brasileiras que sediarão os jogos do Brasil durante 
a Copa das Confederações.

O Instituto Brasil Solidário atuou como consultor, 
selecionando as comunidades mais necessitadas.

Brasília (DF), Salvador (BA), Fortaleza (CE), Belo 
Horizonte (MG) e Rio de Janeiro (RJ) receberão os 
sistemas de fi ltragem.

O IBS também forneceu um material pedagógico 
para a realização de trabalhos educativos sobre a 
importância da água e a conscientização para seu 
uso correto.

Estima-se que 85 mil pessoas sejam impactadas 
nesta ação.

Testados pelo IBS no projeto Vila Canudos,  em 
Canudos, Bahia,  os fi ltros são efi cazes e de fácil 
manuseio, capazes  de  fornecer água limpa para 
100 pessoas por até 5 anos.  Seu sistema de 
fi ltragem remove coliformes fecais e 99,99% das 
bactérias responsáveis por doenças como cólera, 
botulismo, febre tifoide, disenteria, salmonela, 
entre outras.

O vídeo sobre a utilização do fi ltro portátil na 
Vila Canudos está disponivel em nosso canal 
no YouTube! Acesse: www.youtube.com/

brasilsolidario

Equipe IBS
Publicado em 24/05/2013

ARTE POSTAL

NOVOS CARTÕES POSTAIS ESTÃO CHEGANDO!

NÃO PERCA TEMPO!

PARTICIPE COM SEUS ALUNOS!

Consuelo Debiagi, Campinas, São Paulo

O  postal de Consuelo Debiagi  foi produzido 

com colagem e uma técnica milenar chamada 

ENCÁUSTICA, que se caracteriza pelo uso da 

cera como aglutinante dos pigmentos.

Juan López de Ael, Vitoria-Gasteiz, Espanha

Equipe IBS
Publicado em 07/05/2013

ARRECADAÇÃO DE LIVROS NO 

COLÉGIO MIGUEL DE CERVANTES

A campanha de arrecadação de livros em escolas 

particulares de São Paulo anda de vento em 

popa!

Neste último sábado, dia 18 de maio, o IBS 

participou da 30a Feira do Livro no Colégio 

Miguel de Cervantes com uma exposição 

fotográfi ca sobre os trabalhos desenvolvidos 

pelo Instituto e o posto de doação, onde foram 

arrecadados cerca de 1.200 livros para os 

próximos projetos!

Todos os livros doados estão em excelente es-

tado de conservação e abastecerão bibliotecas 

dos projetos do próximo biênio, que se inicia em 

2014.

O IBS agradece ao Colégio Miguel de 
Cervantes pelo espaço cedido  e pela 
mobilização de pais e alunos!

Veja as fotos do evento:

Equipe IBS

Publicado em 20/05/2013
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