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EDUCOMUNICAÇÃO: 
PERMEANDO AS ATIVIDADES 

DO DIA A DIA

O município de Irecê, na Bahia, 
que recebeu as ações do 
segundo biênio do Programa de 
Desenvolvimento da Educação 
- PDE, continua oferecendo 
grandes contribuições na área 

de Educomunicação ao integrar 
as linguagens comunicacionais 
às diversas necessidades de 
aprendizagem de crianças e 
jovens em escolas e programas 
municipais.

Valor
Propostas simples das equipes escolares 
respondem à necessidades complexas dos 
estudantes e suas famílias! Confira!
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SAÚDE

Vitalidade
Esforço de manutenção de projetos de 
conscientização para uma vida saudável 
tem continuidade em Irecê, Bahia!
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BOAS INICIATIVAS

novembro 2017 

Blog Entrevista
Simone Neves, Secretária de 
Educação de Iraquara, Bahia, 
tem muito para compartilhar!
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Tarde poética com Núbia Paiva

Na quarta-feira, dia 25 de outubro, aconteceu 
a culminância do projeto de leitura dos 5º 
anos da Escola Luiz Viana com o evento Tarde 
Poética, elaborado a partir do estudo literário 
da obra Palavra de Brinquedo, de Núbia Paiva. Os 
professores Ana Carla e Alexandre trabalharam 
com os alunos do 5º ano o gênero Poesia. Durante 
os estudos os alunos tiveram a oportunidade 
de aprender sobre este gênero, a ler melhor, a 
ler poemas, a dramatizar, foram desafiados a 
pensarem no recital e a planejarem junto aos 
seus professores. Os alunos tiveram a autonomia 
para pensar em formas criativas de se apresentar. 
Também foi-lhes facultada a oportunidade de se 
expressarem nas diversas linguagens. Fizeram 
convites para todas as turmas e para os pais e 

Café Literário CEMGO 2017
Em outubro, Mês do Livro, da Leitura e das 
Bibliotecas Escolares, foi possível realizar três 
momentos com os alunos 8º ano C. Essa turma é 
composta de estudantes de várias comunidades 
do interior do município que ainda estão muito 
tímidos no que tange apresentações para 
o público. Um grupo apresentou o texto “A 
burguesia fede”; outro grupo recitou um lindo 
poema e o outro apresentou um acróstico com 
frases a partir da palavra ”leitura”.

responsáveis. A Tarde Poética aconteceu com a 
brilhante participação dos alunos e emocionou 
a todos pelo empenho, desenvoltura, leveza e 
alegria. Contamos com a participação da convidada 
especial, a escritora Núbia Paiva, que participou 
do recital junto com os alunos, declamou vários 
poemas e contou várias histórias: enfim encantou 
a todos com o sua graça, sensibilidade e acima de 
tudo, seu envolvimento com o universo infantil. 
Participaram conosco os alunos da Creche São 
Francisco de Assis. Foi um momento de encanto 
e magia, de leitura e brincadeira, onde os alunos 
vivenciaram as gostosuras da infância de seus pais 
e professores.

Texto: Lília Dourado e Ana Carla 
Fotos: Jeferson Barbosa

Publicado em 05/11/2017

Convidamos a pedagoga e coordenadora Gizelia 
Oliveira que, juntamente com a letróloga Helenice 
Pacheco, realizaram juntas algumas apresentações 
de importância e incentivo à leitura e à biblioteca. 
Foi muito marcante, agradável e muito rico para 
os nossos alunos. E assim continuamos a cada dia 
para que nossos alunos sejam protagonistas de 
suas historias, seus planos, e que frutifiquem a 
cada amanhecer.

Professora Islei
Publicado em 13/11/2017

Gentio do Ouro / BA

Irecê / BA
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Noite de cinema em EJA do Lapão
No dia 18 de outubro aconteceram duas sessões 
de cinema referentes às sequências didáticas das 
disciplinas de História e Geografia dos ciclos III 
(sexto e sétimo ano) e IV (oitavo e nono ano) da 
Educação de Jovens e Adultos da Escola Municipal 
Antônio Marculino Vieira, de Aguada Nova.

Na oportunidade, os estudantes assistiram ao 
filme Tempos Modernos, de Chalie Chaplin, para 
fomentar a temática Revolução Industrial iniciada 

Bairro São Francisco: 
Dia das Crianças 2017

“Feliz Dia das Crianças a todos que são, foram e 
sempre serão.” Foi na positividade dessa mensa-
gem estampada em um dos bolos da festa orga-
nizada no Bairro São Francisco desde 2012 pelas 
ex-alunas Mykaela Shayane e Deisiane Lima, que 
estudavam na escola na época e que tiveram a 
essa linda inciativa.

Desde então, as crianças do referido bairro são 
agraciadas com um evento que conta com brin-
cadeiras, muita diversão, brindes e envolvimento 
da criançada. Esse ano não foi diferente: mesmo 
sem a participação de Deisiane Lima, a guerrei-
ra Mykaela Shayane se juntou a outras ex-alunas 
da escola e mais uma vez realizou o evento, que 
conta com apoio do presidente do Instituto Bra-

Irecê / BA

Incentivo à Leitura Saúde Blog EntrevistaEducomunicaçãoBoas Iniciativas

no Ciclo IV. No Ciclo III, assistiram a um filme para 
reconhecimento dos recursos naturais renováveis 
e não renováveis.

Ao final das sessões, foi solicitado aos estudantes 
um resumo sobre as temáticas discutidas nos fil-
mes, relacionando-as com os assuntos trabalha-
dos nos referidos componentes curriculares.

Publicado em 05/11/2017

sil Solidário, Luis Salvatore, e do coordenador da 
Escola Municipal Luiz Viana Filho, o professor Je-
fferson Maciel Teixeira desde seu início.

“Mesmo contribuindo com o evento desde 2012, 
nunca tinha participado presencialmente dessa 
ação pois sempre coincidia com datas de ações do 
Instituto Brasil Solidário das quais participava nos 
outros anos, impossibilitando a minha presen-
ça. Achei incrível o envolvimento das crianças, a 
força de vontade de Mykaela Shayane e acredito 
que ações simples como essa podem fazer toda 
a diferença. Por isso, todo ano pessoas como Luis 
Salvatore, por exemplo, contribuem para que esse 
sonho seja possível”, ressalta o professor Jefferson 
Maciel Teixeira.

Parabéns aos envolvidos nesse lindo projeto!

Publicado em 05/11/2017
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III Reunião Pedagógica e Dia do 
Funcionário Público

No dia 28 de outubro, a Escola Municipal Luiz 
Viana realizou a III Reunião Pedagógica  - Ensino 
Fundamental I e II - do corrente ano letivo.

Tivemos a honra de contar com a participação da 
Coordenadora Técnica da Rede Municipal de Edu-
cação, a professora Cláudia Maria que, brilhan-
temente, nos trouxe uma importante reflexão 
sobre avaliação e aprendizagem de alunos com 
necessidades educacionais especiais  (NEE’s). Foi 
um momento riquíssimo de aprendizagem sig-
nificativa e troca de experiências sobre a referida 
temática.

Em seguida, após a fala da gestora Talita Martins, 
que trouxe alguns informes gerais sobre a orga-

nização e funcionamento da escola, os coordena-
dores pedagógicos Jefferson Maciel e Lília Mar-
ques juntamente com os professores abordaram 
várias discussões sobre instrumentos avaliativos 
(planejamento, aplicação e registros), sábados 
letivos (sistematização), Consciência Negra (te-
mática do trimestre), Jovens Empreendedores Pri-
meiros Passos (JEPP), Encontro Literário da Rede e 
Mais Educação (seminário). No final, todos e todas 
as presentes se confraternizaram! Feijoada e en-
trega de um lindo copo personalizado aos funcio-
nários deram tons e cores à homenagem pelo Dia 
do Funcionário Público. Parabéns a todos e todas!

Fotos: Charleandro Machado e Jefferson Maciel 
Texto: Jefferson Maciel

Publicado em 05/11/2017

Aula de geometria com
 Geogebra

Nos dias 25 e 26 de outubro, o professor Jossemar 
aplicou sequência didática no 8º e 9º ano da Escola 
Municipal Luiz Viana Filho com o objetivo de fazer 
uma reflexão sobre a realidade e as tendências 
do ensino da Matemática e, ainda, examinar a 
importância das tecnologias em sala de aula 
enfatizando, para tanto, o ensino de Geometria 
com o software Geogebra.

Além dessas questões, pensou-se juntamente com 

os estudantes sobre a modelagem matemática 
utilizada, que contribui significativamente para 
criar ambientes de aprendizagem em que a 
participação do professor como mediador nas 
atividades favoreça um ambiente propício para 
a busca de conhecimento. Nessa configuração, 
os alunos constroem sua própria autonomia 
e liberdade para expor suas ideias através de 
cálculos, interpretação de gráficos em sala de aula 
e no laboratório de informática.

Jossemar Araújo 
Publicado em 05/11/2017
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II Encontro Escola e Família
Neste sábado 21 de outubro, aconteceu o II En-
contro Escola e Família na Escola Luiz Viana Filho 
cuja temática abordada foi a prevenção ao uso de 
drogas. Foi uma manhã bastante rica de informa-
ções: iniciamos com as boas vindas à equipe ges-
tora, apresentação do grupo de Teatro Atitude e 
exibição de uma entrevista com uma família e um 
psiquiatra. Entretanto, o ápice do nosso encontro 
foi a participação da Comunidade Terapêutica 
Maanaim. A presidente Fátima, que é uma das 
fundadoras da comunidade, apresentou a estru-
tura e funcionamento da instituição, apresentou 
um quiz interativo bem interessante para jovens 
e adolescentes em que se abordava os efeitos 
das diversas drogas no organismo dos atletas e 
como isso afeta o desempenho nas competições. 
O apogeu do encontro foi o depoimento de dois 
internos. Eles abordaram com uma riqueza de 

Visita ao mercadão: no mundo das 
ervas aromáticas

No dia 27 de setembro, a turma do 1° ano con-
duzida pela professora Daiana Almeida, fez uma 
visita ao Mercadão para viajar no mundo das er-
vas aromáticas com o projeto JEPP - Jovens Em-
preendedores Primeiros Passos, (re)conhecendo 
diversos tipos de ervas aromáticas e descobrindo 
suas utilidades.

Nesta visita as crianças conheceram a estrutura de 
uma loja de ervas aromáticas e perceberam como 
é importante a organização do espaço, a escolha 

detalhes de como chegaram até as drogas e todo 
o rastro de destruição deixado por elas em suas 
vidas. Ambos enfatizaram que o primeiro resgate 
que é feito na Comunidade Maanaim é o do nome 
e da dignidade. Este foi o momento que comoveu 
a todos os presentes pela simplicidade nas colo-
cações e na identificação com as histórias de vida 
relatadas nos depoimentos. No final, Léo Rocha, 
um dos fundadores da Comunidade, fez a seguin-
te indagação para provocar mais uma reflexão: 
“se você soubesse que alguém trama matar o seu 
filho você o alertaria? Assim são as drogas, o que 
elas pretendem é matar! Então, alerte o seu filho”! 
Finalizamos o encontro fazendo uma pequena do-
ação de alimentos feita pelos funcionários para o 
Maanaim.

Texto: Lília Marques 
Fotos: Jorge Gabriel e Jeferson Barbosa

Publicado em 05/11/2017

dos produtos e a sua qualidade, a importância do 
atendimento ao cliente para a loja obter sucesso e 
lucro. Enfim, a nossa aula foi muito produtiva: as 
crianças gostaram bastante de vivenciar na práti-
ca o que aprenderam na teoria.

Agradecemos ao dono e aos funcionários da loja 
Casa de Ervas Vida Natural por nos receberem e 
tirarem as nossas dúvidas. Obrigada a todos que 
nos proporcionaram essa visita.

Daiane Almeida Amorim
Publicado em 05/11/2017
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Pindoretama / CE

Ações de uma parceria 
de sucesso: IBS e SME de 

Pindoretama

O Instituto Brasil Solidário em parceria com a 
Secretaria de Educação de Pindoretama realizou 
uma ação de formação sobre uso pedagógico e 
sequência didática dos Jogos da Educação Finan-
ceira no processo de aprendizagem para os edu-
cadores e mediadores do Novo Mais Educação e 
para professores da Rede Municipal de Educação.

As atividades com os jogos de Educação Finan-
ceira “Piquenique” e “Bons Negócios” estão acon-
tecendo nas escolas de rede municipal do nosso 
município com o acompanhamento da equipe 
do Instituto Brasil Solidário – IBS.

A ação de formação com os professores acon-
teceu nesta terça-feira, no período da tarde do 
dia 14 de novembro, na EMEF Francisca Holanda 
Costa em Pindoretama, Ceará.

Acompanhe um pouco desta ação de formação 
através das imagens: mais uma ação desta par-
ceria de sucesso! Juntos Construímos!

Publicado em 15/11/2017

Dia de Circo

Dia de Circo, como é bom! Recebemos na escola um 
aluno do circo e fomos prestigiá-lo. Como é bom 
ver os nossos alunos com os olhinhos brilhando de 
alegria! Muitos não têm essa oportunidade de ver 
um espetáculo circense, pois moram na zona rural 
e os pais não podem trazer.

Eliana Carvalho
Publicado em 24/11/2017

Feira de Educação 2017

Foi realizada no dia 27 de outubro a Feira de Edu-
cação de nossa escola, onde foi apresentado o 
Projeto de Meio Ambiente trabalhado em sala de 
aula. Cada turma ficou com uma temática. Tam-
bém celebramos nesta data o Dia Municipal de 
Leitura, instituído em 2010 com apoio do Instituto 
Brasil Solidário. Foi muito boa a participação dos 
pais, alunos e todos os funcionários envolvidos.

Eliana Carvalho
Publicado em 27/11/2017

Iraquara / BA
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Curso de Fotografia: saída 
fotográfica e ensaio fotográfico 

em Itapicuru

No dia 01 de outubro, realizamos a segunda sa-
ída fotográfica da Turma II de 2017 do Curso de 
Fotografia oferecido pela Secretaria de Educação 
de Irecê através do Ponto de Cultura Ciberparque 
Anísio Teixeira.

Na oportunidade, os participantes do curso co-
locaram em prática conceitos relacionados às 
orientações técnicas trabalhadas até o momento 
como enquadramento, luz, composição, cuidados 
com o fundo, desfoque, ISO, abertura e velocida-
de. Todas as máquinas foram utilizadas na função 
manual, com a configuração do próprio fotógrafo.

A referida saída fotográfica foi realizada em Ita-
picuru e transformou-se num lindo ensaio foto-
gráfico, contando com a participação de toda a 
turma, que realizou um lindo e sensível trabalho 
fotográfico de qualidade.

A próxima aula será de análise reflexiva das fotos 
produzidas nesse momento com o intuito de me-
lhorar a cada dia, sempre.

Vale ressaltar que além das questões técnicas tra-
balhadas em um momento como esse, fomenta-
-se a coletividade, a parceria, a integração, a 
sensibilidade, o treino do olhar, a autonomia e a 
autoria, já que os participantes são estimulados 
constantemente em relação à essas característi-
cas.

Jefferson Maciel
Publicado em 05/11/2017

Oficinas de teatro e fotografia na 
Escola de Caeté-Açu

No dia 29 de setembro aconteceram oficinas de 
teatro e fotografia na Escola de Caeté-Açu, na Vila 
do Capão, município de Palmeiras. Na oportuni-
dade alguns estudantes da Escola Municipal Luiz 
Viana Filho participaram de um verdadeiro inter-
câmbio com os estudantes da Escola de Caeté-Açu 
através das oficinas oferecidas.

A oficina de teatro foi organizada e conduzida 
pela Turma do Sarapatel e pelo Grupo de Teatro 
Atitude, coordenados pelo professor Roberto, com 
a assistência do nosso monitor do Programa Novo 
Mais Educação, o professor Breno Ytalo, o ex-aluno 
Vinícius Rangel e os estudantes Natália dos San-
tos, Geisiane Morais e Mariana Borges.

Nessa oficina foram trabalhados vários conceitos 
importantes para a atuação teatral como: expres-
são facial e corporal, posicionamento no palco, 
tom de voz e uso adequado da mesma, o que se 
pode fazer em cena e erros frequentes de um ar-
tista.

Na oficina de fotografia, conduzida pelo professor 
Jefferson Maciel com a colaboração dos estudan-
tes Jorge Gabriel e Brenda Figueredo, os estudan-
tes tiveram contato com noções de enquadramen-
to, luz, postura do fotógrafo, escolha do fundo, 

retrato e cuidados diversos. Os estudantes ainda 
participaram de uma Saída Fotográfica pela Vila 
do Capão para colocarem em prática os conceitos 
trabalhados na parte teórica da oficina.

A culminância dessas ações aconteceu na pró-
pria escola de Caeté-Açu com a participação de 
professores, funcionários, estudantes de outras 
turmas, além de pessoas da comunidade, que se 
deliciaram com a apresentação do personagem 
Sarapatel e a peça teatral “A batalha contra a den-
gue”, com a participação dos alunos dessa oficina.

Como culminância da oficina de fotografia, os 
presentes assistiram a um audiovisual com o re-
sultado da saída fotográfica.

“Me encantei com o estilo de vida dos moradores 
do Capão. Fiquei muito surpreso com a educação 
dos estudantes da escola. A forma como fomos 
tratados foi impressionante. Aprendi ainda que 
o trabalho em equipe é muito importante e co-
nhecer novas realidades e outras culturas nos aju-
dam a perceber melhor o nosso local”, afirmou o 
estuante do 7º ano da Escola Municipal Luiz Viana 
Filho, Jorge Gabriel Santos Amorim.

Texto: Jefferson Maciel
Fotos: vários 

Publicado em 05/11/2017



novembro 2017 8

www.brasilsolidario.org.br

Incentivo à Leitura Saúde Blog EntrevistaEducomunicaçãoBoas Iniciativas

Terceiro encontro do Projeto CETA
Nesse dia 28 de setembro, aconteceu o III 
Encontro do Projeto C.E.T.A (Comunicação, 
Educação, Tecnologia e Arte) com aulas de 
Fotografia, Audiovisual e Rádio/Radialismo.

Vale ressaltar que as aulas desse projeto 
são oferecidas aos estudantes do Ensino 
Fundamental II no contraturno.

Nesse dia foram trabalhadas as seguintes ações:
•	 Fotografia: realização de uma saída fotográfica 

no Bairro São Francisco para aplicarmos 
conceitos relacionados às teorias enfatizadas 
no curso;

•	 Audiovisual: linguagem audiovisual e práticas 
relacionadas a stop motion e as primeiras 
instruções do Movie Maker;

•	 Rádio e Radialismo: cuidados com a voz, 
locução, dublagem e criatividade.

O objetivo do Projeto C.E.T.A é oferecer aos 
estudantes o contato com outras linguagens na 
escola, integrando-as aos outros componentes 
curriculares e às possibilidades relacionadas 
a leitura, escrita e interpretação, além de 
possibilitar um futuro despertar profissional 
nessas áreas.

Jefferson Maciel
Publicado em 05/11/2017

Último encontro do Projeto CETA
No dia 26 de outubro aconteceu o último encontro 
do Projeto C.E.T.A (Comunicação, Educação, 
Tecnologia e Arte), que oferece cursos de 
fotografia, audiovisual, rádio escolar e teatro para 
estudantes do Ensino Fundamental II da Escola 
Municipal Luiz Viana Filho.

No referido encontro os estudantes, de forma 
colaborativa, tiveram uma aula prática de 
estúdio - montagem e utilização - e fizeram um 
ensaio fotográfico memorável com a participação 
de todos os envolvidos, fotografando e sendo 
fotografados.

Na oportunidade também realizamos uma 
atividade prática do curso de audiovisual. Os 
estudantes realizaram de forma autônoma a 

Irecê / BA

edição do vídeo A história da educação no 
Bairro São Francisco, que foi retratada pela 
professora Daiane Almeida e pelos estudantes 
do 1º ano, que estão realizando um trabalho de 
resgate da história da nossa escola e também do 
Bairro São Francisco.

Vale ressaltar que nosso Projeto C.E.T.A foi um 
sucesso e foi pensado para o Ensino Fundamental 
II da nossa escola. Atendemos duas turmas de 
Fotografia, duas turmas de Radialismo, uma 
turma de Jornal Escolar, uma turma de Audiovisual 
e uma turma de Teatro, totalizando mais de 100 
alunos participantes.

Texto: Jefferson Maciel
Fotos: alunos

Publicado em 05/11/2017
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EMLVF discute prevenção 
às drogas

Como continuidade da sequência didática 
organizada e sistematizada pelo professor Lucas 
Freitas, de Educação Física, com os estudantes do 
Ensino Fundamental II da Escola Municipal Luiz 
Viana Filho, aconteceu nesse dia 30 de outubro 
uma palestra conduzida pelo Sub-tenente Vital, 
da Polícia Militar do Estado da Bahia que, de forma 
brilhante, trouxe para os jovens importantes 
reflexões relacionadas à prevenção às drogas. 
Os estudantes participaram efetivamente da 
palestra e, atentamente, acompanharam as 
informações trazidas na oportunidade.

Na sequência, em parceria com Maanaim, 
tivemos um momento riquíssimo com a história 
de vida do interno Daniel, que contou a sua 
experiência e as dificuldades que enfrentou, 
alertando a todos e todas as presentes sobre o 
perigo do envolvimento com as drogas, sejam 
lícitas ou ilícitas.

Ao final, os estudantes fizeram várias perguntas 
e o momento foi encerrado pelo próprio Daniel 
através de uma linda oração de agradecimento.

Vale ressaltar que, durante o evento, ainda 
tivemos momentos musicais conduzidos pelo 
professor Charleandro Machado, professor de 
Arte, e pelo coordenador pedagógico Jefferson 
Maciel.

Texto: Jefferson Maciel 
Fotos: Jeferson Barbosa e Jefferson Maciel

Publicado em 05/11/2017

Nossa horta: resultados e doações

Como resultado exitoso de ações relacionadas à 
nossa horta, temos colhido grandes “frutos” em 
relação à produção de hortaliças. Parte dessa pro-
dução foi doada aos estudantes participantes do 
Projeto Novo Mais Educação. Uma outra parte foi 
vendida a funcionários e professores da própria 
escola, gerando recursos para a compra de alguns 
materiais para manutenção e execução de alguns 
projetos como, por exemplo, São João Literário, 
Projeto de Intervenção Artística e compra de no-
vas sementes.

Irecê / BA

Outra ação significativa com essa produção da 
horta foi a doação que realizamos para a ABAI 
(Associação Beneficente dos Anciões de Irecê).

Vale ressaltar que a horta tem sido mantida gra-
ças ao trabalho do Novo Mais Educação, com a 
coordenação da professora Lília Marques e dos 
monitores Francisco (Chicão) e Caique Caldas, que 
juntamente com os estudantes desse projeto tor-
nam esse sonho realidade.

Texto: Jefferson Maciel e Talita Martins 
Foto: Jefferson Maciel

Publicado em 05/11/2017
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Blog Entrevista: Simone Neves

Multiplicação do PDE em Iraquara, Bahia: as 
ações de Educação Ambiental têm fomentado 
lindos jardins e hortas nas escolas do município!

Mais um cantinho do Brasil que nos orgulha 
com a dedicação dos professores e da gestão 
municipal para multiplicar as ações do Programa 
de Desenvolvimento da Educação - PDE, do 
Instituto Brasil Solidário, que vem transformando 
pequenos gestos em grandes ações.

O que começou com as Oficinas Práticas do PDE 
em 4 escolas de Iraquara em 2009, hoje já alcança 
30 escolas da região! A Oficina de Educação 
Ambiental teve seus primeiros passos com as 
orientações de reciclagem e desenvolvimento 
de algumas hortas nas escolas que receberam as 
formações e, atualmente, tem inspirado muitas 
outras atividades com espaços verdes e jardins 
coletivos para o convívio e o aprendizado dos 
alunos sobre os cuidados com o meio ambiente.

Segundo a Secretária de Educação do Município 
de Iraquara Simone Neves, foi através do 
contato com as oficinas do IBS que as escolas 
se mobilizaram para expandir as atividades 
de Educação Ambiental e o próprio município 

promoveu uma ação de arborização no dia do 
aniversário da cidade. “Todo esse movimento teve 
início com a chegada do IBS em Iraquara. Ainda 
estamos aprendendo e retomando as atividades, 
mas são muitas as ações que foram desenvolvidas 
a partir das formações realizadas nas escolas e 
que, hoje, alcançam outros espaços do município”, 
enfatiza a Secretária Municipal de Educação.

Oficinas de materiais recicláveis, construção 
de mandalas com o envolvimento de pais e 
pessoas da comunidade, aulas de campo, coleta 
de sementes nativas, construção de viveiros, 
arborização da nascente com o envolvimento de 
autoridades e pessoas da comunidade no dia do 
aniversário da cidade, feiras de meio ambiente 
e venda de produtos coletados na horta escolar 
são só algumas das ações que seguem em 
multiplicação na região. A arborização foi feita 
no poço de Manoel Félix, local que deu origem à 
cidade de Iraquara.

Quer se inspirar um pouco mais nas atividades 
de Iraquara? Veja as fotos dos lindos espaços 
arborizados que já tomam conta das escolas do 
município!

Equipe IBS
Publicado em 18/11/2017

Iraquara / BA
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Multiplicação do PDE no Ceará 
com Anjos da Leitura

Multiplicação do PDE no Ceará: com incentivo dos 
Anjos da Leitura, a Escola Germano José do Nasci-
mento revitalizou a biblioteca com espaço lúdico 
de leitura!

Um dia festivo e colorido como devem ser os espa-
ços que inspiram a literatura! Na última terça-fei-
ra, dia 21 de novembro, os alunos da comunidade 
rural de Onofre, em Beberibe, Ceará, contaram 
com uma tarde cheia de poesia, apresentações 
culturais e, claro, muita leitura em comemoração 
à revitalização da Biblioteca da Escola Germano 
José do Nascimento.

O espaço foi todo reorganizado com prateleiras, 
mesas de leitura, cartazes com frases inspiradoras 
e vários pontos de decoração feitos à mão pelos 
professores, como a árvore toda recortada com 
papéis e poemas que levou o nome de “Pé de Po-
esia”! Multiplicando a ideia de um espaço lúdico 
e cheio de cores, como foi montado durante as 
formações do Programa de Desenvolvimento da 
Educação do Instituto Brasil Solidário, o que antes 
era um depósito de livros se transformou numa 
biblioteca com um cantinho da leitura agradável 
e convidativo para os alunos se deleitarem no 
universo literário.

A Biblioteca foi inaugurada com o nome da 

Professora Maria José Ribeiro Laurindo por sua 
contribuição educativa na fundação da escola. A 
cerimônia contou com a presença da homenage-
ada, professores, estudantes, representantes da 
Secretaria de Educação, coordenadores do Projeto 
Beberibe Multicor, representantes do Instituto 
Brasil Solidário e professoras do grupo Anjos da 
Leitura.

Segundo a professora de Português da Escola Ger-
mano José do Nascimento, Mônica Filgueira, que 
idealizou a reformulação da biblioteca, a ideia de 
revitalização do espaço surgiu a partir das ações 
do Grupo Anjos da Leitura do qual ela está fazen-
do parte em Beberibe. “Os alunos entravam na bi-
blioteca por acaso. Os livros mais antigos ficavam 
empilhados e já estavam com cheiro de mofo. O 
espaço não era convidativo para os alunos mas, 
junto com o Grupo Anjos da Leitura, comecei a 
pensar em mudanças que poderiam melhorar 
nossa sala de leitura. Depois dessa revitalização já 
sentimos mudança até na quantidade de visitas e 
de novos leitores na escola”, afirma a professora.

Para o estudante Maicon, do 9º ano, as ações de 
incentivo à leitura têm conseguido encantar e 
despertar o interesse dos alunos para conhece-
rem mais da literatura. “A leitura tem sido muito 
boa porque a escola tem incentivado a gente a 
ter acesso a esse conhecimento. Não temos isso 
quando estamos fora da escola. Para mim, a poe-
sia é a forma mais bonita de se expressar para ou-

tras pessoas. A professora conseguiu passar isso 
para gente, passar para o público”, disse.

Na programação, os estudantes do Ensino Fun-
damental II recitaram poemas, apresentaram 
danças e fizeram performances inspiradas em 
obras literárias trabalhadas em sala de aula. A 
ocasião contou ainda com uma apresentação do 
Projeto Beberibe Multicor levantando a temática 
da Consciência Negra, comemorada no dia 20 de 
novembro.

“A gente vê esses meninos falando de poesia, co-
locando a literatura em suas vidas e é emocionan-
te para nós professores, eu me sinto parte dessa 
história. A minha maior emoção hoje foi ver um 
poema falando de diversidade, de respeito, de 
preconceitos. Uma das preocupações que temos 
no Projeto Beberibe Multicor é trazer esses novos 
saberes, levar para a biblioteca das escolas essa 
diversidade, livros que tratam da literatura negra. 
É algo desafiador. O IBS é um dos estimuladores 
nesse processo de incentivo à leitura no nosso 
município”, ressaltou a  coordenadora e ideali-
zadora do Projeto Beberibe Multicor,  Lucelena 
Honorato.

Acompanhe através das imagens como foi esse 
dia festivo! Juntos Construímos!

Publicado em 23/11/2017
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Seminário de Educação 
Ambiental: apresentação do 

Projeto LEVE e oficinas

Seminário de Educação Ambiental: com jogos 
educativos e apresentação do Projeto LEVE, 
educadores debateram estratégias de impacto 
ambiental na escola e município!

Na última segunda-feira, dia 27 de novembro, o 
Instituto Brasil Solidário esteve nos municípios 
de Beberibe e Cascavel levando um Seminário 
de Educação Ambiental com palestras, 
dinâmicas e jogos educativos sobre os conceitos 
de sustentabilidade e os cuidados com o meio 
ambiente dentro e fora do âmbito escolar. O 
evento reuniu gestores municipais, coordenadores 
de escolas, professores e alunos para debaterem 

estratégias e soluções de impacto ambiental 
de forma efetiva no município e que podem 
contribuir com as ações do Consórcio Municipal 
para Aterro de Resíduos Sólidos (Comares) – 
Unidade Cascavel, parceiro do IBS, que viabilizou 
as formações e oficinas práticas realizadas com os 
educadores da região.

Apresentando soluções que conseguiram gerar 
forte impacto em outros municípios e que podem 
ser replicadas pelas escolas e órgãos municipais, 
a palestra ministrada pela Gestora Ambiental 
Márcia Andrade apresentou, com detalhes, como o 
Projeto Local de Entrega Voluntária Escolar - LEVE, 
idealizado pelo IBS, conseguiu mobilizar e unir a 
escola, a gestão local, a comunidade e a Associação 
de Catadores em torno da coleta seletiva. O projeto 
é responsável pelo alcance de 100% de reciclagem 
dos resíduos da área urbana de Crateús através da 
colocação de coletores nas escolas.

Para o técnico da Secretaria de Educação de 
Cascavel, Júnior Fernandes, a iniciativa deixou os 
professores envolvidos e muito empolgados em 
levar para a sala de aula o que foi visto na palestra 
e abriu outras expectativas para a Secretaria de 
Educação, que já pensa em projetos mais efetivos 
e contínuos para o próximo ano. “O Seminário 
veio engrandecer nossas estratégias e abrir novas 
possibilidades que podem ter início de forma 
imediata nas escolas. Estamos até pensando em 
intensificar outros projetos para o próximo ano, 
mas que sejam contínuos e não só em datas 
comemorativas, como acontece normalmente 
nos períodos de comemoração do meio ambiente. 
Gostamos muito do exemplo de Crateús que foi 
mostrado e os jogos também já podem ser feitos 
em sala de aula”, ressalta Júnior.

A programação incluiu, além dos debates, 
atividades lúdicas e interativas com jogos 
educativos com os quais foram apresentandos os 
conceitos de produção mais limpa e os três pontos 
primordiais da Educação Ambiental: reduzir, 
reutilizar e reciclar.

Você pode ver estas e outras imagens acessando 
esta publicação no Blog IBS. Juntos Construímos!

Publicado em 28/11/2017

IBS no Blog
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Anjos da Leitura e turma de 
Educomunicação em ação

Anjos da Leitura e turma de Educomunicação em 
uma ação emocionante no Lar Bom Samaritano, 
em Beberibe, Ceará!

Solidariedade, aprendizado e diversão! Para co-
meçar o dia já com o sorriso de um início de final 
de semana, partilhamos com vocês uma ação que 
abrilhantou as atividades do Anjos da Leitura em 
Beberibe!

Partilhando o conhecimento para além da sala de 
aula, estudantes, professores e até familiares dos 
alunos da Escola Desembargador Pedro de Quei-
roz se reuniram na última terça-feira, 28 de no-
vembro, para um ato de amor e solidariedade no 
Lar Bom Samaritano, que já tinha recebido uma 
primeira ação de contação de histórias com nos-
sos Anjos da Leitura, e dessa vez ganhou um re-
forço todo especial da turma de Educomunicação.

A mãe de uma aluna se prontificou e levou seu 
material de corte de cabelo e maquiagem para 
auxiliar na produção de fotografia dos estu-
dantes. Os alunos levaram seus equipamentos 
e adereços para ambientar as fotos que seriam 
produzidas utilizando as técnicas de estúdio que 
aprenderam durante as oficinas práticas do Pro-
grama de Desenvolvimento da Educação – PDE, 
do Instituto Brasil Solidário. E os Anjos da Leitura, 

preparados e a postos com seu baú cheio de livros 
para o momento de contação de histórias! Dentro 
de todo esse universo de carinho e troca de apren-
dizado, o encontro permitiu ampliar o olhar dos 
alunos para as muitas possibilidades de expandir 
a corrente de solidariedade ali mesmo, pertinho 
de casa.

Segundo a Professora Xênia Cardoso, que faz par-
te do Anjos da Leitura e uma das organizadoras 
da atividade, os próprios alunos sugeriram que 
fossem realizadas outras ações no espaço e se 
comoveram com a felicidade dos idosos durante 
a atividade.

“Foi emocionante ver o envolvimento dos alunos, 
o crescimento deles a partir desse contato porque 
vemos muito, hoje em dia, jovens que não valori-
zam essas pessoas e foi muito bonito ver o sorriso 
dos idosos, acompanhar os alunos olhando para 
os idosos não com pena, mas com alegria de ver 
a felicidade deles. Então eu acho que essa é uma 
contribuição pra vida deles e foi mais interessante 
quando chegamos na escola e outros alunos vie-
ram falar que queriam também ter participado da 
iniciativa. Os que foram, já disseram que vão levar 
seus familiares em outro momento”, disse Xênia.

A ideia da ação de leitura e logo depois o envol-
vimento da turma de Educomunicação teve seu 
primeiro passo numa atividade da disciplina de 
Português. A iniciativa partiu de uma leitura em 

sala que remetia ao resgate de memórias e lem-
branças dentro da proposta de uma atividade 
pedagógica. A professora sugeriu uma conver-
sa com os familiares, pais e avós mas os alunos 
sentiram que o Lar do Idoso seria o local ideal 
para conseguirem as respostas da atividade. O 
que seria uma visita, um momento de doações, 
tornou-se uma porta de possibilidades didáticas 
e interativas que conseguiu envolver mais de uma 
turma com riqueza de aprendizado em todos os 
sentidos!

Acompanhe através das imagens essa ação tão 
emocionante e transformadora! Juntos Constru-
ímos!

Publicado em 30/11/2017

IBS no Blog
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Novidade: eu quero a visita do 
IBS na minha escola

Em 2018,  eu quero  a visita do IBS na minha 
cidade e escola!

Concurso de desenhos e redação de cartas

Realização: Instituto Brasil Solidário – IBS

Municípios parceiros:

1) Primavera, Tracuateua e Quatipuru/PA
2) Cabaceiras/PB
3) Iraquara, Irecê, São Gabriel, Gentio do Ouro, 
Palmeiras, Ibitiara, Boquira e Canudos/BA
4) Balsas e Carolina/MA
5) Crateús e Tamboril/CE
6) São Raimundo Nonato/PI
7) Poço das Trincheiras/AL
8) Poço Redondo/SE
9) Manari/PE
10) Novo Acordo/TO

Tema: Em 2018, eu quero a visita do IBS na 
minha cidade e escola!

1. Objetivo

O objetivo do concurso de desenhos e redação de 
cartas com o tema “Em 2018, eu quero a visita 
do IBS na minha cidade e escola!” é incentivar 
alunos dos Ensinos Fundamentais I e II e 
professores a expressarem seus desejos e suas 
ideias de como gostariam de receber a visita do 
Instituto Brasil Solidário – IBS em seu município/
escola no primeiro semestre de 2018.

2. Participação
2.1 Podem participar do concurso alunos e 
professores de escolas/municípios parceiros do 
IBS e que realizem a sua inscrição no concurso no 
período de 30/11 a 08/12/2017.

2.2 Inscrição: as fichas de inscrição (em anexo) 
deverão ser devidamente preenchidas e enviadas 
para o email: zenaide@brasilsolidario.org.br

3. Conteúdo e apresentação dos desenhos e cartas
3.1 As cartas apresentadas deverão ser inéditas, 
com texto do(a) própria(a) concorrente, e de-
verão ser enviadas com o nome completo do(a) 
candidato(a), idade, série que está cursando, o 
nome da escola em que estuda, endereço e con-
tatos telefônicos.

O desrespeito a essas exigências desclassifica 
automaticamente o(a) candidato(a).

3.2 Os desenhos apresentados deverão ser 
inéditos, feito pelo(a) própria(a) concorrente e 
deverá ser enviado com o nome completo do(a) 
candidato(a), idade, série que está cursando, 
o nome da escola em que estuda, endereço e 
contatos telefônicos.

O desrespeito a essas exigências, desclassifica 
automaticamente o(a) candidato(a).

4. Categorias:
4.1 Desenhos: alunos do Fundamental I
4.2 Cartas: alunos do Fundamental II e professores

5. Período de envio e publicação
5.1 As cartas e desenhos deverão ser enviadas de 
11/12/2017 a 29/12/2017 para sede do IBS no 
endereço: Avenida Eduardo Sá, 55, Galpão 01, 
Eusébio, Ceará.

5.2 As cartas e desenhos deverão ser publicadas 
no Blog IBS, no link disponível nessa postagem do 
Blog IBS.

Além disso, podem ser enviados para o 
e-mail  zenaide@brasilsolidario.org.br até o dia 29 
de dezembro de 2017.

5. Julgamento:
5.1 O julgamento será feito por uma comissão sob 
a responsabilidade do Instituto Brasil Solidário – 
IBS.

5.2 Serão observados a participação do número 
de alunos e professores, além da qualidade dos 
trabalhos apresentados.

5.3 São critérios de julgamento

5.3.1 Cartas: adequação ao tema, entendida 
como a conformidade obrigatória entre o texto e 
o tema proposto neste regulamento; é convidativo 
à leitura e adequado? O uso de tempos verbais e 
indicadores de espaço ajudam o leitor a se situar 
durante a leitura? O texto atende às convenções 
(ortografia, pontuação, acentuação)?

5.3.2 Desenhos: coerência com o tema; vivacidade/
traçado/colorido; originalidade / criatividade; 
impacto visual; apresentação: título do desenho, 
organização e higiene do trabalho.

6. Anúncio dos resultados

6.1 Será anunciado no dia 26 de janeiro de 2018 
ou data próxima, na atividade de lançamento do 
calendário anual de atividades do IBS.

7. Premiação
7.1 Cada município será avaliado pelo conjunto do 
material enviado (desenhos e cartas);

7.2 Serão premiados somente de três a quatro 
primeiros colocados, cada um recebendo uma 
visita do IBS de um ou dois dias no primeiro 
semestre de 2018 em cada cidade, com uma 
equipe interdisciplinar cujo objetivo será 
proporcionar uma observação geral de projetos 
realizados em 2017 e reuniões de nivelamento e 
planejamento de ações no ano de 2018, incluindo 
entrega de materiais de apoio atualizados.

Na ocasião das visitas haverá ainda uma agenda 
de atividades nas escolas envolvidas e tratativas 
de projetos diversos para o período!
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8. Critérios de desclassificação

8.1 Serão automaticamente desclassificados 
os candidatos cujos desenhos e redações não 
atendam à todos os critérios exigidos nestas 
orientações.

8.2 Serão desclassificados os candidatos que 
não cumprirem os prazos determinados neste 
regulamento.

Bom trabalho!

Publicado em 30/11/2017


