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BIBLIOTECAS FACILITAM 
ALFABETIZAÇÃO NA 

IDADE CERTA 

Recursos essenciais do Programa de 
Desenvolvimento da Educação - PDE 
- as bibliotecas doadas e equipadas 
pelo IBS são um excelente apoio aos 
trabalhos de alfabetização. Movidas 
pela curiosidade de decifrar as 

inúmeras histórias contadas nos 
livros, as crianças tem ali um 
incentivo a mais para aprender a ler 
e a escrever, concluindo em menos 
tempo o processo de alfabetização.

Alegria
O Dia da Criança foi comemorado com 
muitas atividades criativas para os alunos! 
Brincando também se aprende!
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BOAS INICIATIVAS

Compromisso
Multiplicação e novas estratégias 
pedagógicas mostram o compromisso das 
escolas com o PDE e com a aprendizagem 
dos alunos! Confira!
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DIA DA CRIANÇA

outubro 2016 

Intercâmbio Solidário
O IBS realizou mais um Intercâmbio 
Solidário levando alunos de São 
Paulo para conhecer os Lençóis 
Maranhenses! Veja!
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Que venham as crianças a nós

Hoje é dia delas e nosso, pois nos divertimos 
juntos: a diversão foi livre para todos.

O espaço escolar foi organizado de forma que 
atendesse a todos em suas diferenças e gostos 
de diversão. Propomos o filme “Os pretendentes 
da filha do coroné”, cama elástica, sala de música 
e dança, espaço literário e ainda um delicioso 
lanche.

Projeto Sarapatel visita escola

No dia 11 de outubro o Projeto Sarapatel visitou a 
Escola Municipal da Meia Hora em comemoração 
ao Dia das Crianças. Foi um momento bem 
divertido no qual o Grupo de Teatro Atitude trouxe 
uma apresentação sobre a verdadeira alegria, 
aquela que não pode ser obtida por meio de 
coisas supérfluas. Segundo afirma Luiza Gosuen, 
“o sorriso de uma criança é a assinatura na obra 
do Senhor.” Além de buscar esse sorriso, o Projeto 
Sarapatel sempre traz uma reflexão implícita no 
decorrer da encenação.

Publicado em 13/10/2016

Comemoração 
do Dia das Crianças

A Escola José Alexandre Sousa da Costa 
comemorou o Dia das Crianças com muita 
alegria. A festa contou com diversos personagens 
infantis, atividades recreativas, brincadeiras e 
lanches. As crianças da Educação Infantil viveram 
momentos de magia e encantamento, pois nas 
mãos das crianças tudo é possível. 

Publicado em 25/10/2016

Irecê / BA

Quatipuru / PA

Leitura e Cultura Educomunicação Meio AmbienteDia da Criança Boas Iniciativas

Brincar e se divertir é o melhor remédio para 
levantar a auto-estima de qualquer criança e 
adolescente, que mesmo querendo ser adulto se 
diverte muito.

Busquemos sempre a criança que existe em todos 
nós! Feliz Dia da Criança!

Publicado em 12/10/2016

Lençóis / BA
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Multiplicação de Ações

Recentemente a Escola Municipal José Pereira 
de Araújo foi procurada pela equipe gestora 
da Escola Estadual de Lagoa do Dionísio com o 
objetivo de entender melhor o funcionamento 
da biblioteca que recebemos do Instituto Brasil 
Solidário. Foi uma visita muito gratificante tendo 
em vista que, enquanto escola parceira, nossa 
missão após receber ações de formação durante 
o Biênio 2014-2016 e investimento em infra-
estrutura escolar do Instituto Brasil Solidário, 
é multiplicar ações para  outras instituições de 
ensino.

Publicado em 04/10/2016

Gincana nas aulas 
de Língua Portuguesa

As aulas de Língua Portuguesa do 6º ano têm 
sido bem dinâmicas e divertidas. Os conteúdos 
são revisados pela professora através de uma 
gincana na qual os estudantes têm que responder 
questões referentes ao conteúdo estudado em 
sala de aula. São atividades com as quais  as 
crianças aprendem e se divertem ao mesmo 
tempo.

Publicado em 04/10/2016

Leitura e Cultura Educomunicação Meio AmbienteDia da Criança Boas Iniciativas

Ibitiara / BA
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Ibitiara / BA

Leitura na Educação Infantil

O incentivo à formação do hábito de leitura deve 
se dar desde o início da vida escolar e entendendo 
a literatura infantil como um caminho que leva a 
criança a desenvolver a imaginação, emoções e 
sentimentos de forma prazerosa e significativa 
é que as ações de leitura tem sido incentivadas 
desde a Educação Infantil na Escola Municipal 
José Pereira de Araújo.

Publicado em 04/10/2016

Destaque em Leitura

Uma das ações da Biblioteca Caminhos da 
Aprendizagem e Prazer da Escola Municipal José 
Pereira de Araújo, em Ibitiara, é dar destaque para 
os alunos que mais fazem empréstimos de livros. O 
destaque do momento é a aluna do 6º ano Lenilza 
Barreto Oliveira de 12 anos, com 173 livros lidos 
até agora. Parabéns Lenilza! Que seu exemplo 
possa contagiar outros estudantes!

Publicado em 04/10/2016

Leitura na árvore

Uma das ações do Projeto Institucional de Leitura 
desenvolvido na Escola Municipal José Pereira 
de Araújo é a Leitura na Árvore. Os alunos leem 
o livro e comentam a leitura de forma divertida e 
prazerosa.

Publicado em 04/10/2016

Halloween na EMJPA

Na manhã do dia 31 de outubro foi realizada a 
1ª Festa de Halloween da Escola Municipal José 
Pereira de Araújo. Os alunos se fantasiaram, 
apresentaram desfile de personagens monstru-
osos, danças e peça teatral de terror.  Um detalhe 
importante a se destacar foi a caracterização do 
cenário para a realização da festa, todo ele con-
feccionado a partir da reutilização de materiais 
como caixas de ovos, jornais e revistas, garrafas 
PET e papelão, unindo assim o útil ao agradá-
vel. Foi uma manhã assustadoramente divertida.

Publicado em 31/10/2016
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Quatipuru / PA

Lençóis / BA

Biblioteca ativa
No dia 28 de setembro, a Escola Profº João Paulo 
visitou a Biblioteca Ruth Passarinho, em Prima-
vera. Foram realizadas diversas atividades como 
contação de histórias com personagens animados, 
sessões de filmes infantis, leituras, visita guiada 
no museu arqueológico, dentre outras.

Os alunos e funcionários da escola ficaram en-
cantados com tanta beleza e riqueza cultural! São 
aprendizagens que tornam o ensino mais atrativo 
e motivador.

Publicado em 10/10/2016

Inauguração do espaço literário

Aprimorar a leitura e desenvolver esse hábito 
fica muito mais fácil quando se tem um espaço 
apropriado e aconchegante para ler.

No último 30 Minutos pela Leitura, esse espaço foi 
inaugurado com direito à faixa, dramatização de 
leitura, leitura pelos alunos e professores.

Agora as viagens pela leitura serão muitas e o 
conhecimento maior ainda.

Que nossos alunos aproveitem bastante esse 
espaço. Obrigada IBS por mais este presente.

Publicado em 12/10/2016
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Meio AmbienteDia da Criança Boas Iniciativas Leitura e Cultura Educomunicação

Curso de fotografia digital: 
aula inaugural

Hoje iniciamos mais um Curso de Fotografia 
Digital gratuito. O referido curso é oferecido pela 
Secretaria de Educação de Irecê através do Ponto 
de Cultura Ciberparque Anísio Teixeira com o 
apoio do material didático e digital do Instituto 
Brasil Solidário.

O curso terá duração de três meses com 
certificação de 24 horas, além de saídas 
fotográficas, aulas práticas de estúdio e 
montagem de exposição.

“É um curso básico que trabalha o olhar e 
a sensibilidade aliados à questões técnicas. 
Alguns estudantes que participaram desse 
curso, que acontece desde 2013, atualmente 
estão adentrando o mercado de trabalho e 
ainda se envolvendo com fotografia. Muito grato 
por esses resultados!”, afirma o coordenador 
do Ponto de Cultura e Instrutor do Curso de 
Fotografia, o professor Jefferson Maciel.

Publicado em 04/10/2016
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Quatipuru / PA

Meio AmbienteDia da Criança Boas Iniciativas Leitura e Cultura Educomunicação

Árvore: nossa vida

Em comemoração ao Dia da Árvore, a Escola Profº 
João Paulo realizou um importante momento 
ambiental, com arborização e monitoramento, no 
qual busca sensibilizar as crianças e a comunidade 
sobre a grande responsabilidade que temos em 
preservar nosso meio.  

Publicado em 04/10/2016
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IBS no Blog

Boas Iniciativas Leitura e Cultura Educomunicação Meio AmbienteDia da Criança

Intercâmbio Solidário: Colégio 
Miguel de Cervantes 2016

Compartilhamos com vocês as ações realizadas 
durante o  Intercâmbio Solidário  com o Colégio 
Miguel de Cervantes, realizado na cidade de Bar-
reirinhas, no Maranhão, com 26 integrantes.

No primeiro dia os alunos visitantes participaram 
de atividades com a equipe IBS e local, envolven-
do alunos e educadores das escolas bases do IBS 
em Barreirinhas, nas quais foram feitas ativida-
des e oficinas como as de Fotografia, Educação 
Ambiental, Bumba Meu Boi, Incentivo à Leitura e 
Comunidade na Escola: Geração de Renda.

As escolas receberam ainda a doação de livros 
das campanhas de arrecadação junto às famílias 
paulistas, materiais esportivos e premiações do 
concurso IBS de Foto Escrita, fundamentado em 
imagens locais.

Por iniciativa dos alunos do CMC, houveram 
ainda oficinas de skate, ballet, paraolimpíada e 
futebol, também com doações de materiais ao 
final de cada atividade.

No final do dia houve um grande momento com 
autoridades da cidade, quando os alunos pude-
ram fazer perguntas acerca de gestão junto ao 
prefeito e secretários.

O segundo dia começou com uma saída no barco 
escola da Secretaria de Educação de Barreirinhas, 
no qual os alunos participaram de momentos de 

contação de histórias no trajeto a comunidade do 
Tapuio, às margens do Rio Preguiças.

Na comunidade, todos foram direto para o cam-
po, onde tiveram um convívio com agricultores 
locais para conhecerem o processo de cultivo e 
extração da mandioca e seguirem para uma casa 
de farinha, onde participaram ativamente de todo 
processo de fabricação.

De lá, seguimos para a escola local, que foi con-
templada com materiais (livros e material espor-
tivo) e pudemos apreciar uma linda apresentação 
do Boi, tradição local da comunidade, no ato da 
entrega dos materiais.

O final da tarde foi marcado pela visita às dunas 
e lagoas dentro da área do Parque Nacional dos 
Lençóis Maranhenses, com direito a muita água, 
descidas radicais nas areias e um lindo pôr do sol.

No terceiro dia de visitas, os alunos participantes 
do Intercâmbio Solidário embarcaram rumo à co-
munidade do Atins, em Barreirinhas.

A bordo de quatro lanchas, passamos por comuni-
dades atendidas por ações do Instituto Brasil Soli-
dário, como Vassouras, Mandacarú e Bar da Hora.

Mais uma vez as comunidades visitadas foram 
beneficiadas com doações diversas, entre livros 
e material esportivo da Sociedade Esportiva Pal-
meiras.  Paisagens deslumbrantes mescladas à 
estudos do meio e atividades em campo junto à 
natureza – e muita emoção – marcaram mais esse 
dia de Intercâmbio Solidário!

Como poesia, as imagens desse dia intenso mos-
tram a energia das atividades de formação de-
senvolvidas em simultâneo nas comunidades lo-
cais. Afinal, o maior trabalho de um mestre não é 
fornecer respostas, mas estimular em seus alunos 
a arte de pensar.

Mais um dia de oficinas em temas transversais 
marcou o quarto dia do Intercâmbio Solidário, em 
Barreirinhas, no Maranhão.

Alunos paulistas, alunos locais e comunidade 
participaram, juntas, de diversas atividades de 
promoção da leitura, de educação ambiental, de 
geração de renda e uso de tecnologias na Educa-
ção – rádio escolar e fotografia – realizadas na 
escola da comunidade por uma equipe multidis-
ciplinar do IBS.

No final do dia alguns dos resultados foram apre-
sentados, com mostras de teatro de fantoches 
e textos finalistas do projeto de foto escrita, no 
qual os alunos são desafiados a escreverem senti-
mentos a partir de imagens e são premiados com 
mochilas do Projeto Curtlo na Escola entre outros 
prêmios escolhidos pelos alunos do Intercâmbio.

Mas não foram apenas os alunos locais que foram 
desafiados a escrever: nessa tarde, tanto os par-
ticipantes do Intercâmbio quanto os educadores 
locais também foram provocados a expressarem 
seus sentimentos sobre as experiências da sema-
na, em momentos de extrema emoção.

No final do dia retornamos a Barreirinhas, com di-
reito a muita aventura no trajeto pelas dunas dos 
Lençóis Maranhenses – a noite – e, atoladas nas 
areias do caminho!
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IBS no Blog

A palavra do quinto dia: Solidariedade! Nosso dia 
começou com uma ação diferenciada na Comu-
nidade de Sertãozinho, periferia de Barreirinhas, 
onde os alunos participantes do Intercâmbio 
Solidário fizeram uma doação de brinquedos às 
crianças.

Todo o trabalho começou meses antes, quando, 
ainda em São Paulo, os alunos foram convidados 
a participar da arrecadação de brinquedos pes-
soais para serem entregues nesse dia. Além de 
brinquedos foram entregues roupas, mochilas do 
Projeto Curtlo na Escola, bolas e material esporti-
vo da Sociedade Esportiva Palmeiras.

Após momentos de muita emoção, a programa-
ção do dia seguiu com o passeio de quadriciclos 
pelas dunas dos Lençóis Maranhenses até a praia 
de Barro Vermelho, para uma parada de banho de 
mar e um grande almoço de frutos do mar.

A noite os alunos participaram de um momento 

mais do que especial de despedida, às margens 
do Rio Preguiças e na Pousada Murici, com muita 
música, diversão, banho de rio a noite e lua cheia 
para compor a paisagem local!

“Agora eu percebo que Carl Sagan estava parcial-
mente 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 compara-
ção a duna, que são essas pessoas daqui.” (Aluno 
Fernando Beck,  participante do Intercâmbio So-
lidário)

Chegamos ao 6º dia! No ano de 2011 um fato mar-
caria a história do Instituto e da comunidade das 
Croas, local escolhido para a despedida dos alunos 
nesse Intercâmbio Solidário 2016 com o Colégio 
Miguel de Cervantes.

Ao passar pela escola da comunidade, ainda no le-
vantamento das futuras ações que aconteceriam 
entre 2011-2013, nos sensibilizamos com a situ-

ação dessa escola e decidimos fazer uma cons-
trução nova naquele espaço, uma escola simples, 
porém em formato “modelo”, com biblioteca, 
escovódromo, duas salas dignas, espaços para 
mostras culturais, secretaria, cozinha e banhei-
ros. Assim nasceu a nova Escola Antônio Diniz, no 
povoado das Croas, inaugurada no ano de 2012 
em parceria com a Prefeitura de Barreirinhas.

A despedida dessa semana de Intercâmbio, mais 
do que especial foi ali, entre encontros e reencon-
tros, lágrimas e emoções por uma experiência 
inesquecível a todos os alunos, educadores, po-
pulação local e equipe IBS.

“Obrigado Colégio Miguel de Cervantes e comu-
nidades de Barreirinhas por mais uma vez nos 
receber com tanto carinho”!  Juntos Construímos!

Publicado em 28/10/2016
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Caravana do Troféu chega ao 
final de sua jornada

A Caravana do Troféu chega no final de sua 
jornada! Depois de quase um ano rodando por 
mais de 15 cidades e 50 escolas do país, o troféu 
Empreendedor Social 2015 volta para a sede do 
IBS!

Carregado de muitas histórias, encontros e 
reencontros Brasil afora, ele simboliza os mais 
de 77 mil votos que vieram de vários cantos do 
país durante a premiação Escolha do Leitor, em 
2015, motivo pelo qual circulou passando de 
mão em mão por aqueles que recebem as ações 
do Instituto Brasil Solidário – IBS e acreditam 
que a Educação pode mudar o Brasil.  Juntos 
construímos!

Publicado em 30/10/2016


