
novembro 2016 1

www.brasilsolidario.org.br

MULTIPLICAÇÃO DAS 
AÇÕES DO IBS CRIAM CICLO 

VIRTUOSO

O Programa de Desenvolvimento da 
Educação - PDE - do Instituto Brasil 
Solidário tem despertado, com seus 
resultados positivos, a motivação 
para transformar outras escolas nos 
municípios atendidos com escolas 

modelos, atingindo até mesmo 
escolas estaduais e particulares. O 
Programa mostra que, com ações 
simples e de baixo custo, é possível 
mudar a realidade da Educação no 
Brasil. 

Continuidade
Irecê, na Bahia, está dando exemplo na 
área da Cultura, oferecendo ampla gama 
de atividades e projetos!

página 5

MEIO AMBIENTE

Recursos
O kit de Educação Ambiental da Associação 
Caatinga já chegou para contribuir com a 
aprendizagem nessa área!
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CULTURA

novembro 2016 

Incentivo à Leitura
Multiplicação e continuidade 
dos projetos garantem acesso 
à literatura e ao conhecimento! 
Confira!
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Ibitiara / BA

Biblioteca CELD
O Colégio Estadual de Lagoa do Dionísio inau-
gura nesta sexta feira 11 de novembro a nova 
Biblioteca Claudino Martins Ferreira. Inspirada 
nas bibliotecas com padrão IBS, a equipe da es-
cola organizou o espaço restaurando estantes, 
confeccionando pufes e almofadas e fazendo 
campanha para doação de livros. Para a  inaugu-
ração foi organizada uma festa a fantasia com 
temática envolvendo o universo dos livros. Os 
preparativos para o evento estão a todo vapor. 
Confiram.

Publicado em 10/11/2016

Biblioteca Multiplicada

Na última sexta feira, 11 de novembro, o Colégio 
Estadual de Lagoa do Dionísio inaugurou 
a biblioteca Claudino Martins Ferreira (in 
memoriam). O nome da biblioteca é uma 
homenagem ao morador cuja família doou o 
terreno onde a escola foi construída. A festa 
de inauguração foi temática, os convidados 
deveriam se fantasiar de personagem de um 
livro e indicar o mesmo. Durante a festa foram 
feitas homenagens,  indicações literárias, entrega 
de prêmios para os alunos destaques em leitura, 
além de música ao vivo. A Escola Municipal José 
Pereira de Araújo fica muito feliz de participar 
deste momento junto à equipe do CELD, que 
viu em nossa biblioteca, doada pelo IBS, fonte 
de inspiração para montar sua nova biblioteca. 
Parabéns a todos!

Publicado em 15/11/2016
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Etapa final do Soletrando

A etapa final do Soletrando 2016 na Escola 
Municipal José Pereira de Araújo foi bastante 
disputada. O projeto foi trabalhado pleos 
professores de Língua Portuguesa durante o 
ano, no qual os alunos tiveram oportunidade 
de estudar de maneira lúdica as regularidades e 
irregularidades ortográficas da língua. Na etapa 
final os alunos finalistas competiram entre si e o 
vencedor ganhou um prêmio. No entanto, mais 
do que premiar bons resultados, o objetivo central 
do trabalho é fazer com que todos os alunos 
avancem em relação aos seus conhecimentos 
sobre ortografia.

Publicado em 28/11/2016

30 Minutos pela Leitura 
de novembro

Não poderíamos deixar de agradecer o Instituto 
Brasil Solidário – IBS pelas iniciativas de trabalho 
que tem deixado em todo o Brasil e na minha 
querida Tracuateua também. Nessa última edição 
do projeto 30 Minutos pela Leitura na Escola 
Odilon, quero deixar aqui o registro do que houve 
hoje na escola.

A turma do 5º ano saiu da sala com um propósito 
diferente: realizar o projeto 30 Minutos pela 
Leitura em duas famílias da comunidade de Vila 
Socorro. As famílias já aguardavam ansiosas 
a chegada dos alunos que, antecipadamente, 

haviam feito o comunicado. Nesta tarde os alunos 
sentiram algo diferente: o fato de sair da sala de 
aula criou uma expectativa maior pela leitura, de 
querer contar historinhas para todas as famílias 
desta comunidade.

Amor pela leitura eles têm bastante, graças 
à iniciativa na sala de aula e aos projetos 
desenvolvidos pela sala de leitura e com o apoio 
de grandes projetos do Instituto. Hoje queremos 
agradecer o IBS por deixar uma semente em 
nosso município e pela oportunidade de conhecer 
melhor esse sonho que se tornou realidade no 
Brasil inteiro. Parabéns e que Deus abençoe cada 
um.

Publicado em 16/11/2016
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Rede de Experiência do Município 
de Irecê: Programa Pacto/PNAIC

Os encontros do Pacto/PNAIC – Ações Integra-
das - estão sendo concluídos neste ano de 2016 
e através de uma rede de experiência, algumas 
ações e trabalhos foram apresentados, pois 
acreditamos que nesta caminhada do aprender, 
o compartilhar é imprescindível. Assim, no dia 
22 de outubro aconteceu a Rede de Experiência 
do Município de Irecê com o tema “Anos iniciais 
e finais do Ensino Fundamental I: refletindo so-
bre as experiências pedagógicas e de gestão no 
âmbito do Programa Pacto/PNAIC”. Cada grupo 
de formação montou seu espaço com mate-
riais e trabalhos construídos e desenvolvidos 

Ponto de Cultura de Irecê 
participa do SIECS em Juazeiro

Nos dias 17, 18 e 19 aconteceu o SIECS – Seminá-
rio Interterritorial de Educação do Campo no Se-
miárido – e, na oportunidade, o Ponto de Cultura 
Ciberparque Anísio Teixeira apresentou o “Projeto 
Conexões: Movimento Cultural na Escola” em uma 
das propostas do evento conhecida como Ciranda 
das Tendas.

Na Tenda Umburanas (Tecnologias na Educação), 
o coordenador do Ponto de Cultura e o professor 
Nelson Rodrigues demonstraram aos presentes 
a experiência do projeto, uma ação da Secretaria 
de Educação de Irecê através do Ponto de Cultura 
Ciberparque Anísio Teixeira.

Na referida tenda ainda foram expostos cartazes 
e fotos de ações referentes ao Projeto Conexões e 

durante o ano letivo e alguns professores e co-
ordenadores pedagógicos apresentaram relatos 
da sua experiência, ressaltando as fragilidades 
e potencialidades, as ressonâncias dos estudos 
no ensino e nas aprendizagens das crianças. 
Foram momentos significativos que proporcio-
naram a reestruturação de ações pedagógicas 
desenvolvidas por cada profissional envolvido no 
processo de formação, pois somos constantemen-
te instigados a refletir sobre as nossas práticas e as 
especificidades de cada aprendente para que, de 
fato, a aprendizagem esteja viva em cada canto da 
nossa Rede Municipal de Educação.

Publicado em 01/11/2016

ainda ações do Ponto de Cultura nos anos de 2015 
e 2016. Ações que aconteceram com intensidade 
na sede e também nos povoados de Irecê, levando 
oficinas de Fotografia, Teatro e Manipulação de 
Bonecos, contação de histórias, pintura, percussão 
(Grupo Sucatocando), leitura, reciclagem, dança e 
jogos eletrônicos, além de apresentações diversas.

Vale ressaltar a importância do Instituto Brasil 
Solidário na realização do referido projeto no que 
diz respeito à organização pedagógica do evento 
e o funcionamento de algumas oficinas, fruto de 
experiências vivenciadas na ação do Instituto em 
Irecê e outras localidades. Além disso, para que es-
sas oficinas aconteçam, existe também um apoio 
material (físico e digital) para suporte de nossas 
ações. Vejam as fotos!

Publicado em 23/11/2016
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Concurso de Desenho para a 
Educação Infantil

O VIII Concurso de Desenho da Bomboniere Nu-
nes foi promovido em parceria com a Secretaria 
de Educação do Município de Irecê. Nesse ano, o 
concurso trouxe o tema “Você é futuro, criança!” 
e contou com a participação das crianças de 04 e 
05 anos das 25 escolas da rede municipal.

Os desenhos foram julgados por uma comissão 
definida pela Secretaria Municipal de Educação 
juntamente com representantes da Bombonie-
re Nunes e os quatro ganhadores da promoção 
serão premiadas com quatro bicicletas infantis. 
Terão ainda seus desenhos publicados no calen-
dário 2017 da Bomboniere Nunes.

Publicado em 01/11/2016

Aula inaugural do Curso de Dança 
no Ponto de Cultura

Nesse dia 06 de outubro de 2016 iniciamos mais 
um curso oferecido pela Secretaria de Educação 
de Irecê através do Ponto de Cultura Ciberparque 
Anísio Teixeira. O Curso de Dança tem a orientação 
colaborativa da professora Janaína de Souza e tem 
a finalidade de trabalhar várias possibilidades 
relacionadas à dança, movimentos corporais 
e diversidade cultural e ainda a criação de um 
grupo fixo que possa participar constantemente 
de eventos da Rede de Educação de Irecê.

Oficina de Teatro e Manipulação 
de Bonecos

Nesse dia 18 de novembro aconteceu mais uma 
Oficina de Teatro e Manipulação de Bonecos, ação 
da Secretaria de Educação de Irecê através do 
Ponto de Cultura Ciberparque Anísio.

A oficina teve orientação colaborativa do 
professor Roberto Alarcon e sua culminância 
foi a gravação de um curta-metragem com a 
participação efetiva dos envolvidos

Publicado em 23/11/2016

Esporte Meio AmbienteIncentivo à Leitura Boas Iniciativas Cultura

Irecê / BA

Vale ressaltar que o curso tem duração de três 
meses e conta com a participação diversificada de 
vários setores da comunidade.

Publicado em 01/11/2016
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Jogos Escolares da Educação em 
Irecê e região

Entre os dias 27 a 30 de outubro foram realizados 
os Jogos Escolares da Educação, etapa sub-14. 
Os jogos são realizados pela Prefeitura de Irecê 
através de parceria da Secretaria de Educação 
e da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer do 
e tem como objetivo principal o incentivo aos 
Esportes Educacionais Coletivos: Basquetebol, 
Futsal, Handebol e Voleibol.

Vale ressaltar a importância de jogos escolares 
no sentido de incentivar o esporte educacional 
focado na possibilidade de formação integral 
do cidadão em seus variados aspectos. Assim, a 
principal ideia dos jogos está no fortalecimento 
e fomento do lema “Esporte: não para alguns e 
sim para todos!”.

Nessa referida etapa tivemos o seguinte 
resultado: Colégio Odete de Irecê foi o campeão 
geral da competição, tendo como vice-campeão 
o Colégio Cometa. Porém, ressaltamos a 
importância e o brilhantismo da participação 
de todas as escolas para o sucesso do referido 
evento.

Jefferson Maciel e Jardel Saturno
Publicado em 01/11/2016

Irecê / BA
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Kit de Educação Ambiental 
sobre a Caatinga

Nesta segunda-feira 14 de novembro a Escola 
Municipal José Pereira de Araújo recebeu o Kit 
de Educação Ambiental da Associação Caatinga, 
contendo 1 exemplar do livro  “Caatinga: um 
novo olhar”, 1 livro do  educador  com atividades 
e 8 cartilhas sobre tecnologias sustentáveis de 
convívio com o semiárido. Essa ação vem do 
compromisso assumido pela Associação Caatinga 
durante o III Encontro Nacional Brasil Solidário, 
em Lençóis, Bahia.

Publicado em 15/11/2016

Ibitiara / BA
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Intercâmbio Brasil Solidário 
2016: Concurso Foto Escrita

O Concurso Foto Escrita foi uma das ações inter-
disciplinares do Intercâmbio Brasil Solidário com 
o Colégio Miguel de Cervantes que aconteceu no 
município de Barreirinhas, Maranhão, no mês de 
outubro.

O Concurso Foto Escrita traz a possibilidade de 
trabalhar as habilidades inerentes à escrita e 
composição textual, a partir da interpretação de 
uma fotografia, proporcionando o contato com a 
leitura não verbal. Como sabemos, estas são fer-
ramentas indispensáveis para a continuidade do 
processo cognitivo e de aprendizagem em todas 
as disciplinas curriculares durante a totalidade 
da formação do estudante.

Ciente da importância deste aprendizado e cons-
ciente das dificuldades que as instituições de en-
sino possuem no tocante à este tópico, o Instituto 
Brasil Solidário - IBS sugere essa proposta como 
um dos projetos de área de Incentivo à Leitura.

Além disso, entendemos que as habilidades 
de escrita estão intimamente ligadas à leitura, 
compreensão de texto, leitura de imagens e 
interpretação, desenvolvendo a opinião crítica 
(texto narrativo, dissertativo, argumentativo) e/
ou subjetiva (poesia) sobre a imagem analisada.

Não é segredo para o educador que o bom es-
critor é naturalmente um bom leitor. O estimulo 
à leitura, incentiva a escrita e vice-versa. É pen-
sando nisso que propomos esta metodologia de 
trabalho.

Assim, apresentamos o trabalho de escrita atra-
vés da leitura de imagens, proporcionando aos 
alunos um olhar para o seu meio, compreenden-
do, analisando, discutindo e transformando sua 
realidade através da ludicidade do olhar para o 
mundo ao seu redor.

Algumas escolas não vêm sentido ou valor no 
trabalho com o lúdico. Em sala de aula o profes-
sor não faz nada além do que repetir as fórmulas 
prontas que recebeu, acreditando (muitas vezes, 
ingenuamente) que sua prática pedagógica é 
capaz de dar conta do ensino seguindo essas 
fórmulas.

Acreditasse assim, como PASSARELLI comenta 
em seu livro, que “os tempos hoje são outros. 

Nem melhores, nem piores. Apenas outros. Os 
indivíduos também mudam. Logo, é preciso que 
essas práticas se apresentem adequadas aos 
imperativos de hoje, resgatando do passado o 
que dele for pertinente para uma prática que 
contribua para a construção de um futuro real e 
não-utópico. E isso parece dizer que, quando se 
verificam  essas mudanças de horizonte, ainda 
não foi dito se as coisas vão melhorar ou piorar: 
simplesmente mudaram, e mesmo os juízos de 
valores deverão ater-se a outro parâmetro.”

Se quiser conhecer detalhadamente as orienta-
ções do Concurso Foto Escrita, visite o site do Ins-
tituto Brasil Solidário – IBS através do link www.
brasilsolidario.com.br/download

Premiação (Reconhecimento público e homena-
gem com medalhas): fica estabelecido o reco-
nhecimento público, premiação e homenagem 
com medalhas para os finalistas entre as escolas 
participantes.

Durante as ações do Intercâmbio Brasil Solidário 
com o Colégio Miguel de Cervantes, os resultados 
do Concurso de Foto Escrita foram apresentados 
e os textos finalistas apresentados e premiados 
com mochilas do Projeto Curtlo na Escola e outros 
prêmios escolhidos pelos alunos participantes do 
Intercâmbio.
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Você pode conferir os poemas premiados aces-
sando essa postagem no Blog IBS.

Mas não foram apenas os alunos locais que foram 
desafiados a escrever: nessa tarde, os participan-
tes do Intercâmbio e os educadores também fo-
ram provocados a expressarem seus sentimentos 
sobre as experiências da semana, em momentos 
de extrema emoção.

“Agora eu percebo que Carl Sagan estava par-
cialmente certo, pois não é o planeta que passa 
de um pálido ponto azul em relação ao universo, 
mas eu que não passo de um grão de areia, em 
comparação à duna, que são essas pessoas da-
qui”, disse Fernando Beck, aluno participante do 
Intercâmbio.

“Há dois modos de escrever. Um, é escrever com a 
ideia de não desagradar ou chocar ninguém (...). 
Outro modo é dizer desassombradamente o que 
pensa, dê onde der, haja o que houver - cadeia, 
forca, exílio.” (Monteiro Lobato)

Juntos Construímos!

Publicado em 01/11/2016
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30 Minutos pela Leitura: ações 
com os livros infantis da Unilever

O Instituto Brasil Solidário – IBS através da 
parceria com a Unilever e por ocasião das ações 
do Intercâmbio Brasil Solidário com o Colégio 
Miguel de Cervantes em outubro, levou para seis 
municípios e dezoito escolas do nosso país um 
kit contendo 42 livros infantis com o objetivo de 
ampliação e renovação do acervo das bibliotecas 
escolares, além do desenvolvimento de diversas 
atividades de incentivo e promoção da leitura 
literária. 

Durante o evento mensal do Projeto 30 Minutos 
pela Leitura do mês de outubro, aconteceram 
várias ações literárias utilizando o acervo de 
livros infantis da Unilever.

E aqui compartilhamos com vocês algumas 
atividades realizadas  pela Biblioteca da Escola 
João Resende no povoado Mandacaru, em 
Barreirinhas, Maranhão.

Roda de leitura ao ar livre com alunos do 
Jardim I ao 5º Ano

Dicas
•	 Planeje um tempo de leitura: pode ser de duas 

a cinco vezes por semana usando, no mínimo, 
30 minutos;

•	 Organize, com os alunos/as, um espaço 
lúdico, bonito, informal. Pense também no 
melhor modo de sentar, incluindo esteiras ou 
almofadas para estimular rodas de conversas e 
a leitura concentrada;

•	 Conheça o acervo de livros de sua escola e o 
novo acervo recebido;

•	 Leia e releia o maior número de livros desses 
acervos;

•	 Escolha os livros adequados para a faixa etária 
de seus alunos/as;

•	 Na roda de leitura, antes de ler, mostre a capa, 
comente sobre o conteúdo e o autor/a;

•	 Estimule conversas sobre os temas dos livros, 
por exemplo: educação ambiental, saúde, 
sonhos, lendas, superstições, medos, natureza, 
etc;

Um dos livros utilizados nesta atividade foi 
“Saúde!!! Com o Dr. Esportes e sua turma”

Autora: Beatriz Monteiro da Cunha
Ilustrador: Theo Siqueira 

Indicação literária: Em “Saúde!!! Com Dr. Esportes 
e sua turma” temos um incentivo alegre e colorido 
para a garotada aprender desde cedo a cuidar 
da saúde. Higiene, alimentação adequada e 
exercícios são as regras básicas para uma vida 
saudável. Um passeio pela história dos esportes, 
das cavernas às Olimpíadas e Paraolimpíadas, é a 
motivação extra para lembrar como é bom estar 
bem.

Dramatização com alunos do Jardim I, II e1º 
Ano

Dicas
•	 Convide a classe a desenhar a parte preferida 

da história;
•	 Construa com a classe as máscaras, figurinos e o 

cenário da história;
•	 Sensibilize a turma para um tema que possa ser 

dramatizado por personagens/atores, bonecos 
de vara, marionetes e/ou fantoches.

Para esta atividade foi utilizado o livro “Como é 
bom!”

Autora: Beatriz Monteiro da Cunha
Ilustradora: Maria Ueno 

Indicação literária: Viver bem é um aprendizado 
que começa na infância. Com lindas ilustrações 
das coisas simples que tornam a vida boa e 
sugestões de atividades que inspiram as crianças a 
experimentá-las, o livro contribui para desenvolver 
a auto-estima e alegria de viver.

Leitura compartilhada com alunos do 2º Ano

Dicas
•	 Leia para sua turma: escolha bem os textos e, 

se achar necessário, ensaie a leitura. Observe 
o ritmo e a altura da voz, de modo a manter 
o interesse com mudanças de entonação, de 
ritmo da voz, etc;

•	 Faça leitura coletiva, com um aluno lendo para 
os demais. Construa com a classe a agenda de 
leitura e, a cada dia, reforce o compromisso: 
pergunte sobre como cada um está exercitando, 
procurando resolver as dificuldades com as 
palavras, a voz ou outros elementos;

Para esta atividade é sugerido o livro “Eu gosto de 
mim!”
Autora: Beatriz Monteiro da Cunha
Indicação literária: um livro tocante, que ensina a 
importância de ter bons hábitos tais como higiene 
pessoal, leitura, brincadeiras com os amigos, 
estudo, alimentação saudável, a se perdoar 
quando erra, enfim a se gostar do jeito que é.

Para esta atividade é sugerido o livro “Flofi, a 
nuvem teimosa”
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Autora: Denise Ruiz
Ilustrador: Theo Siqueira 

Indicação literária: o livro narra uma delicada e 
carinhosa conversa entre Flofi, uma nuvenzinha 
teimosa que se recusava a chover e outra nuvem, 
também moradora do nosso lindo universo. E, no 
decorrer desse envolvente diálogo, as crianças 
vão percebendo a importância da água para 
o desenvolvimento do planeta terra e para as 
diversas atividades que fazem parte do nosso dia 
a dia. Oportunidade para discutir com as crianças 
a questão da água.

Roda de leitura em classe, com alunos do 6º 
Anos A e B

Dicas
•	 Alterne a leitura coletiva com a leitura 

individual e silenciosa: pode-se estimular 
atividades para que a classe comente o que 
ouviu ou leu.

•	 Converse sobre preferências, personagens/
autores ou pontos de vista: tudo para incentivar 
o clima de aprendizagem e o gosto pela leitura;

•	 Estimule outras atividades relacionadas à 
leitura: estudo de textos literários como mitos, 
fábulas, poesias e as produções textuais da 
classe;

•	 Organize visitas à biblioteca: indique como 

usar o acervo, fale sobre a responsabilidade 
pelo manuseio e modos de empréstimo;

A literatura infantil é rica em possibilidades. 
Ampliar o acervo de livros infantis é fundamental 
para o desenvolvimento cultural de crianças e 
escolas parceiras das ações do Instituto Brasil 
Solidário - IBS. Assim, parcerias como as da 
Unilever são importantíssimas para realização dos 
objetivos previstos e para o incentivo à promoção 
do livro, da leitura, da literatura e da biblioteca.

Juntos Construindo um país de leitores!

Publicado em 01/11/2016


