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Trilhando novos caminhos

Está iniciando mais um ano na Escola Municipal 
Luiz Viana Filho. Mas uma vez grandes 
oportunidades para realizarmos grandes ações e 
projetos, além de enfrentarmos outros desafios 
que virão.

Com esse espírito, demos início ao nosso ano letivo 
de maneira irradiante, com diversas atividades 
empolgantes, onde os alunos puderam se deliciar 
de várias atrações.

Na oportunidade foi realizada a abertura oficial 
com a apresentação de toda equipe de trabalho 
e várias informações sobre projetos, ações e 
atividades que serão realizadas na escola no 
referido ano letivo. Em seguida, os estudantes 
se dirigiram para as oficinas que foram 
antecipadamente organizadas para recepcioná-
los. São elas: Oficinas de Música e Dança, de 
Xadrez, de Teatro… ainda tivemos duas salas de 
cinema e uma sala de karaokê, onde a diversão 
e descontração tomou conta de toda escola. 

“Realmente foi um dia diferente, onde todos 
os alunos puderam participar de maneira 
democrática e divertida”, afirma o Coordenador 
Pedagógico Jefferson Maciel Teixeira.

Jefferson Maciel
Escola Municipal Luiz Viana Filho

Publicado em 27/03/2013

VOLTA ÀS AULAS!
Irecê/BA
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Início do Ano Letivo
Oficinas de Meio Ambiente, Saúde Bucal, 
Contação de Histórias, brinquedos com materiais 
reutilizáveis e brincadeiras, dão as boas vindas às 
crianças da Escola Municipal Manoel Afonso.

“Foi um dia extraordinário,” assim contam as 
crianças desta Instituição Educacional, pois além 
de se divertirem bastante, aprenderam a como 
cuidar do meio ambiente, da higiene bucal bem 
como a reutilizar garrafas PET na confecção de 
brinquedos.

Muito obrigada ao Instituto Brasil Solidário (IBS) 
por nos incentivar e despertar em nós o desejo de 
sermos uma escola sustentável.

Escola Municipal Manoel Afonso 
Publicado em 20/03/2013

Oba, estamos de volta!!!
Hoje iniciamos mais um ano letivo e como sempre 
cheio de disposição e sonhos. A EMOA está sob 
nova direção. A professora Suzi Brasil assumiu a 
direção da escola junto com a professora Damares 
Moura, vice-diretora, Aila Maira e Jussara são 
coordenadoras. O corpo docente continua o 
mesmo e o quadro de servidores aumentou. Que 
essa nova equipe de trabalho traga resultados 
positivos na escola.

E a nossa maior surpresa, nossa EMOA será 
reformada e terá uma nova cara e, para garantir 
isso, o tema do ano é:  Nova EMOA - nosso lugar 
ideal.

Assim, com o propósito de mudar a cara desta 
unidade escolar é que iniciamos com garra e 
vontade de vencer a evasão, a repetência, elevar 
o IDEB e superar toda e qualquer situação que por 
ventura nos apareça ao longo do ano.

Portanto, como hoje foi o nosso primeiro dia 
de aula não nos esqueçamos dos alunos que 
compareceram em um número reduzido no 

Lençois/BA

Palmeiras/BA

momento da abertura, mas ao logo de todo o 
dia chegavam um e outro procurando sua turma, 
seu horário, quem seriam seus professores e 
amanhã… esperamos todos lá.

E que venha o ano de 2013.

Escola Municipal Otaviano Alves 
Publicado em 25/02/2013

VOLTA ÀS AULAS!
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Semana da Saúde na EMOA
O projeto Semana da Saúde está em sua 2ª edição 
na EMOA e hoje iniciamos nossos trabalhos com 
entusiasmo e muita disposição.

O trabalho está estruturado em dois momentos 
de atividades para cada dia da semana e assim 
demos inicio trazendo nesta segunda-feira 
alongamentos com as professoras de Educação 
Física, café da manhã, lanche coletivo e palestra 
sobre alimentação saudável.

Os alunos, em uma grande maioria, se envolveram 
com a proposta do trabalho recordando momentos 
significativos da 1ª edição e demonstrando 
interesse pela temática.

E como diz Michael Pollan: “Comer é um ato social!  
“Coma como um rei no café da manhã, como 
um príncipe no almoço e como um mendigo no 
jantar”, assim teremos uma boa alimentação e 
saúde sempre. Fica a dica do dia.

Tanquinho - Lençóis/BA
Escola Municipal Otaviano Alves

Publicado em 29/04/2013

Segundo dia da Semana da Saúde 
na EMOA

Palestra sobre higiene bucal

E o trabalho continua… hoje a temática discutida 
nas salas de aula e em palestra foi Higiene bucal. 
Tivemos como palestrante a professora Marisa 
e suas colaboradoras as professoras Janira e 
Reginilce, que fazendo uso dos conhecimentos 
adquiridos com as oficinas do IBS muniram-se de 
conhecimentos e materiais relacionados ao tema 
e deram show ao ensinar e/ou lembrar aos alunos 
a importância da escovação dentária diária e 
como fazê-la para manter sempre o sorriso bonito 
e uma boa saúde. Também fizeram distribuição de 
escovas e a escovação com os alunos.

Está temática levou grande número dos alunos 
para a sala de palestra, deixando um ambiente 
bem descontraído, haja vista que tivemos 
também a companhia da “fada do dente”, em um 

filme, para reafirmar o que já havia sido dito 
anteriormente pelas professoras.

E como todos nós já sabemos os dentes sempre 
foi o cartão de visitas de uma pessoa e se não for 
tratado com as medidas necessárias passadas 
por um especialista podem trazer sérios 
problemas nos fazer muito mal.

Trilha da Saúde

No terceiro dia da Semana da Saúde na EMOA 
tivemos por temática: Esporte e Saúde na 
escola. E porque não fazer uma caminhada 
para iniciarmos o dia com mais disposição? E 
pensando assim, após o alongamento, uma 
breve conversa sobre a importância do exercício 

SAÚDE

físico e instruções necessárias para o percurso 
saímos por alguns pontos que marcaram e 
marcam a história do nosso lugar para visitar e os 
alunos conhecerem de onde saiam nossa água de 
cada dia.

Os tanques, assim são conhecidos aqui, eram as 
fontes que nos forneciam água para os serviços 
domésticos, exceto na alimentação.

A caminhada teve um percurso da escola a um 
sitio, onde os alunos se deliciar com saborosos 
cajás.

Tanquinho - Lençóis/BA
Escola Municipal Otaviano Alves

Publicado em 30/04/2013

Lençois/BA
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CPOD

Alunos da Escola Base II fazem levantamento do 
índice de cáries usando os dados técnicos da Or-
ganização Mundial de Saúde, com o CPOD, para o 
atendimento com os dentistas que estarão reali-
zando o atendimento odontológico na Escola no 
período de 20 a 23 de abril de 2013… Os alunos, 
além de terem feito essa triagem para saber o 

Saúde e Educação: ação e parceria
Todos nós acreditamos que a escola é de suma 
importância para a formação integral dos es-
tudantes, porém a escola precisa a cada dia 
manter parcerias que viabilizem as ações relacio-
nadas a prevenção, saúde e combate a drogas. O 
Instituto Brasil Solidário nos contemplou ao longo 
do tempo com várias ações voltadas a essa área 
preventiva, dentro elas podemos citar a escov-
ação, palestras sobre DST e prevenção e combate 
as drogas. A referida ONG tem deixado um legado 
imensurável para as nossas ações sistematizadas 
na área de saúde.

Dentro dessa perspectiva, a Escola Municipal 
Luiz Viana Filho, mais uma vez estabelece im-
portante pareceria com órgãos e colaboradores 
nessa importante área, tais como: Agentes de 
Saúde, Programa Saúde na Família, enfermeiras 
e etc. Umas das ações aconteceu no dia 15 de 
Março de 2013, onde recebemos todos os profis-
sionais do PSF do Bairro São Francisco para re-
alizarem um excelente trabalho sobre as Doen-
ças Sexualmente Transmissíveis (DST), gravidez 
na adolescência e combate e prevenção ao uso 
de drogas.
O evento foi bem expressivo e tivemos a par-

número de problemas de cada um, fizeram 
aplicação de flúor, mediante prévia autorização 
das famílias e ficaram bastante felizes com o tra-
balho realizado… Além dessa brilhante parce-
ria com o Dr. Raimundo Cirilo e toda a Equipe 
da Unidade de Saúde da Família local, os alunos 
tiveram uma brilhante companhia: LIVROS…

Os Gestores da Biblioteca acompanharam os alu-

ticipação efetiva de todos os alunos da referida 
turma, que tiveram o privilégio de serem todos 
pesados para construção de ficha com dados ref-
erentes ao Índice de Massa Corpórea (IMC).
Gostaríamos de parabenizar a todos que partic-
iparam desse momento e em especial, agrade-
cer todos os profissionais da saúde do Bairro São 
Francisco, na certeza que promover prevenção e 
saúde é promover sobre tudo a vida.

Irecê/BA
Escola Municipal Luis Viana Filho

Publicado em  04/04/2013

Irecê/BA

Palmeiras/BA

nos e realizaram a primeira etapa do 30 Minutos 
pela Leitura na sala de espera do Posto, enquanto 
eles aguardavam atendimento, eles fizeram com-
panhia com os outros pacientes LENDO… Que 
delícia…

Palmeiras/BA
Escola Municipal de Caeté-Açu

Publicado em 04/04/2013

SAÚDE
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17ª Gincana Cultural na Escola 
Mariinha Rocha

Show de Talentos

Fazendo parte da 17ª Gincana Estudantil, 
aconteceu no último dia 13/04/2013 um evento 
cultural na Escola Municipal Mariinha Rocha, com 
o objetivo de incentivar e divulgar os inúmeros 
talentos dos alunos da escola.

As competições artísticas aconteceram nas 
modalidades de dança e canto, todas as 
apresentações foram um grande sucesso.

Balsas/MA
Escola Municipal Mariinha Rocha

Publicado em 22/04/2013

1º Concurso de Bonecos e 
Marionetes

Acontecerá no mês de maio o 1º concurso de 
bonecos e marionetes, essa será uma tarefa 
da 17ª Gincana Estudantil da Escola Municipal 
Mariinha Rocha.

Não percam: mais um sucesso chegando por 
aqui!!!

Balsas/MA
Escola Municipal Mariinha Rocha 

Publicado em 22/04/2013

Oficina de Bonecos
Os professores se reuniram e realizaram uma ofici-
na de Teatro de Sombras, ministrada pelos profes-
sores Antônio Marcos, Suéliton Belo e Vilma Nona-
to, participantes na visita anterior, multiplicando 
os conhecimentos adquiridos para os colegas. A 
ideia é criar uma peça de teatro que será apresen-
tada pelos professores durante os dias de visita do 
IBS na Escola. Como a Escola estava em reforma, 
os trabalhos foram realizados no posto de Saúde, 
a quem agradecemos muito a parceria que temos 
firmada ao longo desses últimos anos…

Palmeiras/BA
Publicado em 04/04/2013

CULTURA
Palmeiras/BA

Balsas/MA
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MEIO AMBIENTE

BLITZ EDUCATIVA

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente – 
SEMAM, realizou hoje dia 22 de março –Dia 
Mundial da Água, uma atividade socioeducativa, 
uma blitz no semáforo da coluna da hora, com 
objetivo de sensibilizar a sociedade crateuense 
para o consumo consciente da água.

O evento da manhã de hoje mobilizou 
aproximadamente 2.500 pessoas entre 
motoristas, motoqueiros e pedestres que 
passaram por ali.

A ação contou com a participação além da equipe 
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com a 
Escola Vilebaldo Martins, Instituto Federal – IFCE 
e animação do grupo Ribuliço Ecoart.

Secretaria de Meio Ambiente 
Publicado em 22/03/2013

Crateús/CE

Crateús/CE

Semana da Árvore: 
“Troque garrafas plásticas por mudas”

A Secretaria de Meio Ambiente – SEMAM, de 
Crateús/CE realizou uma campanha de troca de 
material reciclável por mudas, com o objetivo 
de mobilizar a comunidade para a arborização 
urbana e fortalecer o programa de coleta seletiva 
desenvolvida pela Secretaria de Meio Ambiente, 
com a associação de catadores- RECICRATIÚ em 
parceria com o Instituto Brasil Solidário, entre 
outros apoiadores.

“Durante três dias estivemos na principal praça da 
cidade realizando este trabalho. A campanha foi 
um sucesso, a população tem participação efetiva” 
(Márcia Andrade, Coordenadora de Gestão 
Ambiental e Políticas Públicas).

Secretaria de Meio Ambiente
Publicado em 27/03/2013
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II Conferência Municipal de Meio 
Ambiente

Secretaria de Meio Ambiente – SEMAM, 
Crateús/CE

Realizou-se no dia 04 de abril de 2013 a II 
Conferencia Municipal de Meio Ambiente de 
Crateús, o tema central foi  Resíduos  Sólidos. 
Tivemos um público diversificado e participativo 
de 140 pessoas.

Com a seguinte programação:

PALESTRA:  GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO 
MUNICÍPIO DE CRATEÚS
Palestrante: Wanderley Marques de Sousa
SEMAM – Crateús
Projeto de Coleta Seletiva, apoiado pelo IBS entre 
outros apoiadores.

PALESTRA:  POLITICA NACIONAL DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS, LEI Nº 12.305/2010.
Palestrante: Dr. Alceu Galvão
ARCE – Agência Reguladora do Estado do Ceará

PALESTRA:  POLÍTICA ESTADUAL DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS DO ESTADO DO CEARÁ E PLANO REGIONAL 
DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO SERTÃO DE CRATEÚS / 
INHAMUNS
Palestrante: Dra. Maria Dias
CONPAM – Conselho de Políticas e Gestão do 
Meio Ambiente do Estado do Ceará e os grupos 
de estudos também realizaram um excelente 
trabalho.

Secretaria de Meio Ambiente 
Publicado em  05/04/2013

Crateús/CE

MEIO AMBIENTE
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INCENTIVO À LEITURA

Semana de 
Incentivo à Leitura

Aconteceu com muito sucesso na escola Municipal 
Mariinha Rocha, de 15 a 19 de abril, a Semana de 
Incentivo a Leitura, ação esta resultado do traba-
lho em parceria com o Instituto Brasil Solidário.

No município de Balsas esta atividade estar forta-
lecida através da Lei Nº004/2012 – Câmara Muni-
cipal de Balsas de autoria da vereadora Fransuíla 
que instituiu esta semana, voltada as atividades 
de incentivo à leitura. Inúmeras atividades foram 
realizadas.

Escola Municipal Mariinha Rocha
Publicado em 21/04/2013

Balsas/MA

Iraquara/BA

Rodas de Leitura

As rodas de leitura na Escola Municipal Pequeno 
Sabidinho já viraram rotina nas salas de aula, 
vejam como os alunos estão concentrados 
realizando suas leituras, momentos de viagens 
por um mundo encantado que para a nossa 
realidade... Só na leitura de um bom livro isso é 
possível.

Eliana Carvalho
Escola Pequeno Sabidinho
Publicado em 19/03/2013

Maratona da Leitura: 
Incentivando os alunos a ler cada 

dia mais e mais...

Demorou mais finalmente chegou à nossa 
escola a nova gestora da biblioteca para dar 
continuidade às ações de incentivo à leitura 
dentro e fora dos muros da escola.

Portanto, nesta terça-feira 02/04/2013 foram 
abertas as inscrições para a Maratona da Leitura. 
Professores e gestora da biblioteca trabalham 
unidos com o forte propósito de continuar 
incentivando os nossos alunos, há ler cada dia 
mais e mais.

“Pois sabemos que o hábito de ler deve ser 
desenvolvido e pensando assim, nos aliamos 
para seduzir toda a comunidade escolar e 
local para que embarquem neste mundo de 
conhecimentos e fantasias”.

Escola Municipal Otaviano Alves
Publicado em 02/04/2013

Lençois/BA
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Irecê/BA

Biblioteca Escolar em Ação

As práticas de leitura em nossa escola vêm 
proporcionando momentos significativos 
de aprendizagem para os estudantes, para 
que isso ocorra de maneira satisfatória, o 
trabalho realizado na biblioteca escolar é de 
suma importância para efetivação de ações 
e atividades relacionada à leitura, além da 
disponibilização de livros para que os estudantes 
realizem diversificadas leituras e tenham acesso 
a todo material.

Nesse sentido, já foi realizado o trabalho de 
levantamento de todo acervo, reorganização 
das carteirinhas, relatórios diversos e 

reconhecimento dos livros que ainda estão 
emprestados, além de estarmos organizando 
uma parceria com a Equipe de Comunicação da 
escola, para registros fotográficos com intuito de 
identificar todos os estudantes nas carteirinhas e 
fichas.

Assim, foram apresentadas as novas bibliotecárias 
da escola, são elas: As professoras Malane 
(matutino) e Esmênia (vespertino), que 
estarão incumbidas de darem continuidade a um 
excelente trabalho que estava sendo realizado no 
âmbito da biblioteca escolar.

Jefferson Maciel
Escola Municipal Luiz Viana Filho

Publicado em 01/04/2013

30 Minutos pela Leitura 
Creche Mãe Marieta

Na creche Mãe Marieta, cidade Iraquara/BA. 
Realizamos em parceria com o Instituto Brasil 
Solidário o movimento 30 Minutos pela Leitura 
para este momento a creche organizou um varal 
literário, composto de livros do acervo da creche. 
Contamos com a colaboração da professora 
Telice para organização do varal, juntamente 
com a Diretora Ana Maria e o secretário Sandro, 
e o senhor Jairo amigo da creche, morador da 
comunidade do Morumbi.

Às dez horas (10:00) da manhã todos os alunos 
da creche estavam reunidos em uma grande 
roda no pátio para participarem dos 30 minutos 
pela leitura, incluindo também nesse belo 
momento funcionários da creche, as merendeiras, 
monitoras, professoras, auxiliares de limpeza 
todos envolvidos pelo movimento. A professora 
Deinha se destacou na leitura participando 
o tempo todo com as crianças e dando vida 
aos personagens, as crianças ficaram muito 
envolvidas e participando da história. 

Após este primeiro momento a professora, foi 
solicitado que as crianças escolhessem livros 
de seu interesse no varal, para ter esse contato, 
foi lindo ver todos participando, até os menores 
com a ajuda da professora folheando os livros, 
pareciam encantados com as imagens. Foi 
fascinante ouvir as crianças pedirem livros, 
para as professoras e quando estavam com 
seu livro cada um ao seu jeito folheou e 
interagiu com os outros colegas. Foi muito 

Iraquara/BA

bom, ver funcionários da creche interagindo 
escolhendo e lendo livro, junto com as crianças. 
Podemos dizer que os 30 minutos pela leitura foi, 
mais que fascinante, foi um momento mágico. E 
ficou com certeza um gostinho de quero mais.

Eliana Carvalho
Escola Pequeno Sabidinho 
Publicado em 07/04/2013

INCENTIVO À LEITURA
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Balsas/MA
PROJETO 30 MINUTOS PELA LEITURA

Participamos nesta quinta feira dia 18/04/2013 
da mobilização nacional pela leitura idealizada 
pelo Instituto Brasil Solidário através das ações do  
PROJETO 30 MINUTOS PELA LEITURA. Foram 642 
alunos, 30 professores, direção e coordenação; 
festa da biblioteca e funcionários envolvidos 
nesta atividade. Estamos fazendo nossa parte. 
VALEU….

Eliane
Escola Municipal Mariinha Rocha 

Publicado em 22/04/2013
30 Minutos pela Leitura

Os Gestores da Biblioteca realizaram no dia de 
hoje, 04/04, a primeira etapa do Projeto 30 
Minutos pela Leitura com o apoio da Equipe da 
Unidade de Saúde. 

Eles foram ao Posto de Saúde, organizaram um 
espaço no chão com um lindo tapete forrado de 
livros… como hoje os alunos foram atendidos 
para fazer o levantamento de dados para o 
CPOD, fizeram companhia aos demais pacientes 
enquanto esperavam atendimento lendo livros 

Palmeiras/BA

na sala de recepção… Foi um momento único, 
ver os alunos nos corredores do Posto lendo 
enquanto aguardavam e mais impressionante foi 
ver o envolvimento das pessoas da comunidade se 
deliciando nesse mundo da leitura num ambiente 
como o Posto de Saúde… e os pacientes que não 
sabiam ler, ouviram histórias lidas pelos alunos e 
Gestores… 

Foi verdadeiramente maravilhoso… Venham 
logo os próximos 30 minutos pela leitura!

Escola  de 1º Grau de Caeté-Açú
Publicado em 04/04/2013

Natal/RN

30 Minutos Pela Leitura 

Alunos de variadas séries da Escola de Cidadania 
Santa Rosa, situada no município de Crateús, 
apreciam e colocam em prática o gosto pela 
leitura na biblioteca da escola, na sala de aula e 
até mesmo durante o intervalo no parquinho.

É o poder da descoberta de novos conhecimentos 
através dos livros!

Já os pequenos que iniciaram no ensino infantil 
ficaram atentos e entusiasmados com a contação 
de história que a professora fez.

Escola de Cidadania Santa Rosa
Publicado em 19/04/2013

INCENTIVO À LEITURA

Crateús/CE

30 Minutos Pela Leitura 

O projeto 30 Minutos Pela Leitura acontece em 
Natal/RN em várias escolas que já aderiram 
as ações do Instituto Brasil Solidário… 
acompanhem agora alguns destes momentos!!!

Escola Noilde Pessoa Ramalho
Publicado em 08/04/2013
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IBS NO BLOG
Guia IBS na Escola

Pensando em auxiliar a organização das escolas 
no desenvolvimento das ações do Programa Ami-
gos do Planeta na Escola, o Instituto Brasil Soli-
dário desenvolveu mais uma ferramenta para os 
educadores: o Guia IBS na Escola.

Esta nova apostila busca apresentar todas as áreas 
do IBS de forma conjunta, com metodologia, su-
gestão de cronograma por projeto/área e esclare-
cimentos gerais sobre o Instituto e seus projetos.

Como anexo, a apostila traz ainda:
•	 O Regimento Interno, com as novas for-

mas de apoio a projetos a partir de 2013 
para todos os municípios. É importante que 
todos leiam e estejam cientes das mudan-
ças para que, assim, possam adequar-se às 
novas normas e garantir a continuidade do 
apoio a projetos locais.

•	 Dicas sobre como participar e influenciar 
a criação de políticas públicas. Acreditem, 
fomentar políticas públicas é possível e im-
portantíssimo para a garantia e ampliação 
das mudanças desejadas.

Equipe IBS
Publicado em 25/03/2013

NOVA CAPACITAÇÃO EM CANUDOS!
A artesã Dora, de Feira de Santana, esteve 
na comunidade de Canudos Velho, muni-
cípio de Canudos, Bahia, para realizar uma 
oficina de flores artificiais artesanais que 
integra o Projeto Vila Canudos.

A associação de artesãs de Canudos Velho 
recebeu muito bem a novidade!

Há grande interesse em ampliar a variedade 
de produtos oferecidos na lojinha da comu-
nidade, aberta para atender turistas que 
para lá seguem em busca da famosa histó-
ria da Guerra de Canudos, ocorrida entre os 
anos de 1896 e 1897.

Desde que a lojinha abriu, com o apoio do 
IBS, as artesãs da comunidade não param 
de trabalhar! Muitos dos produtos criados 
por elas já foram comercializados.

O IBS já apoiou a realização do Curso de Xi-
logravura para Estamparia e inicia, com esta 
oficina, uma série de capacitações que ocor-
rerão todo mês, trazendo novidades para 
geração de renda naquela comunidade.

Sucesso às mulheres empreendedoras!!!

Equipe IBS
Publicado em 02/04/2013

ARRECADANDO LIVROS!
O IBS iniciou uma campanha de arrecadação de 
livros em instituições de ensino paulistanas para 
rechear as bibliotecas das escolas que serão aten-
didas pelos novos projetos do Instituto.

O objetivo da ação é estimular a doação de livros 
literários infantis e infanto juvenis, além de cons-
cientizar crianças e jovens sobre a importância de 
compartilhar exemplares já lidos.

O projeto de Incentivo à Leitura é apresentado a 
um grupo de alunos que se responsabilizará pela 
arrecadação de livros dentro e fora da escola.

A primeira instituição visitada foi o Colégio Pio XII, 
onde o IBS encontrou uma turminha muito bem 
disposta a colaborar!!!

Os alunos acolheram a equipe com carinho e es-
cutaram atentamente a palestra sobre os projetos 
do Instituto.

A palestra, recheada de imagens, apresenta um 
Brasil que é pouco conhecido pelos paulistanos, 
na intenção de promover um intercâmbio cultural 
através das doações. Dessa forma, os assuntos tra-
tados na palestra podem ser aproveitados pelos 
professores da escola para aprofundar os conhe-
cimentos sobre o nosso país.

Outras ações estão previstas ao longo deste ano!

Esperamos arrecadar muitos livros para distribuir 
em diversas escolas pelo Brasil!

VIVA A SOLIDARIEDADE!

Equipe IBS
Publicado em 02/04/2013



março / abril 13

confira mais publicações em www.brasilsolidario.org.br/blogBL    GIB
S

O Blog Notícias é uma publicação mensal do 
Instituto Brasil Solidário que traz as princi-
pais postagens dos municípios e escolas ca-
dastradas no Blog IBS Amigos do Planeta na 
Escola - www.brasilsolidario.org.br/blog.

O texto de cada postagem é extraído inte-
gralmente e as fotos, selecionadas e edita-
das conforme o espaço.
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