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Etapa III Diretriz B
Abril 2013

7

Meio Ambiente

Arte na escola

As Oficinas de Geração de Renda com
reaproveitamento de
resíduos sólidos foram
um sucesso! A cada
nova etapa, em cada
município, os participantes descobrem novas formas de utilizar
materiais que antes
eram destinados ao
lixo. Os resultados são
incríveis e conquistam
adesões para as causas ambientais.
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Todas as escolas tiveram suas paredes
decoradas com um
trabalho coletivo
em molde vazado.
As crianças têm
prazer de estudar
em uma escola bonita e bem cuidada!
Veja fotos na página 23

Confira na página 7

Construção do personagem no Vale do Capão, Palmeiras, BA

20

Jorge Amado

As Oficinas de Comunicação tiveram continuidade, revelando
talentos pela frente e
por trás das câmeras,
na adaptação de obras
literárias de Jorge Amado para a linguagem de
foto vídeo!
Veja fotos na página 20

Dentista a mais!

Teatro de Marionetes
Nesta etapa, havia uma
preocupação de manter os
participantes das etapas
anteriores. A continuidade e a
evolução da Oficina de Teatro
de Bonecos dependia disso,
agora com as marionetes
- técnica mais complexa e
por este motivo aplicada
na terceira etapa. Nos três
municípios foi conseguido
essa reincidência de público
fazendo com que os objetivos
fossem alcançados.

Seguindo a idéia de integração
entre as diversas áreas do
IBS - Artes Plásticas, Teatro,
Comunicação, Meio Ambiente
e Incentivo à Leitura, todo o
trabalho foi feito à partir de
um texto pré-selecionado:
O Misterioso Flautista de
Hamelin, livro acolhido em
Alto Paraíso e Palmeiras. Em
Irecê, foi trabalhado um texto
já adaptado da obra de Jorge
Amado: O Gato Malhado e a
Andorinha Sinhá.

Os resultados obtidos em
todas as três cidades foi incrível: evolução nas técnicas
de construção dos bonecos,
na criação dos figurinos e na
manipulação. A dramaturgia,
já trabalhada nas etapas anteriores, cresceu imensamente
traduzindo-se na desenvoltura das adaptações e os alunos
demonstraram um entendimento do tempo no momento
das encenações.
Continua na página 38

Seminário em Iraquara - BA
A equipe IBS realizou um Seminário para
professores e gestores do município de
Iraquara para reforçar ações na região!
Veja fotos na página 43
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Nesta etapa, contamos com mais
uma dentista para
reforçar os atendimentos nas escolas! A Dra. Flávia
Artale Bachim veio
de Curitiba para
realizar atendimentos ao lado do Dr.
Wolber
Campos,
com a assitência da
enfermeira Amélia
Sanchez!
Veja mais na página 26

Etapa abril de 2013: nossa última fronteira do biênio!
Em abril de 2013, concluímos mais uma etapa de trabalhos da Diretriz B
do Programa Amigos do Planeta na Escola - Casas Bahia, que contempla os
municípios de Alto Paraíso, em Goiás, Irecê e Palmeiras, na Bahia. Mais do que concluir uma etapa,
nessa visita concluímos mais um ciclo de trabalhos do Biênio 2011-2013.
Para se fazer uma expedição como essa, que acontece durante quatro dias em cada município em
uma viagem que dura mais de vinte dias, são investidos mais de três meses de planejamento.
Durante este período, a equipe interna de São Paulo promove contatos simultâneos e diários junto
aos gestores públicos e escolares dos municípios no intuito de prepará-los de forma intensa com
regulamentos e orientações fundamentais de cada área de trabalho para o grande momento que se
aproxima.
Mas, apenas no momento em que concluímos a etapa e desenvolvemos esse relatório é que
conseguimos perceber a grandiosidade dos feitos durante a visita nas cidades e escolas!
São resultados alcançados em quatro dias, mas que trazem na bagagem mais de 360 dias de estrada
desde 2011, em 18 visitas presenciais: três etapas por cidade, além das visitas técnicas. Números que
mostram o quão grandes são os desafios de nossa equipe em manter um programa dessa proporção
funcionando em mais de 18 cidades simultâneamente e, em cada local, com metas de sustentabilidade
e autossuficiência, ou seja, de continuidade das ações após cada etapa independentemente de novas
visitas programadas.
Ao finalizar a mais importante das visitas, que traz todas as experiências das anteriores, uma certeza:
estamos firmes no caminho e rumo a um terceiro ciclo de trabalhos, amadurecidos e prontos para
novos desafios!
Estamos seguros para fazer mais por nosso país, garantindo Educação de qualidade com uma gestão
eficiente, que proporcione um futuro próspero aos nossos educadores, gestores e alunos. Que venha,
assim, o Biênio 2014 - 2016!
Parabéns a todos da equipe IBS, aos que participaram parcialmente do projeto e aos que juntos estão
por mais uma meta alcançada em nossa missão de solidariedade pelo Brasil com ações integradas de
Leitura, Educação Ambiental, Cultura, Saúde, Inclusão Digital e Artes.
Que este relatório de etapa esteja à altura de nossos sonhos e sirva de inspiração aos próximos que
tiverem contato conosco e com nossos trabalhos!

Boa leitura!!!
Informações completas sobre os projetos realizados em cada cidade podem ser
encontradas nos relatórios mensais de acompanhamento, disponíveis na sessão
download do Blog Amigos do Planeta na Escola:
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Deslocamento / Alto Paraíso - GO

09

De São Paulo
à Goiás

Alto Paraíso - GO

ABRIL

Alto Paraiso

Novamente partindo de
São Paulo logo cedo, a
equipe IBS deslocou-se de carro até
a sede do município de Alto Paraíso
de Goiás.
Na manhã seguinte, já estava
descarregando todo o material na
Escola Municipal Zeca de Farias.

ABRIL

11

São Paulo

Percurso total da Diretriz B
2.296 km

Trecho: 1.193km

Início dos
trabalhos em
Alto Paraiso!
Na terceira etapa do projeto Amigos do
Planeta na Escola, a equipe IBS levou
à Escola Zeca de Farias, Base II de Alto
Paraíso, atividades para capacitar professores e alunos.
A escola na sede do município conta
com excelente infraestrutura para o
desenvolvimento e a multiplicação das
ações: terreno grande e espaçoso, propício à muitas atividades ao ar livre.
Os três dias de trabalho contaram com
alunos e professores interessados e
receber as novas propostas e o carinho
de toda a comunidade!

Crianças ao lado do carro emprestado pela Mitsubishi Motors

www.brasilsolidario.org.br - Avenida Jorge João Saad, 241 - 1ºandar - São Paulo - SP - (11) 3791-0015

3

Projeto Soletrando: muita emoção e aprendizado

Régea Coelho Área de Educação do IBS
“Na Base I, encontramos uma dificuldade para
executarmos o trabalho: a biblioteca não
estava funcionando por falta de funcionários.
Uma das atividades propostas nesta etapa foi
uma Parada Literária que aconteceu em praça
pública. Apesar de alguns imprevistos, foi um
momento muito bacana: contamos com a
presença de uma escritora da cidade que nos
deixou encantados com suas histórias, além
da participação das pessoas que passavam
pela praça. Descobrimos verdadeiros artistas,
que têm muito a contribuir com o incentivo
à leitura na escola e que compartilharam
conosco momentos ricos em arte, cultura e
imaginação.”

Zenaide Campos Área de Educação do IBS
“Durante a escolha das redações, o professor
Agnaldo Araújo compartilhou conosco notícias de
seu aluno Tiago Vogel, vencedor das outra duas
edições do concurso. O aluno Tiago não estuda
mais na escola da comunidade pois ganhou uma
bolsa para frequentar a Escola Técnica no Curso de
Megatrônica. Mas antes de sair da escola, disse o
seguinte: ‘Depois do IBS em nossa escola e depois
dos dois Concursos de Redação que participei, eu
percebi que sou capaz!’. Palavras do aluno Tiago
Vogel.”
Premiação em noite de festa
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Alto Paraíso - GO

Comunicação

Equipe de Comunicação orienta para o uso do fotometro

Aprendendo a utilizar o rebatedor de luz

João Macul Área de Comunicação do IBS
“Seguindo a proposta de desenvolvimento de atividades audiovisuais relacionadas às obras de Jorge
Amado, a obra ‘Tenda dos Milagres’ foi trabalhada
com os alunos de Comunicação. Na oficina de fotografia teórica, os alunos participaram e bem argumentaram à respeito das fotos por eles mesmos tiradas. Nota-se um avanço na técnica desses alunos,
desde a primeira etapa, bem como na noção dos ambientes que os cercam.
Destaque para alguns alunos que, à partir do relato
de professores, estavam desinteressados nos estudos
antes das ações do IBS e hoje têm prazer em continuar a desenvolver os projetos no ambiente escolar.”

Sessão fotográfica com
equipamentos de estúdio
profissional e os resultados
obtidos

Assista os foto vídeos
dessa etapa no canal
IBS do YouTube:
www.youtube.com/
IBSOficinas

www.brasilsolidario.org.br - Avenida Jorge João Saad, 241 - 1ºandar - São Paulo - SP - (11) 3791-0015
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Luis Salvatore Área de Comunicação do IBS
“Mais uma vez contamos com alunos da Vila de São Jorge, embora as oficinas estivessem
abertas aos alunos e educadores da sede do município também. Isso fortaleceu o grupo,
que já vinha em processo de transformação desde 2011.
Para representar a obra ‘Tenda dos Milagres’, os alunos deviam vestir-se de Orixás, o que
surpreendeu aos professores já que os alunos mais ‘rebeldes’ foram justamente aqueles
que melhor representaram esses personagens nas gravações, com muita dedicação.
Aula de formação musical para a Rádio Escolar e palestra para o bom uso de redes sociais
também foram ministradas.”

Revelando talentos

Alunos aprendem a fazer a edição das fotos após sessão fotográfica

Edemilson Lima Área de Comunicação do IBS
“Achei fantástico a forma como os alunos
desempenharam os personagens do tema.
Aparentemente tímidos de início, se transformaram
após vestirem o figurino. Nota -se um potencial incrível
por parte dos alunos e a necessidade de explorá-lo.”

Sessão fotográfica ao ar livre: produção realizou trabalho minucioso para compor personagens
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Alto Paraíso - GO

Meio Ambiente

Confecção do lustre de copinhos e resultado final, já instalado e aceso

Márcia Andrade Área de Meio Ambiente / Geração de Renda
“As oficinas de Geração de Renda foram bem produtivas, pois os professores
já realizam trabalhos com reutilização de resíduos, possibilitando uma
troca de conhecimentos e ainda fortalecendo a ideia de vender os objetos
produzidos gerando renda com objetivo de manter os projetos escolares e
também para melhorar a renda familiar. A Oficina de Sofá não foi realizada,
pois não houve mobilização para conseguir as garrafas, mas a técnica
foi repassada e produzimos pufs para a Sala de Leitura. Ao final da ação,
reutilizamos todos os copos descartáveis usados nos três dias para produzir
luminárias.
A escola já desenvolve oficinas de papel reciclado e molduras, pois receberam
capacitação dos alunos da Base I. A horta tem um excelente espaço e
trabalha-se em parceria com a Universidade de Brasília. Foram sugeridas
proteções nos canteiros, técnicas de arborização e coleta de sementes de
árvores nativas do bioma Cerrado.”
Instalação do lustre de copinhos

As crianças ajudaram na oficina mas não acompanharam todo o processo

Horta verdinha: parceria com a universidade

www.brasilsolidario.org.br - Avenida Jorge João Saad, 241 - 1ºandar - São Paulo - SP - (11) 3791-0015
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Alto Paraíso - GO

Meio Ambiente
Levina Teibor

Oficinas de Geração de Renda
“Recebi uma mensagem
da professora Ada, de Alto
Paraíso, me informando que
já está fazendo estas oficinas
com seus alunos e que eles
estão adorando. Me pediu
também mais idéias sobre
oficinas de papel.”

Preparação dos rolinhos de papel para a construção de caixas e cestas

8

IBS

Em dois dias de trabalho com papel foram produzidos diversos objetos utilitários
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Rodinhas de papel emendadas

Satisfação estampada na face

Amigos do Planeta na Escola

Diretriz B
Abril 2013

Tablet como aliado: wi fi ajudou a mostrar referências de outros artistas para os alunos

Recortando stencils: temas locais

Carolina Lopes Área de Artes Plásticas do IBS
“Os trabalhos em Alto Paraíso renderam muito! As discuções sobre as reproduções de obras de arte atingiram um nível excelente
e os trabalhos produzidos a partir das reflexões não ficaram atrás!
O painel de stencil foi pintado na fachada da escola e fez muito
sucesso entre as crianças.
As pinturas inspiradas na música instrumental do grupo mineiro
Uakti foram produzidas com muito envolvimento, pesquisa e dedicação. Os resultados só podiam ser incríveis!”
Reproduções de obras de arte como ponto de partida para reflexões

Talentos revelados: toda a
produção foi executada com muita
pesquisa, dedicação e capricho

Partindo de uma reflexão sobre a terra, os professores pesquisaram suas diversas texturas
e tonalidades e descobriram que podiam transformá-la em tinta

www.brasilsolidario.org.br - Avenida Jorge João Saad, 241 - 1ºandar - São Paulo - SP - (11) 3791-0015
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Alto Paraíso - GO

Artes Plásticas

Momento de concentração

Professores e alunos trabalhando juntos

Bernardo Rohrmann

Área de Teatro de Bonecos / Companhia de Inventos
“Aspecto marcante - amadurecimento dos jovens que
trabalhei anteriormente, percebi este fato na questão do
relacionamento entre eles, respeito e educação, e um aumento visível da auto-estima.
Tive a contribuição da voluntária Cleide Cássia Olivetti,
brilhante como Cássia na oficina, foi também brilhante
como Cleide apoiando professores em questões bem
importantes na área da psicologia.”
A psicanalista Cleide Cássia, à esquerda, auxiliando nas atividades

Testando os movimentos da marionete
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Muito trabalho para a equipe

Dois dentistas atendendo no combate às cáries

Flávia Artale Bachim Área de Odontologia do IBS
“A triagem dos pacientes foi bem feita, mas o nível de saúde bucal das
crianças estava ruim: quase todas as crianças com dentes permanentes
cariados, mas conseguimos atender bem e o trabalho foi muito
proveitoso.”

A enfermeira Amélia Sanchez dando sua contribuição

Dr. Vanderson moldando sorrisos: próteses para aqueles que não cuidaram dos dentes

Dr. Wolber atende paciente

www.brasilsolidario.org.br - Avenida Jorge João Saad, 241 - 1ºandar - São Paulo - SP - (11) 3791-0015
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Alto Paraíso - GO

Saúde

Instrumentos com materiais alternativos despertam a curiosidade

Alunos ensaiam a Nona Sinfonia, de Beethoven, para a apresentação final

Muita emoção na apresentação final: vários músicos locais e voluntários do
IBS deram sua contribuição
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Alto Paraíso - GO

Outras atividades

Bela apresentação de boas vindas, protagonizada pela Turma que Faz

Profissionais do SESI Cozinha Brasil demonstram novas receitas

Sala Cultural: panorama da cultura regional

Receitas práticas, saborosas, nutritivas e econômicas, que aproveitam integralmente os ingredientes

A psicanalista Cleide Cássia em ação, resgatando a auto estima de uma aluna

Árvore do Compromisso devidamente carimbada

www.brasilsolidario.org.br - Avenida Jorge João Saad, 241 - 1ºandar - São Paulo - SP - (11) 3791-0015
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O professor Agnaldo apresenta as ações desenvolvidas na Escola do Povoado de São Jorge

Luis Salvatore

Área de Comunicação do IBS
“Na Base I, Vila de São Jorge,
percebemos que as ações
da área realmente estão em
pleno desenvolvimento, com
destaque para a Rádio Escolar,
com alunos muito dedicados
ao trabalho e que inclusive
promoveram a aquisição
de novos equipamentos por
conta própria.”

Sala Cultural repleta de trabalhos interessantíssimos
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Márcia Andrade

Área de Meio Ambiente / Geração de Renda
“A escola tem dado continuidade a todas as ações propostas e agora
tem uma professora coordenando a parte de Educação Ambiental.
Ela já conseguiu parceria com a Universidade de Brasília Cerrado e o
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio.
Juntos já realizam testes com sementes e fazem parceria com o poder
público para recuperar áreas degradadas da região. Além disso, a
escola tem realizado oficinas de reciclagem para a comunidade, o
que fortalece a ideia de multiplicação das ações.
Foi sugerido o fortalecimento de parcerias para tratar a gestão dos
resíduos sólidos (lixo), uma vez que percebe-se com clareza o descaso
em relação ao assunto na Vila de São Jorge, um lugar lindo e com
potencial turístico enorme.”

Premiação dos concursos de redação em noite de muitas apresentações

Amigos do Planeta na Escola

Diretriz B
Abril 2013

Visita à Base I
Alto Paraíso - GO

Carolina Lopes Área de Artes Plásticas do IBS
“O professor Agnaldo, agora responsável pelas aulas de
Arte, têm realizado um belíssimo trabalho, utilizando a
expressão artística para desenvolver a imaginação, a criatividade e a reflexão sobre diversos temas.”

Bolsinhas com tecido estampado artesanalmente para o Dia das Mães

Zenaide Campos

Área de Educação do IBS

Trabalho de aluno, inspirado na obra do artista plástico goiano Siron Franco

“Apesar da mudança da professora
responsável pelas ações da biblioteca, as
atividades de Incentivo à Leitura continuam
acontecendo, mas a passos lentos. Uma das
atividades frequentes é a da Árvore Literária e
os alunos gostam muito.”

Máscaras de papietagem: expressão dos sentimentos

Apresentação de Teatro de Bonecos para fechar a visita com chave de ouro

Baianinho feliz em seu novo lar

www.brasilsolidario.org.br - Avenida Jorge João Saad, 241 - 1ºandar - São Paulo - SP - (11) 3791-0015
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Deslocamento / Irecê - BA

Irecê - BA

ABRIL

15

Irecê

De Goiás à
Bahia

Alto Paraiso

Logo cedo, o IBS parte,
enfrentando estradas
esburacadas em meio a
um belo cenário.
Contradições do Brasil.

ABRIL

16

Trecho: 951 km

Começam os
trabalhos no povoado
de Itapicurú, Irecê!
No simpático povoado de Itapicurú,
além da calorosa recepção “à baiana”,
encontramos muitas propostas já
multiplicadas nas escolas e a vontade
de realizar ainda mais.
Apesar das mudanças políticas da
nova gestão, iniciativas pessoais têm
feito a diferença, demonstrando que,
apesar da importância das políticas
públicas, a transformação começa
dentro de cada escola.

Recepção calorosa com fadinhas, borboletas e apresentações

www.brasilsolidario.org.br - Avenida Jorge João Saad, 241 - 1ºandar - São Paulo - SP - (11) 3791-0015
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Equipe IBS verificando resultados das ações anteriores

Régea Coelho Área de Educação do IBS
“Na Base II, a biblioteca está funcionando e, de acordo
com o depoimento da gestora, já é preciso trocar o
acervo, pois os livros já foram todos lidos.

Concentração: análise das redações dos alunos

Tivemos um espetáculo na hora do Soletrando:
as duas escolas estavam muito bem preparadas e
as crianças deram um show. Foi emocionante ver
crianças tão pequenas soletrando palavras tão
difíceis com tanta naturalidade. Ver o brilho no olhar
de cada criança após cada acerto é emoção que não
tem como explicar.
A escolha das redações é sempre uma emoção com
direito a muitas lágrimas. Nesta etapa, as produções
foram feitas a partir de imagens. É emocionante ver
poemas de crianças cheias de tantos sentimentos e
emoção.
Na Base I, apesar das mudanças ocorridas devido a
mudanças políticas, os trabalhos continuam sendo
desenvolvidos com muito entusiasmo e seriedade.
Durante a apresentação dos resultados, pudemos
perceber a transformação que aconteceu na
escola, que se deve à força de vontade e o desejo de
transformar a Educação. É emocionante ver o amor
que colocam em todas as atividades que realizam.
Voltar à Irecê é sinônimo e de muita emoção e alegria.
Parabéns e muito sucesso!”
Desfile de personagens de contos de fadas
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Sucesso: Parada Literária atrai toda a comunidade

Personagens saem dos livros para despertar o prazer pela leitura

Zenaide Campos Área de Educação do IBS
”A biblioteca encontra-se em pleno funcionamento com
muitas atividades de Incentivo à Leitura sendo realizadas.
No primeiro dia de ações fomos recepcionados com um lindo
cortejo literário.
Nesta etapa, a Escola Municipal Manoel Honorato recebeu
uma biblioteca completa com patreleiras, acervo com uma
média de 1200 livros, kit de contação de história e jogos
educativos. O espaço destinado à biblioteca já se encontrava
organizado. Em visita à escola multiplicada, foi visível seu
envolvimento nas ações de incentivo à leitura, como por
exemplo o engajamento no projeto 30 Minutos pela Leitura.”
O pequeno Visconde de Sabugosa escolhe um livro

Premiação dos concursos de redação

www.brasilsolidario.org.br - Avenida Jorge João Saad, 241 - 1ºandar - São Paulo - SP - (11) 3791-0015
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Irecê - BA

Educação

Equipe da Oficina de Comunicação durante saída fotográfica

Luis Salvatore Área de Comunicação do IBS
“Em Irecê, escolhemos a obra ‘Gabriela Cravo e Canela’, tendo em vista
que o município localiza-se em região de clima semiárido, que condiz
com os cenários ideais para as gravações e fotos externas. Fizemos
praticamente um curta metragem aqui, com todas as experiências
que uma produção de cinema audiovisual pode envolver. Como dito
por uma aluna no final do terceiro dia, ‘depois do que vi por aqui, hoje
sei que nada é impossível’.
Irecê têm se destacado nos trabalhos e isso ficou mais uma vez provado
nessa visita. Temos alunos bons e educadores-multiplicadores natos
em várias escolas. Como uma febre, as ações têm se espalhado
naturalmente. Os demais trabalhos foram ótimos! As produções
feitas pelos alunos nas aulas de edição também se destacaram.
Parabéns!”
“Gabriela” decora seu texto

Aulas em estúdio: alunos manipulam câmeras e aprendem a tirar boas fotos
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Edemilson Lima Área de Comunicação do IBS
“Gabriela - poesia e sutileza. O potencial dos alunos
é evidente. Crianças que têm um futuro brilhante.
Inteligentes e sensíveis, transformaram o trabalho da
Oficina de Comunicação em poesia pura.”

Orientações para utilização da máquina digital

Aula de Comunicação em andamento

Produção para a gravação de foto vídeo

João Macul Área de Comunicação do IBS
“ ’Agora eu entendi como se faz um filme!’, foi o relato de um dos alunos
depois das filmagens. Apesar da falta de luz na escola, as atividades
seguiram um rumo muito interessante. Os alunos e professores
acompanharam de perto as filmagens e as fotos com grande
curiosidade. Solícitos em todos os aspectos, todos fotografaram e,
sendo atores principais ou coadjuvantes, participaram das filmagens
com o tema ‘Gabriela Cravo e Canela’.
Nas atividades em sala - lotada -, muitos questionamentos e
apontamentos, tanto dos educadores quanto dos alunos. As
fotografias analisadas foram muito discutidas e era visível o interesse
de todos.”

Assista os foto vídeos
dessa etapa no canal
IBS do YouTube:
www.youtube.com/
IBSOficinas
Equipe em ação: cenas e fotos externas empolgam os jovens

Montagem da exposição de fotografias

www.brasilsolidario.org.br - Avenida Jorge João Saad, 241 - 1ºandar - São Paulo - SP - (11) 3791-0015
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Finalização do sofé de PET com forro de tecido

Horta passa por dificuldades por conta da seca

Márcia Andrade

Área de Meio Ambiente / Geração de Renda
“Na Base II, a horta está produzindo, embora com dificuldades por causa
da seca. A arborização do entorno da escola está em processo e o viveiro de
mudas ainda não está produzindo. Foram oferecidas dicas de melhorias
e atividades como coleta de lixo dentro da escola, plantio de árvores
nativas com todas as turmas, além de instruções para uma correta poda
de árvores.
Na Base I, os trabalhos ambientais tiveram uma queda de produção,
por conta das muitas substituições de pessoal. Porém, a mensagem
de preservação está viva e aos poucos tudo volta ao normal. Deixamos
algumas dicas de conservação de viveiro e horta, bem como em relação à
arborização e podas. A Caixa de Reuso ainda não está funcionando, pois
durante a etapa anterior, não tinha ficado pronta por indisponibilidade
de mão de obra. Algo muito positivo é o trabalho de multiplicação que
Dilma, ex-colaboradora da escola, vem realizando em outros espaços.”
Demonstrando a resistência do sofé de PET

Tubinhos de papel de revista se tranformam em rolinhos para construir objetos artesanais utililitários
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Montagem e forração da estanteAbril
de papelão
2013

Executando pinturas inspiradas na Nona Sinfonia de Beethoven: sertão e abstração como caminhos de interpretação

Carolina Lopes Área de Artes Plásticas do IBS
“Em Irecê, tivemos duas parcerias bem afinadas: um grupo que
optou por criar uma peça de teatro de bonecos, contou com a colaboração de Nado Rohrmann para construir uma marionete, e
a atividade de pintura inspirada em música foi realizada em parceria com a Oficina de Música, com resultados excelentes. Desse
modo, a música que inspirou as pinturas dessa turma foi a Nona
Sinfonia, de Beethoven. As reproduções de obras de arte da Pinacoteca do Estado levantaram boas discuções entre professores
muito interessados. Tivemos a participação de alguns jovens que,
junto aos professores, realizaram trabalhos maravilhosos. A fachada da escola ficou mais bonita com o painel de stencil. ”

Produção de stencil e pintura na fachada

Fachada da escola renovada: alegria da criançada
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Irecê - BA

Artes Plásticas

Análise da obra “A morte americana”, de Antonio Dias

Pintura decorrente da análise

Marionete gerada a partir da discução sobre a obra “Emigrantes III”, de Lasar Segall

Inspiração em outra obra de Antonio Dias

Trabalhos de xilogravura realizados pelo empenho de multiplicação

Carolina Lopes
Área de Artes Plásticas do IBS
“Na visita à Base I, constatou-se
que, apesar das mudanças políticas, os materiais deixados estão
sendo utilizados com muito empenho e que a vontade de transformar
a Educação é tão sincera que os resultados simplesmente aparecem.
Houve muita emoção na reunião
final e os materiais desta etapa foram deixados com a certeza de que
serão muito bem aproveitados. ”
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Produção em equipe

Bernardo Rohrmann

Área de Teatro de Bonecos / Companhia de Inventos
“Amizade construida com o professor Beto, ressaltando
como um bom professor de arte em uma escola faz uma
grande diferença!
Caso do aluno Vítor, meu ‘Comandante’, registrado
em momento sublime por Luis Salvatore, viajando
nos movimentos da cruz de manipulação com um
boneco ainda ‘imaginário’. Vítor sem ainda descobrir
seu espaço, talvez pelo fato de sua obesidade, consegui
valorizá-lo em seu potencial colaborativo buscando
um consequente potencial criativo, deu certo!!! Para
mim uma das experiências mais emocionantes em toda
minha trajetória. Irecê já havia me marcado com as
‘Menininhas’, agora mais essa!”

Nado Rohrmann com um dos personagens pronto

Vítor, o comandante, manipula a cruz ainda sem marionete

Apresentação profissional encantou a todos
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Dupla de dentistas atendendo o máximo de crianças possível dentro de um serviço de qualidade

Flávia Artale Bachim Área de Odontologia do IBS
“A escola inteira estava muito empenhada no projeto. Apesar das
dificuldades de falta de água e energia na escola, conseguimos
atender a todos com qualidade. O nível de saúde bucal estava
precário, mas foi onde senti mais preocupação das crianças em
querer aprender a cuidar da saúde bucal.
Em especial, foi o momento mais emocionante da minha carreira:
consegui fazer uma prótese adesiva em uma hora e devolver o
sorriso a um adolescente de 15 anos, que perdera os pais e estava
sem um dente da frente há 4 anos.”

A assistência de Amélia Sanchez

26

IBS

Irecê - BA

Saúde

BL G

Amigos do Planeta na Escola

Diretriz B
Abril 2013

Teoria musical básica e afinação do chinelofone

Muita concentração: cada instrumento tocado no seu tempo para que a melodia se revele

Transporte dos instrumentos para o local da apresentação

Apresentação final da Oficina de Música
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Recepção com fadas e borboletas

Times reunidos para a fotografia oficial

A bruxa conta história de príncipes e princesas
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Desfile de roupas produzidas com material reutilizado

Torcida reunida para o jogo

Zeca Urubu participa de produção cinematográfica no lixão de Irecê
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Apresentações para a equipe IBS e para a comunidade na Escola Municipal Luis Viana Filho

Professoras que fizeram a diferença à frente dos Concursos de Redação

Exposição de fotografias e do Jornal Escolar

Bonecos confeccionados pelos alunos, em exposição

Resultados excelentes da Base I emocionaram a todos
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Deslocamento / Palmeiras - BA

Palmeiras - BA

ABRIL

20
Irecê

Percorrendo
a Chapada!

Palmeiras

De Irecê para o Vale do
Capão, município de Palmeiras: meio dia de trajeto,
avistando as belíssimas
paisagens da Chapada
Diamantina!
Trecho: 152 km

ABRIL

21

Um vale cheio de
boas energias!
Um pouco distante da sede do município, no
Vale do Capão, o trabalho foi intenso e cheio
de boas surpresas.
Logo na entrada da escola, um convite à sensibilização: a placa que diz “ouça o silêncio”.
Uma comunidade que valoriza a cultura, o
equilíbrio e a harmonia nos recebeu de braços
abertos e com disposição para levar adiante
as propostas.

Estradinha de terra que leva ao Vale do Capão, local das ações dessa etapa
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Escolha das redações a serem premiadas

Zenaide Campos Área de Educação do IBS
“A professora Enilzete, responsável pela ações da biblioteca, fez um relato emocionado: ‘ Eu estou muito feliz! Quem
me conhece sabe que sou apaixonada por livros e trabalhar neste espaço realizando estas ações me emociona e
me realiza completamente. Deixei a matrícula dos alunos na biblioteca livre: são eles quem nos procuram e hoje
já temos mais de 200 alunos com carteirinha, inclusive aqueles que nunca liam, hoje nos procuram com muita
frequência. Assim, concluo que a biblioteca Vale das Leituras é a grande estrela da Escola!’
Em Palmeiras, mais de 80% das escolas já aderem ao projeto 30 Minutos pela Leitura e, para a próxima edição
no mês de maio, espera-se a participação de 100% das escolas do município. Além desta ação, semanalmente as
escolas do município realizam atividades de Incentivo a Leitura tais como Baú Literário e Livros Argolados, entre
outras.
Durante a Oficina de Leitura e Escrita para Professores, a Secretária de Educação Maria Isabel deu o seguinte
depoimento: ‘Estamos muito felizes e orgulhosos por ter o Instituto Brasil Solidário como parceiro. Estou tranquila
com a possibilidade de ramificação destas propostas e as transformações que elas causam são enormes! É isso que
buscamos e queremos para nosso município’ .”

Premiação de concursos de redação em noite de muitas apresentações
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Projeto Soletrando movimenta a escola e faz com que alunos se dediquem

Régea Coelho Área de Educação do IBS
“O Vale do Capão é um lugar de energia sem
igual, onde as pessoas respiram cultura. À
primeira vista, o que mais chamou a atenção
foi a transformação da estrutura física da
escola. A Biblioteca Vale das Leituras é uma
das mais lindas e aconchegantes que já vi.
O Soletrando mais uma vez foi um sucesso.
Lá, pudemos perceber a importância dessa
atividade para o desenvolvimento da
leitura e escrita das crianças. Os professores
vibravam a cada acerto dos seus alunos.
Alguns estavam mais nervosos do que a
própria criança. Isso mostra o quanto estão
preocupados com seu desenvolvimento.

Atividades culturais no Vale do Capão fazem parte da formação do estudante: contato constante
com diversas linguagens artísticas

A noite de premiação e apresentação foi de
pura emoção: as lágrimas das crianças nos
mostraram o quanto aquele momento de
reconhecimento dos trabalhos é importante
para elas.
Na Base I, pudemos acompanhar os resultados
do trabalho que vem sendo desenvolvido. A
biblioteca e os projetos de Incentivo à Leitura
são muito bem aceitos pelos alunos, segundo
depoimentos dos professores. No concurso de
redação, os 20 textos eram excelentes, reflexo
dos trabalhos que vem sendo desenvolvidos
pelos educadores. Obrigada pela linda
homenagem e pelo carinho que recebemos.
Parabéns!”
Premiação de concursos de redação, Base I: difícil escolha entre diversos textos ótimos
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Luis Salvatore Área de Comunicação do IBS
“Trocamos as praias de Salvador pelas cachoeiras
do Vale do Capão para interpretar ‘Capitães da
Areia’, em Palmeiras, terceiro e último município do
roteiro de visitas da etapa de abril. Tinha muitas
expectativas em relação a este local e etapa. Os
trabalhos foram maravilhosos: a Base II encontrase totalmente reformada, com educadores alegres
e motivados, e alunos em plena formação e
desenvolvimento.
Por ser um berço cultural, as aulas de formação
musical também foram excelentes. No Capão
existem outros projetos sociais. O interessante foi
perceber, no nosso caso, que vários alunos dos
projetos da comunidade - como de circo e música
- eram também os nossos alunos da oficina, o
que resultou em obras superiores às demais em
resultados gerais. Conseguir casar nas imagens dos
resultados do foto vídeo nossos trabalhos com os
trabalhos locais foi uma experiência única. Percebi
que lá todos temos muito em comum: o sonho de
ver um país melhor. E isso ficou muito claro nessa
emocionante e inesquecível visita.”

Ao ar livre ou em estúdio,
o interesse dos jovens pela
técnica da fotografia digital
foi grande. Os estudantes
desempenharam muito bem
seus papéis.
Em sala, descarregamento dos
pentes de memória e edição
das fotografias.
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João Macul Área de Comunicação do IBS
“No Vale do Capão, a participação dos alunos foi
igualmente intensa, muito embora o jeito de se
trabalhar dos alunos seja mais silencioso. As discussões
em sala de aula renderam muito e culminaram com
a confecção dos materiais audiovisuais em locações
belíssimas, como cachoeiras e estradas de terra com
vista para lindas montanhas, recontando trechos de
‘Capitães da Areia’.
Também, nos alunos que interpretaram, pudemos
notar uma presença de espírito artístico já muito
bem trabalhada: muitos desses alunos tem acesso à
manifestações culturais e atividades extracurriculares
que lhes ajudam a trabalhar um outro lado, mais
artístico, que acredito poder influenciar outras tantas
áreas do aprendizado.”
Muita concentração na hora de fotografar e gravar

Cenário natural: Riachinho inspira belas fotos e encerra as tomadas para a conclusão do foto vídeo

Edemilson Lima Área de Comunicação do IBS
“Lugar mágico com crianças igualmente mágicas. Parecem
já nascerem artistas, músicos, atores, astros circenses.
Parecem ser os capitães e as capitãs do próprio destino, têm
segurança no olhar... sabem o que querem e com certeza
serão o que quiserem. São filhos da Chapada e demonstram
isso com muito orgulho e amor... Parecem ser designados
por Deus os guardiões das belezas que lá existem.... Os
Capitães da Chapada.”

Assista os foto vídeos dessa etapa no canal IBS do YouTube: www.youtube.com/IBSOficinas
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Capricho e valorização da qualidade de vida: escola mais aconchegante

Oficina de utilitários de papel na Sala Sustentável

Márcia Andrade

Área de Meio Ambiente / Geração de Renda
“As oficinas foram muito produtivas: público pequeno mas
muito participativo. Na oficina de PET, confeccionamos
mais de uma peça, superando os objetivos. Como dever de
casa, devem produzir peças para o Encontro. As oficinas de
papel também foram bem produtivas.
A escola está belíssima, bem cuidada e o clima colabora.
Ainda não tem horta, mas já estão providenciando.
Conseguiram montar uma Sala Sustentável, mas as
telhas transparentes não possuem garrafas PET, gerando
luminosidade mas também calor, pois a função da garrafa
com água é inibir o calor. Orientações foram deixadas
para que fizesse essa modificação.
O trabalho de multiplicação em outras escolas têm sido
muito positivo, especialmente em Tejuco e Patos.”

Construção de sofás e poltronas de garrafas PET e resultados das oficinas:
mostrando que é possível reaproveitar embalagens e papeis que antes
iam para o lixo
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Concentração ao ouvir a música Kashmir, de Led Zeppelin: inspiração para a produção de pinturas, com resultados bastante variados e criativos
Jovens participam da oficina de interpretação de obra de
arte realizada com reproduções doadas pela Pinacoteca
do Estado de São Paulo. Antes oferecida somente aos
professores no intuito de capacitá-los, a experiência de
usá-las na turma mista foi bem sucedida, embora os jovens
tenham ficado um pouco inibidos.

Carolina Lopes Área de Artes Plásticas do IBS
“Nessa etapa, fiquei com
apenas cinco professores.
Alterei o roteiro de atividades para receber os jovens
que queriam participar e foi
uma experiência muito boa!
A interpretação de obra de
arte, realizada apenas com
professores nos municípios
anteriores, contou com a
participação dos estudantes, que se saíram muito
bem, embora estivessem
inibidos.
A xilogravura foi multiplicada na Base II: os trabalhos
expostos demonstraram o
talento dos alunos e a habilidade dos professores. ”

Paisagem local é tema de xilogravuras

Professores descobriram a monotipia

Produção de máscaras para painel de stencil. Fauna, flora,
paisagem e lendas da região inspiraram ótimos desenhos. O
resultado aplicou-se à fachada da escola.
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Alegria estampada no rosto dos participantes

Concentração em todas as etapas do processo

Bernardo Rohrmann

Área de Teatro de Bonecos / Companhia de Inventos
“Sofisticação estética, afetiva, criativa. Cumplicidade
com a minha turma. Quero voltar!
A voluntária Amanda Marins foi minha assistente, revelando sua alma bonequeira.”

Amanda Marins, voluntária da Casas Bahia, auxilia participante

Finalização: momento de dar vida à marionete instalando os fios
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Palestra sobre saúde da população ministrada no Posto de Saúde do Vale do Capão

Flávia Artale Bachim

Área de Odontologia do IBS
“De todos os municípios, foi onde a saúde bucal
das crianças estava mais precária. Porém, foi o
lugar onde a comunidade mais interagiu com o
Instituto.
Há muita valorização da cultura por lá, mas
ainda falta informação sobre Saúde.”
Escovódromo caprichado na Base II

Atendimentos realizados com dois equipos completos
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O instrumento alternativo construído com garrafas no qual a água fornece a afinação

Ensaios após o aprendizado das notas musicais: concentração e sincronia

A Oficina de Música foi um sucesso numa comunidade onde a música é incentivada
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Apresentações e apoio total da Prefeitura no início dos trabalhos no Vale do Capão, Palmeiras

Apresentações lindas e emocionantes foram preparadas para a equipe IBS: Circo Escola do Capão e grupo de capoeira Porto da Barra

Sala Cultural bem montada, com objetos artesanais

Show da Companhia de Inventos prendeu a atenção

Teatro infantil com trupe da comunidade
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Menino lê mensagem

Trabalhos de arte expostos

Apresentação cheia de graça dos alunos
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Mostra dos resultados da Escola Municipal Manoel Afonso

Horta verdinha

Aluno premiado lê sua redação

Teatro de Sombras desenvolvido pela escola
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em Iraquara

Auditório lotado: o evento foi um sucesso

ADESÃO TOTAL ÀS AÇÕES!
Iraquara, conhecida como a Cidade das Grutas
da Chapada Diamantina, na Bahia, têm se
destacado na multiplicação das ações propostas
pelo Instituto Brasil Solidário.
Após receber as ações do IBS durante o Biênio
2009-2011, as transformações não pararam: os
projetos de Incentivo à Leitura culminaram em
aumento significativo do número de leitores no
município.
Hoje, a cidade conta com uma biblioteca
municipal, construída com apoio do Instituto,
e tem aprovado leis que garantam o apoio às
atividades de leitura.
Escovódromos foram instalados em escolas
multiplicadas e uma atenção especial têm sido
dispensada à área de Meio Ambiente.

No intuito de ampliar o alcance das ações
nesse município, aproveitando seu potencial
e dinamismo e, claro, a passagem da equipe
completa pela Chapada Diamantina, reservou-se
o último dia da expedição para a realização
de um Seminário.

Com todo esse potencial, Iraquara ainda não
havia recebido o Seminário, evento incluso nas
atividades do novo biênio.
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Seminário Iraquara

Com o auditório lotado, o
seminário se inicia com uma bela
apresentação de dança preparada
por um grupo de estudantes
e segue com a palestra sobre
Incentivo à Leitura

Luis Salvatore

Presidente do IBS
“Este foi oficialmente nosso
décimo seminário realizado
e ficou claro como evoluímos
nas apresentações, conteúdos
e debates apresentados no
auditório com quase 300
pessoas. Iraquara recebeu o
projeto no Biênio 2009-2011 e,
com a ajuda do poder público,
está dando sequência de forma
muito intensa às iniciativas.
Poder levar um seminário de alta
qualidade para o público certo,
foi impressionante. Casar tudo
isso com a emoção de concluir os
trabalhos deste Biênio, foi algo
único no meu ponto de vista.
Todos embarcados na emoção
de encerrar uma missão mais do
que cumprida, com a bandeira
do Brasil em punhos e muitas
lágrimas no rosto e, ao mesmo
tempo,
ainda
compartilhar
resultados na mesma etapa com
um público merecedor. Parabéns
a todos!”

A seguir, palestras sobre Geração de Renda e Meio Ambiente prenderam a atenção dos presentes
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Seminário Iraquara
Iraquara - BA

Palestras sobre Saúde e Comunicação alertaram sobre a necessidade de transformações na Educação: o ser humano apreciado na sua totalidade

Na área de Cultura, Artes Plásticas e Música, os benefícios de explorar as linguagens artísticas na escola

Palestra-espetáculo de Teatro de Bonecos teve participação intensa da platéia, para fechar o seminário com chave de ouro

www.brasilsolidario.org.br - Avenida Jorge João Saad, 241 - 1ºandar - São Paulo - SP - (11) 3791-0015

45

Oficinas, Palestras e Capacitações
Oficinas e Palestras - Número de participantes
Oficina de Fotografia e Vídeo
Oficina de Rádio Escolar
Palestra uso da Internet, Educação e Redes Sociais
Capacitação para Montagem de Biblioteca
Oficina de Técnicas de Leitura e Escrita
Palestra sobre Uso de Internet na Educação
Oficina de Artes Plásticas
Oficina de Teatro de Marionetes
Oficina de Música
Oficinas de Geração de Renda - Sofá pet, cestas e estantes

Totais

Total
64
59
59
44
51
44
108
63
64
126

Alto Paraiso, GO
16
24
22
4
5
10
13
15
13
68

Irecê, BA
23
26
27
5
5
4
13
14
15
79

Palmeiras, BA
15
15
17
7
21
19
20
47

682

190

221

161

Atendimentos - Saúde
Atendimentos realizados, por município
Atendimentos odontológicos
Próteses dentárias
Palestra sobre Saúde da População

Total
246
18
36

Alto Paraiso, GO
89
18
-

Irecê, BA
70

-

Palmeiras, BA
87
36

Doações gerais
Relação de materiais doados, por município
Apostila “O IBS Chegou”
Catálogo IBS ano V
Medalhas
Bicicletas
Jogo Soletrando com CD Room
Projeto Gibi na Escola (caixa)
Projeto Contos Africanos (caixa)
Computadores, notebooks e mobiliário
Câmeras Fotográficas
Mochila para notebook
Kits Dr. Dentuço / Colgate
Escova de Dente (Condor)
Reposição de Posters
Reposição de adesivos de Conscientização Ambiental
Canecas de Alumínio
Cartilha Ambiental
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Números

BL G

Total Alto Paraiso, GO
6
2
30
10
60
20
6
2
12
4
1
1
4
1
6
2
4
1
200
864
288
220
70
100
50
199
54
1200
400

Irecê, BA
2
10
20
2
4
-

-

2
2
2
100
288
80
90
400

Palmeiras, BA
2
10
20
2
4
1
1
1

2
1

100
288
70
50
55
400
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Abril 2013

Apoio continuado

Apoio financeiro, compra de material ou de equipamentos para as escolas ou
comunidades que tem projetos próprios desencadeados por ações anteriores do IBS.

Município

Escola

Material

São Gabriel, BA
São Gabriel, BA
Irecê, BA
Irecê, BA
Palmeiras, BA
Palmeiras, BA

Escola Municipal Manoel Honorato
Escola Municipal Manoel Honorato
Escola Municipal Padre Cícero
Escola Municipal Padre Cícero
Centro de Educação Infantil Maria Lopes
Escola de 1º Grau de Rio Preto

1 Biblioteca completa
1 Kit Esportivo
1 Biblioteca completa
1 Kit Esportivo
1 Biblioteca completa
1 Acervo de Literatura Brasileira (caixa)

Seminário em Iraquara/BA
Total de participantes

297
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Responsáveis* - Áreas de Atuação
IBS / Amigos do Planeta na Escola
Coordenação geral:
Luis Salvatore - luis@brasilsolidario.org.br
Direção de Arte:
Ana Elisa Salvatore - anaelisa@brasilsolidario.org.br
Departamento financeiro:
Danielle Haydée - danielle@brasilsolidario.org.br
Assessoria de Imprensa:
Ana Vieira- ana.vieira@brasilsolidario.org.br
Arte / Xilogravura:
Carolina Lopes - carolinamglopes@ig.com.br
Arte / Teatro de Bonecos:
Bernardo Rohrmann - nado.inventos@gmail.com
Blog:
Jone Paraschin Jr. - jone@brasilsolidario.org.br
Comunicação:
Luis Salvatore - luis@brasilsolidario.org.br
Jone Paraschin Jr. - jone@brasilsolidario.org.br
João Macul - jvmacul@gmail.com
Educação:
Régea Coelho - regea@brasilsolidario.org.br
Zenaide Campos - zenaide@brasilsolidario.org.br
Saúde - Odontologia:
Wolber Campos - wolber@brasilsolidario.org.br
Vanderson Olivetti - wolivetti@yahoo.com.br
Projetos Apoiados:
Régea Coelho - regea@brasilsolidario.org.br
Checklist /preparação material etapas:
Claudio G. Rodrigues - claudio@brasilsolidario.org.br
Régea Coelho - regea@brasilsolidario.org.br
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*A lista é apenas um resumo para facilitar a identificação das principais áreas e responsáveis dentro do Programa. Nem todos os profissionais que trabalham no IBS ou em outros projetos estão presentes nesta relação.
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Patrocinadores
Mantenedor

Co-Patrocínio

Apoio veículo
Manutenção

Apoiadores
®

Montagem de Bibliotecas e Incentivo à Leitura / Outros
R
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EDUCAR PARA CRESCER
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