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UM PANORAMA DO QUE 
ACONTECEU NO 

III ENCONTRO NACIONAL IBS 

O III Encontro Nacional do IBS 
foi realizado no final de agosto, 
concluindo um ciclo de trabalhos 
que se iniciou em 2013. Reunindo 
municípios que se destacaram 
nesse e em outros biênios do 
Programa de Desenvolvimento da 

Educação - PDE, o Encontro foi mais 
uma oportunidade de trocas de 
conhecimentos e debates sobre a 
Educação que enriqueceu à todos os 
presentes. Confira nessa edição tudo 
o que aconteceu na terceira edição 
do Encontro Nacional do IBS!

Família
Escolas e instituições investem em 
ações que contemplam estudantes, suas 
famílias e a comunidade!

página 4

ARTE E CULTURA

Regionalidades
Projetos criativos e participativos levam 
crianças e jovens a valorizar a cultura 
local! Veja!
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BOAS INICIATIVAS

setembro 2016 

7 de Setembro
Escolas comemoraram a data 
cívica com muita criatividade e 
aprendizado! Confira!
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7 de Setembro do CEMGO

Em 7 de Setembro de 1822, Dom Pedro 
I   proclamou a Independência do Brasil com 
o famoso grito ”Independência ou morte!”.  O 
grito de “Independência ou morte!” foi só um 
grito. O povo não entendeu o significado da 
Independência. A escravidão continuava a 
mesma. O primeiro ato de liberdade não está no 
grito, está na consciência. Consciência de que 
precisamos mudar, a mudança começa em mim. 
Eu sou a mudança que o mundo precisa.

Tenho consciência da grandeza do nosso país! 
Nossa Pátria, apesar das dificuldades, é uma 

Irecê homenageia Instituto Brasil 
Solidário em desfile cívico

Nesse dia 07 de Setembro de 2016, a Prefeitura 
de Irecê realizou, através da Secretaria de Irecê, 
um lindo desfile cívico pelas ruas da cidade com 
o tema “Brasil, de amor eterno seja símbolo de 
paz”.

Para o referido desfile, a Escola Municipal Luiz 
Viana Filho organizou o Pelotão da Solidarie-
dade, que homenageou as parcerias que a es-

Irecê / BA

Pátria abençoada por Deus. Eu tenho orgulho 
de ser brasileira! Hoje, 7 de Setembro de 2016, 
somos convocados a clamar por “Independência 
ou morte!”

Independência do cuidado e proteção com a 
criação. Morte da omissão e do comodismo. 
Independência do amor, morte do ódio, desprezo, 
desamor. Independência da solidariedade. Morte 
da individualidade. Independência da justiça. 
Morte impunidade. Independência da paz. Morte 
da violência. Independência do Brasil. Morte da 
corrupção.

Cristiana Franca 
Publicado em 09/09/2016
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Gentio do Ouro / BA

cola vem fazendo durante os anos enfatizando o 
Instituto Brasil Solidário, que realizada ações no 
Município de Irecê desde 2001 contribuindo signi-
ficativamente com o referido município.

De tudo o que foi mostrado, destacou-se a repre-
sentação do Presidente do IBS Luis Salvatore e as 
apresentações das ações relacionadas à Arte (xilo-
gravura) e à Fotografia.

“Dava pra ver o orgulho de cada estudante em 
representar o Instituto Brasil Solidário! Cada olhar 
transmitia gratidão por tudo o que o IBS fez pelas 

escolas Luiz Viana Filho e José Francisco Nunes, e 
para o Município em geral!”, ressalta o coordena-
dor pedagógico Jefferson Maciel.

Parabéns aos envolvidos da Escola Municipal Luiz 
Viana Filho, gestão, professores, funcionários, es-
tudantes e comunidade do Bairro São Francisco.

Publicado em 12/09/2016
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Projeto Sete de Setembro

A Escola Profº João Paulo fez o encerramento 
do Projeto da Semana da Pátria  com torneios 
de futebol, queimada e outras modalidades. 
Uma ação que visa desenvolver o respeito, a 
socialização e o espírito de companheirismo dos 
alunos/atletas, pois a prática esportiva é   um 
instrumento de transformação social, buscando 
o desenvolvimento integral de nossos alunos.

Publicado em 12/09/2016

Quatipuru / PA
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Irecê: avaliar e planejar para 
prosseguir multiplicando

Nesse dia 02 de setembro de 2016, a mesma 
Delegação de Irecê que participou do III Encon-
tro Nacional Brasil Solidário reuniu-se  com a 
Secretária de Educação de Irecê, Deise Pimentel 
Amaral, com intuito de avaliar sua participação 
no Encontro que aconteceu em Lençóis entre os 
dias 21 a 27 de agosto de 2016.

Abertura das Olimpíadas Mirins da 
Rede de Educação de Irecê

Nesse dia 20 de setembro de 2016 aconteceu a 
abertura oficial das Olimpíadas Mirins, realizada 
pela Secretaria de Educação de Irecê, com a par-
ticipação das Escolas de Fundamental I da nossa 
Rede. Inicialmente aconteceu um lindo desfile 
pelas ruas da cidade com a participação de atle-
tas, professores, pais, representantes das escolas 
e comunidade, que ao chegaram ao Ginásio de Es-
portes assistiram uma empolgante apresentação 
da Banda Marcial da Escola Nossa Senhora Apare-
cida, cantaram com entusiasmo o Hino Nacional e 
o Hino de Irecê, além de fazerem respeitosamente 
o juramento para participação nos referidos jogos.

A Secretária de Educação de Irecê, a professora 
Deise Pimentel ainda falou da importância do 
Esporte para a formação integral dos estudantes 
e que a Secretaria de Educação apoia ações que 
visam a valorização e a integração das nossas 
escolas através do esporte e do resgate dos jogos 
populares.

“Com o lema ‘Esporte não é só para alguns e sim 
para todos’, as Olimpíadas Mirins desse ano tem o 
intuito de proporcionar a integração, a socializa-

A Secretária de Educação iniciou a reunião parabe-
nizando toda equipe que representou Irecê mon-
tando uma linda exposição no Mercado Cultural 
de Lençóis e ainda apresentou para outras cidades 
o resultado da parceria do Instituto Brasil Solidá-
rio e Irecê no Auditório Afrânio Peixoto.

Vale ressaltar que a Secretária de Educação Deise 
Pimentel Amaral esteve presente no local da ex-
posição de Irecê e participou ativamente da apre-
sentação do município.

Na reunião, a mesma apontou para a necessidade 
de transformarmos várias dessas ações em polí-
ticas públicas para que sejam continuadas, inde-
pendentemente de quem seja o gestor municipal, 
reforçando a ideia da continuidade das ações.

Além de avaliar o trabalho realizado até o mo-
mento e o envolvimento de Irecê no III Encontro 
Nacional do Instituto Brasil Solidário, a referida 
reunião objetivou também planejar novas ações e 

ção, o companheirismo e ainda resgatar os jogos 
populares!”, afirma o professor Jardel Saturno, 
Coordenador Técnico de Esporte Educacional da 
Secretaria de Educação.

Jefferson Maciel Teixeira
Publicado em 21/09/2016

garantir a continuidade da multiplicação que vem 
acontecendo em diversas áreas: Teatro, Música, 
Fotografia, Meio Ambiente, Leitura e Xilogravura 
entre tantas outras ações.

Agradecemos à todos que participaram desse lin-
do trabalho, à Prefeitura de Irecê, que muito nos 
apoiou através da Secretaria de Educação, aos 
estudantes da Escola Municipal Luiz Viana Filho, 
que realizaram lindas apresentações de Música e 
Teatro e à nossa delegação sempre proativa, que 
fez acontecer a nossa participação.

Um trabalho de muitas mãos  (Ação-Reflexão-
-Ação)!

Texto: Jefferson Maciel Teixeira
Fotos: Juninho de Keli

Publicado em 03/09/2016
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Secretaria de Educação de Irecê: 
Projeto Conexões em Angical

Nesse dia 16 de setembro de 2016, a Secretaria 
de Educação de Irecê realizou, através do Ponto 
de Cultura Ciberparque Anísio Teixeira, mais uma 
edição do Projeto Conexões: Movimento Cultural 
na Escola, desta vez com o tema “Paz”.

A referida ação aconteceu no Povoado de Angical 
em parceria com a Escola Municipal e Rural de 
Angical, que recebeu uma programação diver-
sificada. Inicialmente, a abertura realizada com 
músicas ministradas pelo professor Célio Rodri-
gues, professora Janaína e outros convidados. 
Em seguida, aconteceu uma contação de história 
com as professoras Hilma Souza e Ozenilda Nu-

nes e, finalizando a abertura, o professor Roberto 
Alarcon e sua equipe de teatro realizou uma linda 
apresentação teatral com o personagem Sarapa-
tel, animando a todos os presentes.

O próximo passo foi a realização das oficinas de 
Teatro de Bonecos, coordenada por Roberto Alar-
con e alguns monitores, de Fotografia, desta vez 
com o professor Nelson Rodrigues, de Pintura com 
a Professora Valquíria, de Percussão com Professor 
Célio Rodrigues e o Projeto Sucatocando) e uma 
novidade nas nossas ações: Oficina Lendo e Re-
ciclando, com a professora Daniela Sousa Santos 
que, juntamente com os estudantes da escola, 
deixou uma linda Árvore Literária no pátio da es-
cola.

Ao final das oficinas, todos retornaram para o 
pátio onde aconteceu a abertura. O artista Zé 
Capela trouxe uma linda mensagem sobre a Paz. 
Em seguida, todos prestigiaram a culminância 
do evento, que contou com várias apresentações 
que enalteceram o resultado alcançado durante o 
trabalho realizado na escola durante toda a tarde.

Vale ressaltar que foi realizado uma reflexiva Sa-
ída Fotográfica pelo Povoado de Angical com a 
participação efetiva dos estudantes, sendo que 
nessa edição tivemos alguns novidades, que abri-
lhantaram mais ainda nosso projeto: transmissão 
ao vivo (online) de parte do evento através da 

Rádio WEB de Itapicuru, que é ligada à Rádio 
FACED/UFBA, entrega de uma placa à escola com 
material reciclado e que informa a realização da 
ação naquele espaço, a confecção de uma Árvo-
re Literária com a ideia de reciclagem, que fica 
como legado na escola, e a participação de outras 
pessoas na nossa equipe: Lourivan Tavares, Zé Ca-
pela, Nelson Rodrigues, Daniela Sousa Santos e a 
professora Valquíria, entre outros.

Foi um lindo evento e uma ação efetiva que con-
tou com uma equipe voluntária de vinte e cinco 
pessoas que encantaram os estudantes daquela 
escola. “No final das apresentações não segurei 
as lágrimas por ver a felicidade dos nossos alunos 
que se apresentaram”, afirma a professora Angé-
lica, diretora da escola.

Gostaríamos de agradecer à todos os envolvidos 
na realização desse projeto, à nossa equipe, à 
gestão, à coordenação, aos professores, funcio-
nários, estudantes e pais e, principalmente, à co-
munidade por ter nos recebido tão bem e ter nos 
dado oportunidade de realizar mais uma edição 
do nosso projeto. Um trabalho de muitas mãos!

Texto: Jefferson Maciel Teixeira
Fotos: Juninho de Keli

Publicado em 19/09/2016
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Ação da família

Foi realizada a Ação da Família na Escola Profº 
João Paulo, com dinâmicas, vídeos, apresen-
tação dos projetos trabalhados na escola e 
dos projetos que ainda serão desenvolvidos, 
depoimentos de mães, exposição das ações 
do Instituto Brasil Solidário - IBS, com apre-
sentação do material levado para o III Encontro 
Nacional, sorteios de brindes, jogos e leituras. 
Essa iniciativa consiste em fortalecer os vínculos 
entre Família e Escola, pois essa aproximação e 
união são fatores cada vez mais úteis e deter-
minantes para que a aprendizagem aconteça.

Publicado em 27/09/2016
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Barreirinhas / MA

Folclore Nordestino na 
Domingos Carvalho

No dia 31 de agosto a U.I. Domingos Carva-
lho, Base II dos trabalhos realizados pelo IBS, 
realizou a culminância do Projeto Folclore 
Nordestino pelo qual foram apresentados di-
versos temas como Medicina Popular, Trava-
-línguas, Parlendas, Cantigas de Roda, Lendas, 
Ditados Populares, Advinhas, Crendices, Dan-
ças (Frevo, São Gonçalo e Quadrilha), além de 
apresentação do coral em homenagem à Luiz 
Gonzaga. Contamos com a presença do Secre-
tário de Educação Zequinha Mota no evento.

Publicado em 03/09/2016

Ponto de Cultura realiza oficina de 
fotografia no PETI

Nesse dia 14 de setembro de 2016, o Ponto de Cul-
tura Ciberparque Anísio Teixeira realizou a Oficina 
de Fotografia Parte II no PETI - Programa de Erra-
dicação do Trabalho Infantil.

A referida oficina foi realizada pela Secretaria de 
Educação de Irecê, através do Ponto de Cultura 
Anísio Teixeira, que recebeu convite das estagi-
árias  Danila Ramos  e  Aila Cunha  (UESSBA Irecê) 
para realizar a referida oficina.

Na referida ação foi realizada análise reflexiva da 
fotos da última Saída Fotográfica no entorno do 

PETI e orientações básicas de Estúdio Fotográfico 
montado no local.

Agradecemos à coordenação e aos funcionários 
do PETI Irecê  pelo apoio empenhado para a re-
alização dessa atividade, às estagiárias  Danila 
Ramos  e  Aila Cunha  pelo convite e à Secretaria 
de Assistência Social pela parceria na certeza de 
que muitas outras ações serão realizadas futura-
mente.

Jefferson Maciel Teixeira
Publicado em 15/09/2016
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Projeto 30 Minutos pela Leitura

A Escola Profº João Paulo colocou em ação 
o Projeto 30 Minutos pela Leitura através 
de contação de história realizada pelos 
funcionários da escola e alunos. Através 
dessa iniciativa, buscamos de forma criativa e 
participativa, inspirar, motivar e desenvolver 
de forma prazerosa o gosto pela leitura.

Publicado em 29/09/2016
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Crateús / CE

Coleta seletiva 
no município de Crateús

O Programa de Coleta Seletiva que atende toda 
população urbana e grande parte da popula-
ção rural do município de Crateús, no Ceará, 
continua firme em sua atuação. A Associação 
de Catadores de Matérias Recicláveis de Crate-
ús – Recicratiú – todos os dias coloca em ação 
três caminhões para atender diversas rotas.

As imagens abaixo representam a passagem da 
coleta seletiva pelo Bairro Fátima II, Ipase, Ma-
ratoan, Santa Luzia, Conjunto Nossa Senhora 
de Fátima e Morada dos Ventos II. Agradecemos 
a participação da população, dos catadores e 
dos técnicos da Secretaria de Meio Ambiente.

Publicado em 02/09/2016

Crateús ganha prêmio 
pela 11ª vez

O Selo Município Verde é um programa de Certifi-
cação Ambiental estadual do Ceará que identifica 
a cada dois anos as prefeituras cearenses que aten-
dem aos critérios pré-estabelecidos de conserva-
ção e uso sustentável dos recursos naturais, incen-
tivando o fortalecimento das gestões ambientais.

Nos últimos 11 anos, Crateús vem obtendo 
êxito nessa premiação, demostrando assim 

o  empenho e a preocupação que o municí-
pio tem em relação às práticas ambientais.

Na edição 2016, somente dezenove municípios fo-
ram selecionados, sendo quatro na categoria B – e 
dentre eles está Crateús – e quinze na categoria C.

Publicado em 08/09/2016
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III Encontro Nacional Brasil 
Solidário 2016: um panorama

Organizado em tempo recorde e orçamento 
consideravelmente menor em relação à 2013, 
o III Encontro Nacional Brasil Solidário não 
deixou de ser um evento brilhante e inspirador, 
oportunidade sem igual de reunir equipes de 
diversos municípios que privilegiam a solução e 
não o problema.

O Encontro Nacional proporciona um espaço 
tempo de troca de experiências em relação à 
melhoria da Educação Pública e da qualidade de 
vida nos municípios atendidos pelo Programa de 
Desenvolvimento da Educação – PDE. É a última 
etapa de um processo de 30 meses de ações 
presenciais, acompanhamento e multiplicação 
que não se acaba: o legado do Instituto Brasil 
Solidário para os beneficiários é a mudança de 
paradigmas na Educação e na maneira de ver e 
agir no mundo. 

Por ser um evento tão especial, merece este 
belo panorama que daremos aqui sobre o o que 
aconteceu durante o III Encontro Nacional do 
IBS, realizado entre os dias 21 a 27 de agosto 
no município de Lençóis, Bahia, localizado na 
Chapada Diamantina.

Primeiro dia
Após um belo cerimonial de abertura, os 
municípios de Crateús, Ceará, São Raimundo 
Nonato, Piauí, Cabaceiras, Paraíba, e Tracuateua, 
Pará, se apresentaram e proporcionaram 
intensos debates intermunicipais com a plateia. 

Crateús, São Raimundo Nonato e Cabaceiras 
se beneficiaram do PDE em biênios anteriores 
e deram continuidade às propostas do IBS até 
hoje, multiplicando ações em diversas escolas 
e decisões municipais. Tracuateua participou 
recentemente e também tem multiplicado ações 
com êxito! 

Para encerrar o dia, um belo jantar de abertura 
com apresentações culturais, musicais e queima 
de fogos. Era apenas o começo de uma semana 
que seria marcada por muitas emoções.

Segundo dia
Uma palestrante especial abriu o segundo 
dia do III Encontro: Tereza Perez, diretora da 

Comunidade Educativa CEDAC, falou sobre a 
polêmica Base Comum Nacional do MEC.

Após sua palestra, tivemos as apresentações dos 
municípios baianos que receberam o PDE: Irecê, 
Palmeiras, Iraquara e São Gabriel, todos eles 
atuantes e multiplicadores de ações em diversos 
setores da municipalidade. 

Ao final do dia, inaugurou-se a mostra cultural com 
lindas exposições de cada município e resultados 
de oficinas de música erudita com instrumentos 
recicláveis, grupos de dança da Escola Municipal 
Otaviano Alves (EMOA) do povoado de Tanquinho, 
em Lençóis, e o Grupo Sarapatel e Sucatocando, de 
Irecê. A exposição ficou aberta à visitação pública 
até o penultimo dia do evento.

Terceiro dia
O dia foi aberto com as apresentações e debates 
dos municípios que foram beneficiados no Biênio 
3 do Programa de Desenvolvimento da Educação: 
Gentio do Ouro, Boquira e Ibitiara, todos do Estado 
da Bahia. 

Além desses, no período tarde recebemos 
apresentações especiais da Associação Caatinga/
UNILEVER e do Prêmio Folha de Empreendedor 
Social, além de palestras  sobre o LEVE - Local 
de Entrega Voluntária Escolar/IBS, projeto-piloto 

realizado em Crateús, no Ceará.

Muitas surpresas marcaram esse emocionante 
dia, no qual foram reconhecidos os ganhadores 
do Concurso Nacional de Quadrilhas do IBS, 
o Arrastapé da Educação 2016: Cabaceiras e 
Tracuateua. 

Para encerrar o dia com chave de ouro, fomos 
agraciados com as mostras culturais abertas, nessa 
noite com a apresentação do Teatro de Bonecos 
com a peça “Youtubo”, da Cia. de Inventos, de 
Tiradentes, Minas Gerais, realizada dentro do 
Mercado Municipal devido à forte chuva. Entre 
teatro, chuva e fortes emoções, realizamos ainda 
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a pintura de nossa Árvore da Solidariedade com 
muitas mãos que, juntas, estão construindo uma 
grande transformação por meio da Educação.

Quarto dia
O quarto dia foi aberto com duas apresentações 
muito especiais: Instituto Samuel Klein ISK e 
Escola da Vila, que trouxeram mais luz, conteúdo 
diversificado e informação para os participantes 
e presentes. 

Na sequência, o município de Barreirinhas, 
Maranhão, realizou sua bela explanação sobre 
as ações realizadas desde 2011, seguida de um 
panorama sobre o tema “alunos protagonistas”, 
apresentado pelo IBS. Como sempre, assuntos 
para debates intensos entre platéia e palestrantes.

Já na parte da tarde, recebemos no auditório a 
apresentação da anfitriã EMOA - Escola Municipal 
Otaviano Alves, do povoado de Tanquinho, local 
de realização do evento.

Também houveram momentos de descontração 
com o “desapego” na troca de livros e a cantoria 

pela tradição Griô! 

À noite, fomos agraciados com mais três mostras 
culturais abertas: apresentação do teatro com a 
peça “O Mágico de Oz”, com alunos da EMOA, Circo 
do Capão, de Palmeiras, e Grupo “Percuhits”. Todas 
as apresentações foram realizadas no Mercado 
Municipal.

Quinto dia
O quinto e último dia foi aberto com as 
apresentações dos municípios de Tamboril, Ceará, 
e Quatipuru e Primavera, ambos no Pará. 

No final da manhã e parte da tarde, reservamos 
um momento para apresentações e debates com 
a equipe IBS para discussão e planejamento com 
as novas sequências didáticas em andamento e 
ainda a apresentação de resultados gerados pela 
avaliação de impacto realizada pela MOVE Social, 
ampliando o escopo de possíveis planos para o 
futuro. 

Com muita emoção, concluímos mais um evento 
ouvindo depoimentos e percepções finais dos 

participantes. A pergunta crucial é: qual futuro 
queremos? 

E para que viemos à esse Encontro Nacional? 
Viemos cumprir um ciclo, cheio de emoções, 
incertezas e mudanças no percurso. Viemos 
rever amigos e trocar experiências. Viemos viver 
o presente para traçarmos, juntos, nosso futuro!

À noite, fomos presenteados com as últimas 
atividades culturais e a presença de Silvano Jr. e 
banda, autor de  jingles e músicas do IBS, para 
animar ainda o encerramento dessa produtiva 
semana. 

Obrigado à todos que se dispuseram a passar essa 
semana junto a nós e aos que ajudaram em todo 
processo de organização para que essa semana 
fosse possível: patrocinadores, apoiadores, 
amigos a voluntários. Juntos Construímos.

Publicado em 21/09/2016
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