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SERRA DO MEL
Fevereiro 2020

Atendendo a demanda da comunidade 
de Serra do Mel, o projeto Ventos que 
Transformam ampliou sua proposta: 
além da construção dos novos espaços 
na escola Padre José de Anchieta, foi 
concretado o piso da quadra poliesportiva 
e finalizada a estrutura das arquibancadas.
O espaço receberá ainda outras intervenções 
da Secretaria de Educação do Rio Grande do 
Norte, que tem acompanhado o trabalho 
promovido pelo projeto e fará a pintura, 
as instalações elétricas e terminará os 
banheiros e vestiários. 

A iniciativa tem sido acolhida com muito 
entusiasmo pelos gestores locais e por 
toda a comunidade.

Projeto finalizará 
quadra da escola 
Padre José de Anchieta

#3

Obras na Escola Estadual são ampliadas com reformas na 
arquibancada e piso da quadra poliesportiva

Através do projeto, já foi feito o piso do 
Ginásio Poliesportivo. Essa questão da 

reforma e conclusão do ginásio é um grande 
pleito pra região. Será o primeiro ginásio 
poliesportivo da cidade de Serra do Mel.

Moabe Soares 
Presidente da Câmara Municipal de Serra do Mel, RN
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No dia 17 de janeiro, a equipe do Instituto 
Brasil Solidário esteve na Secretaria 
Estadual de Educação e Cultura – SEEC do 
Rio Grande do Norte, com a presença do 
Secretário Adjunto da SEEC, Prof. Marcos 
Leal e a engenheira da SEEC, Camila, para 
análise e levantamento sobre o projeto 
das obras estruturais na escola estadual 
de Serra do Mel, ressaltando a parceria 
com a Governo do Estado para uma ação 
conjunta de revitalização na escola.
O momento permitiu também relatar 
toda a parte técnica do projeto, 
contando com participação do sócio 
proprietário da Construtora LCL, Luiz 
Eduardo Câmara, que apresentou as 
plantas e os documentos da obra, 
reforçando sobre a execução de todos 
os passos estruturais seguindo as normas 
da SIMEC. A segurança e o cuidado em 
todo o processo de implementação de 
cada atividade do projeto foi elogiado 
durante o encontro com o Prof. Marcos 

Leal, que confirmou presença na abertura 
da jornada pedagógica, no dia 04 de 
fevereiro, reforçando o compromisso 
da assinatura da Minuta do Acordo de 
Cooperação para um trabalho efetivo e 
de continuidade no município.
As formações pedagógicas que 
estarão como parte da programação 
da jornada pedagógica em Serra do 
Mel também foram pauta durante a 
reunião, enfatizando todo o trabalho 
de mobilização com as escolas e 
comunidade, que vem respondendo 
com muita motivação para se fazerem 
presentes nas atividades propostas. 
Com inscrições já iniciadas em parceria 
com a Secretaria de Educação do 
Município de Serra do Mel, somente para 
a palestra de abertura estão previstas 
cerca de 180 participantes – envolvendo 
educadores, coordenadores pedagógicos 
e diretores das escolas municipais e 
estaduais.

Com vagas gratuitas abertas para 
todos os educadores das escolas 
municipais e estaduais de Serra do 
Mel, as salas temáticas de leitura, 
educação ambiental e educação 
financeira (com os jogos educativos 
Piquenique e Bons Negócios) tiveram 
um retorno rápido nas inscrições que 
estão sendo mobilizadas com apoio 
da Secretaria Municipal de Educação. 
As formações pedagógicas, que 
serão realizadas entre os dias 12 
e 14 de fevereiro, como parte da 
programação da jornada pedagógica 
do município, já estão com todas 
as vagas preenchidas, envolvendo 
mais de 150 participantes nas três 
salas temáticas. Para a palestra 
de apresentação do projeto na 
abertura do evento (04 de fevereiro)
já foram confirmadas 180 inscrições – 
incluindo educadores, coordenadores 
pedagógicos, diretores escolares e até 
gestores municipais e estaduais.

Secretaria de Educação do Rio Grande do Norte reforça 
parceria com o projeto e ações complementares para as 
obras estruturais

Juntos, construindo!
Escolas respondem 

com agilidade as vagas 
das salas temáticas e 

palestras programadas 
para a jornada 

pedagógica do município
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Teremos profissionais nessa área de energia eólica que 
poderão prestar serviço aqui mesmo no município, 

uma proposta que fortalece a economia local, além de 
abrir grandes possibilidades de efetivação no mercado 
de trabalho para os nossos jovens, que podem ter um 

futuro promissor nessa área.

Josivan Bibiano 
Prefeito de Serra do Mel, RN

A proposta do projeto Ventos que 
Transformam voltada ao incentivo à leitura 
nas escolas de Serra do Mel reserva várias 
atividades práticas, além de material de apoio 
para que as ações possam ser multiplicadas e 
fortalecidas em rede para todo o município. 

Além da doação de um novo acervo, as 15 
escolas da região (incluindo uma creche)
receberão um kit com fantoches, sacolas 
e aventais literários, caixotes e prateleiras 
para a construção de um cantinho de leitura 
aconchegante e atrativo para os alunos.

Na Escola Municipal Vila Rio Grande do Norte, 
que atende mais de 900 alunos da região, já 
começaram os preparativos na biblioteca, 
com reorganização dos móveis e pintura das 
paredes, para possibilitar o desenho de uma 
árvore literária – parte da decoração que irá 
acolher o acervo literário doado. 

A semana de organização das salas de leitura 
serão realizadas entre os dias 04 e 07 de 
fevereiro, com a proposta de construção de 
espaços-modelo com dicas sobre a disposição 
das prateleiras e caixotes sustentáveis que 
serão doados para todas as escolas. Além 
da Vila Rio Grande do Norte, está sendo 
programada a produção de uma sala de 
leitura na Escola da Vila Sergipe e um espaço 
literário na Escola da Vila Piauí com diferentes 
composições para inspirar os educadores das 
escolas do município.

Escolas em Serra do Mel começam preparação 
para receber o acervo literário doado e a 
montagem dos espaços de leitura

Novos acervos e espaços 
de leitura nas escolas
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Linha do tempo

SET OUT NOV DEZ

FORMAÇÕES

OBRAS

GESTÃO

GESTÃO

DATAS DE 
DESTAQUE

MOBILIÁRIO/
EQUIPAMENTOS

OBRAS

Dia 28 de novembro se iniciaram as 
obras na Escola Municipal Padre José 
de Anchieta, na Viila RN.

PROJETO ARQUITETÔNICO

Desde os primeiros esboços, o projeto foi 
finalizado com aprovação da comunidade, 
do município e do governo estadual

COMUNIDADE

Apresentação do projeto e diálogo com todas as 
vilas envolvidas com o projeto

MATRIZ CURRICULAR

Desenvolvimento da matriz curricular do curso de Eletrotécnica, 
de forma a atender demanda regional

JORNADA PEDAGÓGICA

Alinhamento com Secretaria de Educação para 
formação com professores durante Jornada 
Pedagógica do município

DEFINIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Em parceria com o Senai, o Instituto Brasil Solidário vem buscando a configuração ideal para as duas salas 
técnicas sendo construídas no complexo, sempre visando a qualidade e a inovação.

REALIZADOLEGENDA A REALIZAR

REUNIÃO E APROVAÇÃO DA 
PLANTA PELO ESTADO (RN)
20 NOVEMBRO, 2019

REUNIÃO DE ALINHAMENTO
COM A GESTÃO ESTADUAL (RN)
17 JANEIRO, 2020

APRESENTAÇÃO DO PROJETO 
À COMUNIDADE E ESCOLHA 
DE CURSOS TÉCNICOS
01 OUTUBRO, 2019

AVALIAÇÃO
MARCO ZERO
16-18 OUTUBRO, 2019

JAN FEV

COMUNIDADE

Acompanhamento do projeto e
diálogo sobre ações desenvolvidas
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Divulgação junto à 
comunidade:

Jornada Pedagógica
de Serra do Mel
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