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GINCANAS E OUTRAS 
ATIVIDADES LÚDICAS PARA 

DESPERTAR O CUIDADO COM 
O MEIO AMBIENTE

Educação Ambiental com atividades 
lúdicas tem gerado grandes 
oportunidades de aprendizagem no 
ambiente escolar e na comunidade, 
mobilizando  todos na construção 
de cidades mais sustentáveis e 

limpas. As práticas sugeridas pelo 
Programa de Desenvolvimento da 
Educação - PDE - são colocadas 
em prática e alcançam excelentes 
resultados, motivando a criação de 
políticas públicas nessa área.

Comunidade
A comunidade está sendo totalmente 
envolvida em atividades culturais 
promovidas na escola! Confira!

página 5

IBS NO BLOG

Seminário
Saiba mais sobre o Seminário Práticas e 
Experiências em Educação Ambiental, 
promovido pelo IBS em parceria com o 
Instituto Samuel Klein no Ceará!
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CULTURA

junho 2016 

São João Literário CulturaIncentivo à Leitura Meio AmbienteBoas Iniciativas

São João Literário
Algumas publicações sobre o São 
João Literário nas escolas atendidas 
pelo PDE já demonstram o sucesso 
da proposta! Veja!

página 2
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JuniCEMGO 2016

Confira aqui um pedacinho do que foi o nosso 
JuniCEMGO cuja temática foi “Sustentabilidade”! 
Tivemos cordel, repente, casamento e duas 
quadrilhas: do turno matutino e do vespertino.

Publicado em 18/06/2016

São João Literário 2016

O São João Literário 2016 da E.M. José Pereira de 
Araújo foi em ritmo de samba e forró e por isso o 
denominamos “forrosambá”.

Antecedendo a culminância do trabalho foram 
realizadas sequências de atividades em sala de 
aula onde os alunos puderam estudar sobre a 
história do samba, conhecer um pouco sobre 
vida e obra de sambistas famosos e, inspirados 
nas leituras e discussões realizadas em sala de 
aula, produziram seus trabalhos, que ficaram 
belíssimos por sinal.

Foi uma tarde bastante produtiva com encenações, 
repentes, casamento na roça, comidas típicas, 
quadrilha e muito forró e samba. Confiram 
algumas fotos!

Publicado em 21/06/2016

Gentio do Ouro / BA
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Parceria CRAS e escola

No dia 22 de junho o CRAS (Centro de Referência 
em Assistência Social) de Ibitiara realizou uma 
palestra na E.M. José Pereira de Araújo com o 
objetivo de alertar nossas crianças e adolescentes 
sobre o abuso e exploração sexual de menores, 
trazendo para os ouvintes esclarecimentos acerca 
do tema bem como sobre atitudes consideradas 
abuso e exploração.

Na ocasião, a psicóloga esclareceu dúvidas dos 
alunos além de informar onde podem ser feitas 
denúncias em caso de abuso e exploração. Esta 
foi uma ação bastante válida e mostra que a 
parceria da escola com outras instituições faz-se 
necessária para promover a aprendizagem das 
nossas crianças, evidenciando ainda que “juntos 
construímos”!

Publicado em 27/06/2016

I Encontro do IBS com Programa 
Mais Educação e PSE

No último dia 19 de maio aconteceu o I Encontro 
Semestral do IBS, Mais Educação e PSE no 
auditório da Escola Estadual Joaquim Soeiro 
de Carvalho, no município de Barreirinhas, 
Maranhão.

O encontro, idealizado pelas coordenadoras 
dos programas e realizado pela  Secretaria de 
Educação Barreirinhas – MA, contou com a 
mostra de  Gerciane Santos,  Coordenadora  do 
Instituto Brasil Solidário em nosso município, 
que apresentou vários projetos para serem 
desenvolvidos ao longo do semestre nas áreas 
de Incentivo à Leitura e Meio Ambiente. Foi 
apresentado também no ensejo o “Projeto Adote 
um Livro” que incentiva os alunos a aperfeiçoarem 
o hábito da leitura e da escrita.

Foi um momento prazeroso no qual todas as 
vinte e três escolas que participam do programa 
compareceram com seus gestores e responsáveis 
de bibliotecas escolares.

CulturaBoas Iniciativas Meio AmbienteIncentivo à LeituraSão João Literário

Ibitiara / BA

Barreirinhas / MA

Qualidade na Educação, Barreirinhas tem! Foi 
uma oportunidade de planejamento das ações 
que serão desenvolvidas no semestre em cada 
programa, além de proposições de projetos de 
incentivo à leitura  às escolas e esclarecimentos 
sobre o andamento de cada programa. Os três 
programas juntos estão presentes em grande 
parte das escolas da Rede Municipal de Educação.

Publicado em 20/06/2016
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Tertúlia Dialógica Literária

As Tertúlias Dialógicas estão acontecendo na 
Escola Municipal José Pereira de Araújo e são 
um sucesso. 

Nesse ano, a escola adquiriu dez coleções de 
livros clássicos que os alunos estão lendo nas 
aulas de Língua Portuguesa. Este tem sido 
um trabalho muito gratificante e rico em 
aprendizado para os alunos.

Publicado em 08/06/2016

30 Minutos pela Leitura 
na José Pereira

Dentre as ações de leitura na Escola Municipal 
José Pereira de Araújo  está o Projeto 30 
Minutos pela Leitura. Esta é uma ação que 
está prevista no PIL – Projeto Institucional de 
Leitura - da escola, além de ser um momento 
de diversão e aprendizado. Este ano as ações 
acontecem uma vez a cada mês e já estão 
previstas no calendário desse ano letivo.

Publicado em 09/06/2016

CEMGO nos 
30 Minutos pela Leitura

O Projeto 30 Minutos pela Leitura trouxe 
uma proposta estimulante para nossa 
escola, além de possibilitar uma Educação 
de qualidade. O CEMGO tem procurado levar 
a leitura para fora do ambiente escolar, 
ocupando ruas e praças da cidade.

CEMGO e IBS: juntos construímos uma 
educação melhor.

Publicado em 18/06/2016

Ibitiara / BA
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VII Arrastão Cultural: 
Brasil que abraça

Ontem aconteceu o VII Arrastão Cultural da EMOA. 
E como sempre a alegria tomou conta dos alunos 
e da comunidade.

Passar pelas ruas convidando a todos para 
participar dos festejos juninos na comunidade 
se tornou um grande atrativo, pois os moradores 
saem às ruas e abrem suas portas para verem e 
participarem do Arrastão que leva alegria às ruas.

Como parte do Caldeirão Cultural, essa é a 
primeira atividade desenvolvida de forma lúdica 

Sarau do Dia das Mães no CEMGO

A comemoração do Dia das Mães foi diferente 
esse ano!

Foi realizado um sarau no qual os alunos 
dedicaram poemas, músicas, danças e 
apresentações de teatro às mães!

Dia das Mães com muita cultura que inspirou 
a dedicação dos alunos e proporcionou muita 
aprendizagem e lazer à eles e às suas famílias!

Publicado em 18/06/2016

Incentivo à Leitura CulturaBoas Iniciativas Meio AmbienteSão João Literário

na escola. Além dessa, outras acontecerão  como 
a pescaria literária e a gincana ecológica. E como 
tarefa da gincana, os alunos já saem organizados 
em equipes e realizando algumas tarefas que são 
dadas antecipadamente.

Neste ano também contamos com o Corpo de 
Bombeiros que nos acompanhou parando o 
trânsito na rodovia BR para a segurança de todos 
ao atravessarem.

Os festejos só estão começando! Venham conosco 
festejar!

Publicado em 02/06/2016
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Projeto Despertar e EMOA: 
parceria que deu certo

O Projeto Despertar é uma proposta de 
trabalho sobre Meio Ambiente. O Projeto 
será desenvolvido integralmente no segundo 
semestre mas algumas atividades já estão sendo 
realizadas.

Hoje aconteceu a palestra com o tema “Saúde 
Rural” no turno matutino sob a coordenação de 
Ítalo Dourado.

Publicado em 02/06/2016

Panteras ou Suçuaranas: todos 
brincam juntos

Panteras e Suçuaranas foram os nomes dados às 
equipes da 5ª Gincana Ecológica da EMOA. E por 
ser mais uma etapa do projeto Caldeirão Cultural 
o tema tratado foi o mesmo já citado em outras 
postagens: “Brasil que abraça: um encanto em 
cada canto”. As equipes tiveram que cumprir al-
guns critérios como ter alunos de todas as séries, 
ter um grito de guerra e uma mascote, entre ou-
tros.

E como já dito acima, as equipes teriam que trazer 
uma mascote para participar e animar durante 
todo o dia seus colegas. Coincidentemente as duas 
escolheram a Região Norte.

A gincana aconteceu durante todo o dia com doze 
tarefas a cumprir e um circuito de obstáculos. Sen-
do assim, os alunos realizaram tarefas e também 
colocaram seus pais e comunidade para comparti-
lhar com eles a alegria de se divertirem dentro da 
escola com segurança e tranquilidade.

Mas afinal, qual foi o resultado? As Panteras le-
varam o prêmio e as Suçuaranas deram show de 
respeito ao outro, parabenizando a equipe vence-
dora e dizendo que ano que vem tem mais e estão 
todos prontos para participarem novamente.

Parabéns à toda a comunidade escolar e local por 
mais um evento.

Publicado em 08/06/2016
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Semana do Meio Ambiente

A Semana Mundial do Meio Ambiente  é 
comemorada entre os dias  30 de maio e 05 
de junho  e tem como finalidade o apoio à 
participação da sociedade na preservação do 
patrimônio natural de nosso planeta.   A ONU 
(Organização das Nações Unidas) busca, nesse 
período, estabelecer e personalizar questões 
ambientais, possibilitando a cada indivíduo a 
percepção de sua responsabilidade, tornando-
os agentes da mudança e apoiando formas de 
desenvolvimento justo e sustentável.

Foi pensando nisso que a E.M. José Pereira 
de Araújo desenvolveu a sequência didática 
“Natureza preservada: esperança da humanidade” 
com as turmas do Fundamental II. Foram 
realizadas atividades de leitura, estudo de textos 
sobre a temática “Meio Ambiente”, atividades de 
recorte e colagem, coleta de materiais recicláveis 
para confecção de roupas e brinquedos, entre 
outros.

Todo esse trabalho culminou em uma divertida 
gincana onde alunos e professores puderam expor 
o aprendizado construído ao longo dos estudos e 
socializar com os demais as produções. Foi um 
momento de muita diversão e aprendizado.

Publicado em 08/06/2016
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Escolas sustentáveis 
para o futuro

O  Instituto Brasil Solidário, em parceria com 
o  Instituto Samuel Klein, promoveram o  Se-
minário Práticas e Experiências em Edu-
cação Ambiental  voltado para educadores, 
universidades, secretários, gestores, líderes co-
munitários, prefeitos, vereadores e interessados 
em Educação Ambiental e Política Públicas.

Seminário Intermunicipal
Com participação de um público estimado 
em   mais de 600 pessoas diretamente envolvi-
das, o evento realizou-se em dois momentos: 
seminário e oficinas práticas sendo, do dia 8 a 11 
de junho, na cidade de Crateús (CE) e do dia 13 a 
16 de junho, nas cidades de Fortaleza e Caucaia 
(CE). 

O seminário contou com a participação de es-
pecialistas  nacionais e internacionais,  como 
o indiano Surya Prakash Chandak –  expert  em 
Gestão de Resíduos e oficial sênior no Centro In-
ternacional de Tecnologia Ambiental do Progra-
ma do Meio Ambiente das Nações Unidas (UNEP 
- United Nations Environment Programme).

Dentre os diversos temas do Seminário, foram 
abordados os desafios para implantação de cole-
ta seletiva municipal e apresentados cases e so-

luções para a gestão dos resíduos e técnicas para a 
construção da conscientização ambiental a partir 
da escola, além de discutir as políticas ambientais 
do Estado do Ceará com a presença do Deputado 
Estadual Carlos Felipe (PCdoB – CE) e represen-
tantes do Governo do Estado, como o Secretário 
das Cidades, Alceu Galvão.

O objetivo do  Seminário Práticas e Experiên-
cias em Educação Ambiental foi atingir nove ci-
dades da região oeste do Estado do Ceará e região 
metropolitana de Fortaleza, propagando a cons-
cientização ambiental por meio de workshop com 
especialistas ao lado de oficinas com diversos te-
mas como construção de espaços ecológicos com 
material reaproveitado, técnicas de bioconstrução, 
uso de energias renováveis, geração de renda com 
reutilização de materiais recicláveis, entre outros.

As oficinas foram realizadas por equipe mista de 
profissionais do Instituto Brasil Solidário e volun-
tários da cidade nos espaços de uma escola sele-
cionada em cada uma das cidades sede, e para um 
grupo específico de participantes multiplicadores, 
num total de 24 horas de atividades (três dias), 
com práticas selecionadas e para representantes 
de municípios diversos convidados (educadores, 
coordenadores e alunos locais da cidade sede).

O  Seminário Práticas e Experiências em 
Educação Ambiental  faz parte do  Projeto 

Escolas Sustentáveis para o Futuro  que tem 
como  case  de sucesso o  Programa LEVE (Local 
de Entrega Voluntária Escolar) responsável por 
reciclar 100% dos resíduos da área urbana de Cra-
teús através da colocação de coletores nas escolas. 
A coleta do material depositado nos ecopontos é 
feita pelos veículos da Prefeitura sem custos extras 
para o município, uma vez que já fazem o percurso 
normalmente e está integrada à coleta municipal 
pela Associação Recicratiú.

Esta ideia “fora da caixa” hoje é responsável pelo 
sustento de vinte e uma famílias de catadores de 
resíduos que antes moravam no lixão e hoje traba-
lham nos centros de coleta.

O LEVE está implantando em 31 escolas e já cole-
ta 30 toneladas de papel e garrafas PET por ano. 
20% da renda da venda dos materiais é revertida 
em compra de material esportivo, passeios para os 
alunos das escolas e em trabalho de inclusão so-
cial junto aos catadores. Em 2013 a Presidência da 
República reconheceu a proposta como uma das 
quatro melhores experiências de inclusão e coleta 
do Brasil.

Ao longo dos três dias foram realizados trabalhos 
voltados à construção de espaços ecológicos com 
material reaproveitado, estudadas técnicas de 
bioconstrução e uso de energias renováveis (como 
forno, iluminação e aquecimento solar), estudo 
de mudas nativas para projetos de viveiro e ar-
borização, horta escolar, oficina de papel, oficina 
de reaproveitamento para construção de espaços 
de leitura, oficina de projetos, oficina de teatro e 
oficina de reaproveitamento com possibilidade de 
geração de renda.

Sempre integrando conceitos de interdiscipli-
naridade e reutilização de materiais recicláveis, 
as oficinas acontecem envolvendo comunidade, 
alunos, educadores e gestores públicos dentro da 
metodologia IBS, que mistura teoria e prática si-
multaneamente.

Primeiro dia de oficinas em que a mágica aconte-
ce! Fazendo uma analogia ao meio ambiente, no 
dia de hoje plantamos a semente da transforma-
ção que amanhã será regada e, no terceiro dia de 
oficinas práticas, já poderá ser contemplada uma 
pequena muda pronta para ser regada e florescer!

Alunos, educadores, integrantes da comunidade 
e do poder público – juntos – interagiram com o 
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amadurecimento das ideias propostas e iniciadas, 
entre elas: palestras sobre o tema “Sustentabili-
dade”, oficina de projetos e multiplicação com en-
foque na educação ambiental, construção de hor-
tas inteligentes e adaptadas à realidade e clima 
do semiárido, construção do espaço literário com 
materiais reaproveitados, montagem da caixa 
educativa e composteira, oficina de reaproveita-
mento de embalagens tipo tetra pack, oficina de 
teatro de bonecos, estudos acerca do bom uso dos 
recursos naturais e energias renováveis com ma-
teriais alternativos, reciclagem de papel, plantio e 
arborização, viveiro, entre outras ações.

Sempre com conceitos práticos de se fazer a inter-
disciplinaridade com o tema e o currículo escolar, 
e fazendo uma analogia ao meio ambiente, no 
dia de hoje literalmente regamos as sementes já 
plantadas da transformação, da mobilização e da 
motivação em querer fazer melhor todos os dias.

Os destaques ficaram para a visita a Recicratiú 
(Associação de Catadores parceira do projeto 
LEVE e responsável pela coleta seletiva na cidade) 
e ao Aterro Sanitário no Município de Caucaia/CE, 
palestras sobre mudanças climáticas e conclusão 
das oficinas de projetos, teatro e construção de 
fantoches com material reaproveitado, finali-
zação dos espaços ecológicos de leitura, hortas, 
viveiro e construções alternativas (como o chão 
de garrafas do espaço do LEVE) entre outras 

ações  (como o sistema de aquecimento solar  de 
água), reaproveitamento de águas cinzas (como a 
água do ar condicionado e das pias do escovódro-
mo), oficina de artesanato com jornal, balas com 
ervas medicinais, entre outras ações.

A proposta em Caucaia também envolveu alunos 
e comunidade para pintura de um muro com a 
arte em graffiti, com o tema “Meio Ambiente”. O 
aluno Daniel Rocha, atendido pelo projeto e pelo 
IBS desde 2004, foi um dos responsáveis pelo de-
senho que originou a pintura.

Foram apresentados os resultados de todas as 
oficinas e atividades propostas nos três dias de 
mobilização prática na escola, incluindo a peça de 
teatro “Arca de Noé”, com bonecos produzidos na 
oficina oferecida por Nado Rohrmann, da Cia. de 
Inventos.

Além de apresentações da comunidade e resul-
tado audiovisual das atividades, as quadrilhas 
da escola e da comunidade dos municípios par-
ticipantes também se apresentaram na proposta 
do São João Literário 2016, junto com o Instituto 
Brasil Solidário, trazendo momentos de belíssi-
mas apresentações locais.

Uma noite para entrar na história do Instituto e 
da comunidade, repleta de emoção, resultados e 
aprendizados sob um céu estrelado e muitos so-
nhos aquecidos pela ação realizada em Crateús e 

Caucaia junto a nossos parceiros!

Juntos Construímos um país que acredita no po-
der da Educação Ambiental!

A educação pode mudar o Brasil. Obrigado a to-
dos os envolvidos!

Publicado em 22/06/2016
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3ª Edição do Prêmio Respostas 
para o Amanhã: inscreva-se

A Samsung abre inscrições para a 3ª edição do 
Prêmio Respostas para o Amanhã, concurso edu-
cacional que incentiva alunos de escolas públicas 
a explorarem conceitos de Ciências da Natureza 
e Matemática em prol de melhorias nas comuni-
dades pelo Brasil. As inscrições vão de 31 de maio 
de 2016 a 29 de agosto de 2016.

 “Na Samsung, acreditamos que a educação é um 
caminho para a evolução da sociedade”, explica 
Helvio Kanamaru, gerente sênior de Cidadania 
Corporativa da Samsung América Latina. “Com 
esse pensamento, combinamos nossa experi-
ência com inovação e nossa liderança mundial 

do setor de tecnologia, visando contribuir com o 
desenvolvimento educacional no Brasil. O prêmio 
‘Respostas Para o Amanhã’ é a concretização dessa 
nossa crença”.

O programa tem a coordenação geral do Centro 
de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e 
Ação Comunitária – Cenpec. Além disso, a Sa-
msung conta com o apoio da Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura (UNESCO) e da Rede Latino-americana de 
Organizações Sociais para a Educação (REDUCA), 
entre outros parceiros regionais e locais. Ma-
ria Amábile Mansutti, coordenadora técnica do 
Cenpec, acredita que o diferencial do concurso é a 
sua proposta pedagógica integradora, que, além 
de engajar alunos e valorizar os educadores, gera 
benefícios para a comunidade local. “Trata-se de 
uma iniciativa que proporciona uma educação co-
nectada com a realidade e mostra aos estudantes 
resultados concretos originados por seus proje-
tos”, afirma.

Premiação: A comissão julgadora, constituída por 
especialistas em educação, irá selecionar os me-
lhores trabalhos apresentados.Todos os classifica-
dos receberão um certificado de participação no 
prêmio.

Os 25 projetos de destaque  serão contemplados 
com um notebook para a escola e um selo de ven-

cedor regional da edição do prêmio.

Para os cinco vencedores nacionais, serão entre-
gues um notebook para o diretor da escola, um 
notebook para o professor responsável, dois note-
books e uma faixa para a escola, além de medalhas 
para os alunos e docentes.

O grande vencedor nacional receberá um notebook 
para cada aluno da sala, uma faixa e um troféu 
para a escola, uma medalha por aluno, diretor e 
professor.

A escola que vencer por voto popular ganhará um 
troféu e uma faixa comemorativa.

No Brasil, o vencedor do concurso em 2015 foi o 
Colégio Estadual Dom Veloso, de Itumbiara (GO), 
com o projeto “Avaliação da atividade da moringa 
oleífera no tratamento da água na zona rural”,  
que visa melhorar a saúde pública da zona rural 
do município por meio do combate de parasitoses 
pelo consumo de água não tratada. Com a ajuda 
da professora de Biologia, os alunos identifica-
ram e utilizaram o potencial antimicrobiano das 
sementes da moringa oleífera, uma planta da re-
gião capaz de reduzir a quantidade de bactérias 
presentes na água.

Publicado em 21/06/2016


