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BOAS INICIATIVAS

DIA DAS CRIANÇAS

LEITURA E CULTURA

A partir das experiências compartilhadas
durante o II Encontro Amigos do Planeta na
Escola, novas iniciativas têm sido planejadas!
Acompanhe!

O Dia das Crianças foi uma oportunidade
para as escolas desenvolverem atividades
recreativas e educativas!

Literatura, teatro, música e outras linguagens
artísticas fazem parte do universo cultural!
Confira as atividades culturais nas escolas!

Página 2

Página 4

Página 5

MEIO AMBIENTE

SAÚDE

IBS NO BLOG

Gincanas, projetos multidisciplinares, coleta
seletiva e hortas fazem parte das atividades
voltadas à Educação Ambiental nas escolas!

Parcerias de sucesso integram ações da área
da Saúde à escola! Um verdadeiro mutirão
pelo bem estar dos estudantes! Acompanhe!
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Novos materiais de consulta são colocados à
disposição dos beneficiários dos projetos do
IBS após o II Encontro Amigos do Planeta na
Escola!
Página 12

confira outras publicações em www.brasilsolidario.org.br/blog

2

outubro

BOAS INICIATIVAS
Primavera/PA*
Reunião escolar
A direção convocou uma reunião com todos
os funcionários da escola Manoel Antonio
Leite para mostrar os resultados do II Encontro
Amigos do Planeta na Escola em Lençóis, Bahia.
Contamos também com a presença da Secretária
de Educação do Município, a professora Silvia e
também com os funcionários de mais três escolas
municipais que pretendemos multiplicar as ações
e, posteriormente, expandir à outras escolas.
Estamos inspiradíssimos com os exemplos das
atividades de outros municípios e acreditamos que
é possível transformar uma realidade. Estamos
fortificados com tantos chás que tomamos!
Escola Estadual Monoel Antonio Leite
Publicado em 04/10/2013

Tamboril/CE
Multiplicando as ações dos
Amigos do Planeta na Escola – IBS
Sou Fabinha, estou diretora na EMEIF São
Sebastião em Nova Roma, base II e, após
participar do II Encontro dos Amigos do Planeta
na Escola, voltei para casa não só revigorada
com tantas emoções que vivi naquela semana,
mas também com vontade e determinada a
fazer um pouco mais. Estou desenvolvendo os
projetos 30 Minutos pela Leitura, Higiene Bucal
e Meio Ambiente em três escolas: a Escola no
Assentamento Floresta, Escola Raimundo Camelo
Rosa, em Oriente, e Nossa Senhora Aparecida, na
Passarinha. Estou muito feliz em compartilhar
multiplicando um projeto tão rico e verdadeiro.
Só tenho a agradecer à família IBS e à Secretaria
Municipal de Educação do Município de Tamboril
pelo apoio.
Escola Municipal São Sebastião
Publicado em 09/10/2013
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BOAS INICIATIVAS
Irecê/BA
IBS NO CORAÇÃO DE IRECÊ

dutiva e foi fácil perceber que realmente somos
peças de uma mesma engrenagem.

IBS NO CORAÇÃO DE IRECÊ. Este é o nome de batismo do grupo que foi criado na cidade de Irecê com
o propósito de engrossar a fila dos voluntários do
Instituto, no desenvolvimento das ações já iniciadas no município e outras já pensadas pelo grupo.

Compõem o grupo: Bárbara Durães, Jefferson
Maciel, Nelson Rodrigues, Rúbia Margareth, Jucileide Pereira, Beto Alarcon e Lourival Tavares.

Os componentes são pessoas que se afinam com a
proposta do Instituto e, cada um com a sua habilidade, vai fazer a vez das perninhas da centopeia
e, é claro, dar asas à imaginação e, na medida do
possível, tornar os sonhos em projetos reais.

Saudações Solidárias!

“IBS NO CORAÇÃO DE IRECÊ”
Rúbia Margareth
Publicado em 13/10/2013

Uma coisa de cada vez. Esta é a nossa estratégia;
pensar, organizar, e ACONTECER. Novamente
repete-se o ciclo da avaliação à ação e vamos em
frente!
O que já está proposto: dar continuidade ao Cine
Luar, a princípio levando o cinema para as comunidades rurais, iniciando no dia 19 de outubro, no
povoado de Itapicuru, com o filme “Narradores de
Javé”. Estaremos pela manhã fazendo a divulgação e a noite o evento acontecerá na praça local.
Paralelo a este trabalho, vamos trabalhar na criação de curtas, que poderão ser levados para os
encontros de Escola Família como um forte aliado
nas discussões mais recorrentes, quando se trata
da participação dos responsáveis no cotidiano da
escola. Falamos do roteiro e outros aspectos técnicos que envolvem esta ação, de forma muito pro-

Campeonato de Xadrez
Em parceria com o Sr. Diego Alberto, pai de um
aluno e empresário local, o professor de Educação
Física Carlos César Faria realizou um campeonato
de xadrez com os alunos do 7° ano nesta 3ª
Unidade em suas aulas, onde todos os alunos
participaram dos jogos realizados. Eles tiveram
muitas aulas realizadas no galpão de Diego.
Passaram por uma série de aulas onde puderam
aprender as regras do jogo, até que passaram
para as fases eliminatórias, semifinal e final. Foi
um trabalho com muito bom resultado.
Publicado em 22/10/2013

confira outras publicações em www.brasilsolidario.org.br/blog
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DIA DAS CRIANÇAS
Balsas/MA
Semana da Criança
Escola Municipal Mariinha Rocha
A criança tem o direito de ser feliz, de ser
valorizada, respeitada e amada. Ela passa uma
parte do tempo na escola, que por sua vez
desempenha sua função social proporcionando
à criança um ambiente feliz, acolhedor e amável.
Objetivos: promover, durante a Semana da Criança,
atividades extraclasse, variadas e interessantes,
visando dar à criança oportunidades de lazer
e sociabilidade educativas; valorizar a criança;
estimular a autoestima infantil; evidenciar os
direitos e deveres da criança; proporcionar jogos
e brincadeiras educativas;
Atividades: palestras informativas sobre higiene
pessoal com a entrega de escova e creme dental
para os alunos.
Escola Municipal Mariinha Rocha
Publicado em 08/10/2013

Irecê/BA
DIA DAS CRIANÇAS: Caravana
da Alegria
Entre os dias 03 e 11 de outubro, a zona rural
de Irecê foi contemplada pela CARAVANA
DA ALEGRIA, ação proposta pela Secretaria
Municipal de Educação de Irecê em comemoração
ao Dia da Criança. Na oportunidade, as crianças
de todos os povoados se encantaram com várias
apresentações como: contação de história,
peças teatrais, teatro de bonecos, esquetes,
dramatizações, brincadeiras e jogos.
A participação da Escola Municipal Luiz Viana
Filho foi efetiva e nossos atores, componentes
da Equipe de Teatro Atitude, fizeram a diferença
compondo a maioria de participantes da
Caravana da Alegria, contando ainda com a
participação do professor Roberto Alarcon e do
coordenador da escola, o professor Jefferson
Maciel Teixeira.
Futuramente, pretende-se transformar essa
ação em projeto permanente da Secretaria de
Educação de Irecê, possibilitando assim a visita

à escolas da sede e continuando essa importante
atividade recreativa, lúdica e pedagógica.
Breve será produzido um documentário sobre a
proposta e atuação da CARAVANA DA ALEGRIA.
Aguardem!
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LEITURA E CULTURA
Caucaia/CE
Análise de DOM CASMURRO, por
ANA BEATRIZ
Análise de DOM CASMURRO, de MACHADO DE ASSIS,
por ANA BEATRIZ, 1 C, da EEEP Marly Ferreira Martins
– Caucaia, CE - 2013
Bem, esse livro é bem interessante, pois retrata uma
historia de romance e religião juntos. Um amor que
nasce entre dois jovens, mas que é interrompido por
uma promessa feita no passado, promessa essa que faz
com que Bentinho seja mandado para o seminário. No
entanto, as controvérsias não estão basicamente aí, pois
Capitu a personagem pela qual Bentinho se apaixona
é bem dissimulada, mas não falo isso de qualquer
modo, é que suas atitudes deixam transparecer isso.
Na história ela quer saber exatamente tudo o que
acontece com Bentinho e o motivo é sempre o mesmo:
quer calcular minuciosamente tudo o que ocorrerá
depois; acho que toda a história Capitu é quem a faz, a
partir do momento em que conhece Bentinho.
Eles se casam e parecem estar bem, por um tempo.
Entretanto, Capitu é do tipo de esposa que quer atenção
da sociedade, o que Bentinho muitas vezes questionou
a si mesmo. Deu-lhe um filho que recebeu o nome de
Ezequiel. Daí surgem dúvidas, pois depois que o amigo

INCENTIVO A LEITURA/
SOLIDARIEDADE/ Escola Municipal
Mariinha Rocha

faleceu ele começou a observar seu filho e perceber
que haviam semelhanças entre eles. O ciúme e a
raiva vieram à tona e depois disso o seu casamento
foi desfeito e cada um teve que seguir para um lado.
Machado de Assis é muito bom, pois ele não dá um
final explícito e deixa que o leitor tire suas próprias
conclusões, mas talvez isso deve ser porque ele
queira isso mesmo ou então ele mesmo não sabe que
fim dar ao livro. Enfim para mim, Capitu mereceu ser
deixada, pois se realmente traiu o marido como eu
acho que sim ela mereceu ser abandonada, mas tem
uma parte no texto em que ele diz que Capitu lhe
escreve toda carinhosa, o que nos leva a pensar que
ou ela é muito dissimulada ou não tem culpa alguma.
Achei horrível aquilo que ele disse sobre Ezequiel,
como ele pode desejar tanto o mal àquele que é seu
filho, pois é como dizem: quem cuida também é pai
ou mãe. E mesmo que ele não fosse seu filho, ele o
tinha criado e se não soubesse da possível traição
continuaria a amar seu filho. No fim das contas ele
perdeu todos aqueles que o rodeavam com afeto. Ele
também dramatiza um pouco quanto a ele não ser
lembrado!
Porém temos que ver que quem narra a historia é ele
mesmo e, então, que ele pode ter deixado-o como
vítima…

O livro realmente muito me cativou. Ainda acho que
Capitu traiu o marido mas, tirando isso, pode-se
perceber mais coisas legais nesse livro. Tipo: retrata as
barreiras da fé, da amizade, confiança, compromisso,
cinismo que faz com que prestemos mais atenção
nas pessoas que conosco convivem. E mostra de certa
forma que aquela frase “nem tudo o que parece é”
realmente é assim. No caso mostra-se que o amor que
ele tinha por Capitu se foi, já que ele pensava que era
para sempre, e também do amigo e etc.
EEEPP Marly Ferreira Martins
Publicado em 10/10/2013
(Nota: A publicação contém um vídeo. Acesse o Blog
IBS Amigos do Planeta para vê-la na íntegra.)

Balsas/MA

INCENTIVO A LEITURA/ SOLIDARIEDADE. Na última
semana do mês de outubro, aconteceu uma
ação de incentivo à leitura e ao espírito solidário
organizada pela professora Fransuila e seus
alunos de 7º ano e 7ª série.
Os alunos, juntamente com a professora,
mobilizaram-se: arrecadaram brinquedos que
foram doados as crianças do 1º ano e ainda
apresentaram um teatro com alguns clássicos da
literatura infantil.
Percebia-se o entusiasmo e a alegria de ambas
as partes. Parabéns! Estes são ensinamentos e
experiências que ficam para a vida!
Escola Municipal Mariinha Rocha
Publicado em 29/10/2013

confira outras publicações em www.brasilsolidario.org.br/blog
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LEITURA E CULTURA
Irecê/BA
Semifinal do Soletrando do 3º e 4º
ano na Escola Rural de Itapicuru
O Soletrando na Escola Rural de Itapicuru foi
uma atividade que proporcionou uma enorme
interação entre os participantes, pois construíram
frases contextualizadas empregando as 100
palavras do banco, com aproximação do
significado da palavra no contexto, etimologia
das palavras.
Logo ao soletrar, estudantes e professores
percebiam as dificuldades ortográficas a exemplo
do uso do R, RR, S, SS, C, Ç, NH, CH, X, M, N, H, U,
L, a acentuação das palavras, o emprego do hífen,
bem como quem estava lendo com fluência.
Nesse sentido, também foi um instrumento para
o professor replanejar as aulas.
Depoimento de Ana Laisa, aluna do 4ºano: “Para
mim, o importante não é ganhar o soletrando
mas a oportunidade de aprender a cada dia
bem mais. Tenho aprendido bastante! Logo no
início tinha medo porque queria ganhar, mas aos
poucos trabalhei isso e hoje sei que o importante
é participar”.
O soletrando é uma atividade que dá para
aprender de maneira divertida muitos conteúdos
que os alunos não gostam.

A leitura nas turmas do
3º e 4ºano da Escola Rural
de Itapicuru
Diante de uma história leitora dos nossos
estudantes, com tanta fragilidade, o resultado
das leituras diárias ultrapassam os 50 minutos.
O que se percebe é que mesmo sem uma
diversidade de material é possível sim, despertar
o gosto pela leitura. Para isso o professor precisa
ser o exemplo, força motriz. O estímulo foi o
responsável pelo encontro do prazer nas leituras.
O cantinho da leitura parece surreal, pois
durante o percurso de um educador ainda não
havia sido possível presenciar algo parecido.
Linda a emoção dos estudantes passeando por
entre os poucos livros para escolher o que mais
lhes chama a atenção. São estas pequenas
ações quem dão vida às leituras realizadas,
desenvolvendo o gosto e o prazer pelas leituras
literárias. Nesse tempo/espaço os estudantes
se descobrem em relação ao seu gosto literário,
deixando transparecer no momento de escolher
o livro e expressar as suas ideias.
Escola Rural de Itapicuru
Publicado em 13/10/2013

Os alunos estão ansiosos. A final era para ser no
Dia das Crianças, mas estou à procura de prêmios.
Dificílimo!!!
Escola Rural de Itapicuru
Publicado em 13/10/2013

Café Literário com Vinicius de
Moraes do 3º e 4º ano da Escola
Rural de Itapicuru
A formação de leitores na escola não é somente
papel do professor de Língua Portuguesa, mas
de todos que se interessam em fazer a diferença
em um mundo letrado onde a leitura tornou-se
uma necessidade básica para sobreviver. É nesse
contexto que professores, coordenação, pais,
funcionários e educando se uniram em prol do

desenvolvimento de práticas e usos significativos
da leitura na escola para tecer uma nova história
no cenário escolar onde realidade se mistura com
a fantasia.
Devido a isso, sempre desenvolvemos atividades
que mexem com a emoção. A exemplo do Café
Literário com Vinicius de Morais dos alunos do 3º
e 4º ano da Escola Rural, que foi um verdadeiro
sucesso! Os alunos encenaram músicas, paródias,
recital de poesia, passa ou repassa da vida e obra
de Vinicius, jornal sobre a sua vida, peça teatral
sobre a vida com as 9 mulheres, voz e violão com
o amigo Louro tocando as principais músicas de
Vinicius e a turma formou um verdadeiro coral
acompanhando as músicas .
Este é um dos autores mais conhecidos dos
alunos através das suas músicas e poesias.
Devido a isso desenvolveram a imaginação para
declamar poesias, encenar músicas e dramatizar
a própria vida, principalmente, no que se referia
às mulheres. Dessa forma, estamos conseguindo
despertar o saber/sabor pelas leituras.
A escola possui o objetivo, segundo Colomer e
Camps ”[...] de restituir-lhe seu sentido de prática
social e cultural, de tal maneira que os alunos
entendam sua aprendizagem como um meio
para ampliar suas possibilidades de comunicação,
de prazer e de aprendizagem e se envolvam
no interesse por compreender a mensagem
escrita” (2008, p. 90). Assim, a escola estará
comprometida com a garantia do acesso do saber
a todos os estudantes de forma prazerosa.
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LEITURA E CULTURA
Primavera/PA*
Escola de Música
Antonio Reis de Aviz
Apresentação maravilhosa dos pequenos
músicos do professor Elias.
No repertório, somente cantigas de roda.
Foi maravilhoso ver as crianças cantando,
acompanhando a melodia das flautas e dos
violões!
Publicado em 23/10/2013

Cabaceiras/PB
Ensaios para a apresentação da
peça “Minha Família é normal”
Durante 3 meses, ocorreram os ensaios do
Grupo de Teatro Sementes da Cabaça para a
apresentação da peça teatral, “MINHA FAMÍLIA
É NORMAL”.
Peça que contou com um grupo formando
12 pessoas entre produção, atores e grupo de
filmagem.
Alguns integrantes do grupo tiveram a
oportunidade de ir na rádio local convidar a
população para ir assistir a peça
Foto: Sidney Nunes
Texto: Luan Cavalcanti
Publicado em 08/10/2013

Grupo de Teatro
Sementes da Cabaça
Nesta última sexta-feira, aconteceu em Cabaceiras
a apresentação do grupo de teatro local.
O Grupo de Teatro Sementes da Cabaça fez a
apresentação da peça teatral “MINHA FAMÍLIA É
NORMAL”, do diretor e escritor Sidney Nunes, que
também é o coordenado do grupo.
Foto: Sidney Nunes
Texto: Luan Cavalcanti
Publicado em 08/10/2013

confira outras publicações em www.brasilsolidario.org.br/blog
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MEIO AMBIENTE
Quatipuru/PA
MEIO AMBIENTE
A Escola Municipal Professor João Paulo, em
Boa Vista, Pará, realizou um trabalho destinado
a uma educação ambiental em que alunos,
professores e funcionários de apoio mobilizaramse para desenvolver algumas ações referentes ao
meio ambiente como: apresentações de vídeos,
palestras e arborização da escola e no calçadão
em frente da escola: todos por um ambiente
ecologicamente equilibrado.
Escola Municipal João Paulo
Publicado em 30/10/2013

Irecê/BA
Escola organiza gincana
ambiental

para confecção de sofás (Fundamental I e II) e
organização de uma horta suspensa.
A escola premiará os três primeiros estudantes
que conseguiram o maior número de garrafas
pets e presenteará com uma pequena lembrança
todos que participaram da gincana ambiental.

Como etapa do projeto permanente de Meio
Ambiente da Escola Municipal Luiz Viana Filho,
foi proposto uma gincana para arrecadação
de garrafas pets no Bairro São Francisco –
Irecê/Bahia. Na oportunidade, os estudantes
do Fundamental I e II foram orientados pelo
coordenador pedagógico Jefferson Maciel
Teixeira e a professora Terezinha Esperança
(artes), que informaram aos mesmos sobre
o regulamento e a organização da referida
gincana.

Vale ressaltar que a confecção dos sofás e a
organização da horta suspensa são frutos
das orientações das Oficinas da Área de Meio
Ambiente implementadas pelo Instituto Brasil
Solidário em nossa escola.
Jefferson Maciel
Publicado em24/10/2013

Foram arrecadadas quase 700 garrafas pets
que, segundo a proposta, serão utilizadas

Crateús/CE
Coleta Seletiva interativa
O Programa de Coleta Seletiva teve uma
participação bem especial na semana da
criança. Os catadores da Associação RECICRATIÚ
e a Prefeitura Municipal, através da Secretaria
de Meio Ambiente, parabenizam a todas as
crianças crateuenses por esta coleta tão especial
e agradecem pela belíssima atuação neste
programa tão importante.

Desta forma, durante esta semana no horário da
coleta, realizamos um trabalho junto às crianças
dos bairros que atuamos com muita alegria,
música, brincadeiras, fantasias e distribuição de
balas e pirulitos.
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MEIO AMBIENTE
Cabaceiras/PB
A horta escolar da E.M.E.F. Abdias
Aires é revitalizada
Mesmo em tempos de estiagem, a escola está
criando alternativas e conseguindo revitalizar a
horta escolar para uma merenda mais saudável.
Teve como finalidade primordial mostrar aos
alunos participantes a importância da utilização
e revitalização da horta escolar, essa que foi
iniciada por alguns alunos nos anos anteriores.
Vislumbrar os objetivos e benefícios da execução
de um projeto que revitalize a horta escolar
como reeducação alimentar, propiciando aos
envolvidos experiências de práticas ecológicas,
reutilização de materiais, trabalho em equipe e,
principalmente, a complementação da merenda
escolar com alimentos saudáveis e nutritivos.
E.M.E.F. Abdias Aires de Queiroz
Publicado em 06/10/2013

ALCIDES SUSTENTÁVEL
Apresentação
O “Alcides Sustentável” é um projeto sem
fins lucrativos, criado pelo aluno do 2° ano,
Luan Cavalcanti e pelo aluno do 1 ano, João
Vitor, ambos do turno da manhã da Escola
Estadual Alcides Bezerra.
Esse projeto deu início após a volta dos
alunos acima citados da viagem ao estado
da Bahia, onde aconteceu o II Encontro
Amigos do Planeta na Escola. Lá, foi muito
discutinda a questão do meio ambiente.
Portanto, sentiu-se a necessidade de mostrar
que o equilíbrio da natureza é essencial para
a vida na terra. Atualmente, a preocupação
com a degradação do planeta ocupa atenção
da sociedade local e mundial, onde a escola
se engaja com os ambientalistas na busca de
soluções para preservar o meio ambiente.
Partindo do princípio que a educação
ambiental é um processo longo e contínuo
e mudar isso não é uma coisa fácil,
devemos primeiro mudar nossos hábitos e
atitudes, uma vez que a mudança deve ser
espontânea e vir de dentro para que ela
possa de fato ocorrer. Muitas situações estão
distantes fisicamente mas que influenciam
na manutenção dos seres vivos. Por isso, a
importância de pequenos atos em nossas
casas e escolas.

Metas do projeto
Criação de uma Horta Escolar;
Criação de uma Cartilha;
Criação da maratona ambiental (a maratona
vai entrar no calendário de eventos da escola);
Criação de páginas eletrônicas, (para que
as pessoas acompanhem o que está sendo
realizado e os resultados);
Concurso de Redação com o tema de meio
ambiente;
Busca, através de parcerias, cursos de meio
ambiente para os alunos da escola;
Reciclagem e reutilização dos resíduos
sólidos;
Coleta seletiva na escola;
Aulas de Campo para os alunos;
O projeto ALCIDES SUSTENTÁVEL tem como
professores coordenadores: Carlos José, professor
de Geografia e Helder Pereira, professor de
Química.
Escola Estadual Alcides Bezerraz
Publicado em 30/10/2013

confira outras publicações em www.brasilsolidario.org.br/blog
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SAÚDE
Primavera/PA*
PSE – Programa Saúde na Escola
Pela segunda vez a escola Manoel Antonio Leite
recebe o PSE. Várias ações foram realizadas
objetivando diagnosticar situações que
prejudicam a saúde e, posteriormente, um
atendimento mais detalhado.
Tivemos a presença de vários profissionais da
saúde como fonoaudióloga, psicóloga, dentistas,
assistente social, agentes de saúde e nutricionista.
Foram realizadas palestras sobre Alimentação
Saudável e Saúde Bucal e houve distribuição de
kits de higiene bucal aos alunos.
Saúde e Educação de mãos dadas em prol de um
único objetivo: corpo são e mente sã.
Escola Estadual Monoel Antonio Leite
Publicado em 04/10/2013

Palmeiras/BA
Palestra sobre Ciclo Menstrual

Palestra com Psicóloga

A enfermeira Natália Andrade e a agente de
saúde Marlene Soares deram continuidade ao
trabalho iniciado na manhã desta última terçafeira nas turmas do 4° e 5° anos para tratar de
um assunto que está permeando a curiosidade
das mesmas: menstruação. Por tratar-se de um
tema presente na vida de algumas alunas que
já estão ficando “mocinhas” dessas turmas. A

enfermeira trouxe muitos materiais ilustrativos e
os alunos interagiram de tal forma que o sucesso
da palestra foi 100%, deixando a todos muito
satisfeitos, e a equipe da Unidade de Saúde da
Família com a proposta de fazer um cronograma
mais denso de palestras e oficinas com os alunos
de toda a escola.

Em sequência aos trabalhos iniciados, a
psicóloga Iara Machado compareceu mais uma
vez na escola para promover um trabalho sobre
ATENÇÃO PSICO EDUCACIONAL para os alunos
do Ensino Fundamental II, com os temas: 6° ANO
– TEMÁTICA: FAMÍLIA & SEXUALIDADE; 7° ANO –
TEMÁTICA: ORIENTAÇÃO SEXUAL & FAMÍLIA; 8°
ANO – DROGAS; 9º ANO – AM: AUTOMUTILAÇÃO.
A participação dos alunos foi ativa e trouxe dados
pertinentes às discussões feitas com a psicóloga,
que se colocou à disposição da Escola para
trabalhos futuros.
Publicado em 23/10/2013
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SAÚDE
Irecê/BA
A Saúde em parceria com a
Escola Rural de Itapicuru
No dia 21 de outubro do corrente ano foi
realizada uma palestra com a enfermeira do
PSF, Larissa Azevedo, com o objetivo de orientar
os pais/responsáveis por alunos e alunas sobre
a transmissão da hepatite A, pois nessas duas
últimas semanas houve uma grande evasão
na escola devido ao surto dessa doença nos
estudantes, principalmente nos menores, ou
seja, nas turmas de Educação Infantil e no 1º
ano do Ensino Fundamental.
Os pais, por falta de esclarecimentos, ficaram
apavorados. Então, como a escola possui uma

Escovação: Uma lição de casa!
Mais uma vez estamos intensificando o uso do
nosso Escovódromo, através de ações planejadas
pelos professores do Fundamental I da Escola
Municipal Luiz Viana Filho, que tem realizado um
trabalho voltado para a Saúde Bucal desde 2011
com a parceria de sucesso com o Instituto Brasil
Solidário.

função social e dentre esta, a de instruir e orientar
os sujeitos para enfrentar as adversidades, a
palestra/bate-papo foi interessante porque
muitas dúvidas foram sanadas através dos slides
e perguntas feitas pelos pais e educandos. Nesse
mesmo tempo/espaço houve a demonstração do
como lavar as mãos corretamente.
Durante a demonstração, foi notável que nenhum
dos alunos que foram à frente demonstrou
como se lavava as mãos corretamente. Isso é
preocupante porque as mãos são os maiores
transmissores da hepatite A.
Jucileide Pereira
Publicado em 25/10/2013

Que esse trabalho de informação e escovação
continue firme e que possamos a cada dia
melhorá-lo e intensificá-lo.
Jefferson Maciel
Publicado em 25/10/2013

A escola, ao longo dos anos, tem diminuído a
quantidade de alunos que são liberados por
problemas relacionados à falta de saúde bucal
(veja o gráfico abaixo). Isso reforça a importância
de parcerias também com agentes de saúde, PSF,
Secretaria de Saúde e outras instituições.
Vale ressaltar a necessidade de trabalharmos com
a prevenção, a melhor forma de amenizarmos
os problemas futuros com saúde bucal. Nesse
aspecto, a escola precisa funcionar como agente
de informação e conscientização para que
isso reflita no desenvolvimento cognitivo do
estudante que, com certeza, faltará cada dia
menos em decorrência de problemas ligados a
temática.
confira outras publicações em www.brasilsolidario.org.br/blog
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IBS NO BLOG
Artes postais da
Escola Rural de Irecê!

Desdobramentos pós Encontro:
as boas ideias!

Recebemos em São Paulo os trabalhos de
Arte Postal do Edital UNIÃO dos alunos da
Escola Rural de Irecê, que infelizmente não
chegaram a tempo de serem exibidos na
exposição no antigo mercado de Lençóis,
Bahia!

Muitos dos participantes do II Encontro Amigos
do Planeta na Escola revelaram sua satisfação
em participar do evento, relatando o quanto
todas as apresentações estavam estimulando
novas ideias que poderiam ser aplicadas ao
contexto de seus próprios municípios.

A professora Jucileide Pereira optou pela
utilização da linguagem fotográfica e instigou
seus alunos a procurarem metáforas visuais
que traduzissem o tema UNIÃO na paisagem!
Veja só os resultados inusitados!!!
Parabéns à professora Jucileide e alunos pelas
lindas e significativas criações!
Equipe IBS
Publicado em 09/10/2013

Com o objetivo de fortalecer essas iniciativas,
produzimos o material As boas ideias: II Encontro
Amigos do Planeta na Escola, um resumo das
ideias criativas que foram apresentadas por cada
município.
Com esse material e a organização de grupos e novos eventos, todos poderão continuar com aquela
sensação de cérebro borbulhando e sentir como se
estivesse ainda na semana do Encontro!

A ideia do Encontro, no entanto, é apresentar um
formato de trocas que não precisa se esgotar no
evento: cada município ou região pode realizar
seminários e encontros periódicos, bastando
que as pessoas se mobilizem para organizá-los!

Equipe IBS
Publicado em 17/10/2013

Na área de Publicidade, por exemplo, reuniões
criativas são realizadas com frequência para que
diretores de arte e redatores consigam, trocando
ideias e informações, pensar em novas soluções
para os clientes. Essas reuniões são conhecidas
pela palavra em inglês “brainstorm”, o que seria
para nós uma “tempestade de ideias”.
A tempestade de ideias pode ser promovida
em qualquer área! Basta que interessados se
reúnam com um objetivo!
Na área de Educação, por exemplo, podem ser
montados grupos de discussão. O ponto de
partida pode ser a leitura de um texto (ou livro)
do interesse de todos. O texto é distribuído para
o grupo e cada um dos componentes deverá ler
e anotar observações e dúvidas para que sejam
discutidas em grupo.
No município de Irecê isso já está acontecendo: o
grupo IBS no Coração de Irecê se reunirá a cada
15 dias para definir novas ações desencadeadas
pelas abordagens do IBS.

Apresentações do II Encontro
disponíveis à todos!
Todas as apresentações do II Encontro Amigos do
Planeta na Escola encontram-se disponíveis para
download no site do IBS!
Agora, você poderá consultar todo o material
apresentado pelos municípios, pelas instituições
parceiras e pelo IBS!!!
É só acessar www.brasilsolidario.org.br e escolher
a apresentação que deseja rever!
O material é uma excelente referência e ótimo
ponto de partida para novas ideias e iniciativas!
Com Conhecimento, Habilidade e Atitude
(aquele CHÁ que gostamos de tomar!) você pode
transformar sua escola e seu município!
COPIE, APERFEIÇOE E MULTIPLIQUE AS
IDEIAS!!!
Equipe IBS
Publicado em 24/10/2013

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

outubro

O Blog Notícias é uma publicação mensal do
Instituto Brasil Solidário que traz as principais postagens dos municípios e escolas cadastrados no Blog IBS Amigos do Planeta na
Escola - www.brasilsolidario.org.br/blog.
O texto de cada postagem é extraído integralmente e as fotos, selecionadas e editadas conforme o espaço disponível.
*O município de Primavera, Pará, não pertence ao Programa Amigos do Planeta na Escola mas participou do Projeto Primavera, da Votorantim Cimentos, que desenvolveu
ações similares.
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jone@brasilsolidario.org.br
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