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Escolas surpreendidas 
pela pandemia

O ano letivo já tinha começado nas escolas parceiras do IBS quando a 
pandemia de coronavírus levou todos ao isolamento social. Um novo desafio 
foi lançado e as escolas estão se adequando a uma nova realidade!

O IBS está realizando postagens com 
atividades para crianças realizarem 
durante a quarentena! pág. 4

A primeira live da série de Diálogos 
IBS no YouTube foi sobre a pandemia 
de coronavírus! Confira! pág. 6
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Minha história

Foram muitos 
os impactos que o 

IBS deixou 
de legado para a 

nossa escola!

Whebert Wallace,
educador em Palmeiras, Bahia

Arte & Cultura SaúdeCOMUNICADO

O Instituto Brasil Solidário 
segue todas as normas de 
saúde estabelecidas durante 
a pandemia de coronavírus. 
Apoiamos e respeitamos, des-
sa forma, o distanciamento 
social. Informamos que algu-
mas atividades descritas nes-
sa edição ocorreram antes que 
a quarentena fosse decretada. 
No período de confinamento, 
o IBS prossegue virtualmente 
com suas atividades e sugere 
o uso desse tempo para plane-
jamento, continuidade dos es-
tudos e reflexão sobre o tema 
“Projeto de Vida”.
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Incentivo à leitura

Ações anteriores à quarentena: 
energia para continuar as leituras

Antes de decretado o fecha-
mento das escolas por conta da 
pandemia de coronavírus, as 
instituições de ensino estavam 
iniciando o ano com muito empe-
nho e criatividade nas ações de 
incentivo à leitura.

Por exemplo, em Pindoretama, 
Ceará, na Escola Joaquim Nunes 
Vieira, duas atividades realiza-
das por Anjos da Leitura mere-
cem ser destacadas: Leitura de 
apontamento do texto – após 
leitura do texto escolhido, a pro-
fessora deixa placas com pergun-

tas sobre o texto distribuídas no 
chão; Binóculo da Leitura – a lei-
tura se dá através de um binócu-
lo de papel, o que já torna a ativi-
dade lúdica e instigante!

Em Irecê, a Academia Literária, 
atividade de estágio supervisio-
nado de Licenciatura em Letras 
da UNEB, insere os estagiários do 
curso na prática de formação de 
leitores na escola. Os participan-
tes ficam responsáveis por criar 
dinâmicas de incentivo à Leitura 
na biblioteca da própria escola 
que os recebeu. 

E por falar em biblioteca, a da 
Escola Deputado Raimundo de 
Queiroz em Cascavel, Ceará, es-
tava permanecendo aberta até 
mesmo na hora do intervalo an-
tes do coronavírus chegar! Foi 
um sucesso: a biblioteca estava 
ficando cheia!

Com toda essa inspiração, vamos 
continuar promovendo o gosto 
pelo livro e pela leitura pois, nes-
se momento, ouvir e ler histórias 
torna-se um alento!

30 Minutos pela Leitura antes de recesso imposto por vírus

Quem poderia imaginar que as culminâncias do Projeto 30 Minutos pela Leitura desse mês precederiam o fecha-
mento de muitas escolas por conta da pandemia de coronavírus? Os Anjos da Leitura, como sempre, não pouparam 
esforços, capricho, criatividade e beleza nas ações de culminância!

Cascavel - CE

Tianguá - CEPindoretama - CE Carolina - MA

Pindoretama - CE

Irecê - BA
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Boas iniciativas

Dia da Mulher celebrado 
com muita reflexão nas escolas

Escola em Ubajara promoveu Feirinha Pequenos Empreendedores

O Dia Internacional da Mulher, 
celebrado no dia 8 de março, tem 
sido uma oportunidade de apren-
dizagem e reflexão sobre o papel 
da mulher na sociedade ao longo 
dos séculos até hoje. As escolas 
podem e devem contribuir com 
essa discussão, pois que envolve 
aspectos históricos, geográficos,  
biológicos, matemáticos - esta-
tísticos - e culturais.

Sendo assim, algumas escolas 
parceiras do IBS realizaram boas 
iniciativas na semana que com-
preendeu o Dia Internacional da 

A Feirinha Pequenos Empreende-
dores, realizada dia 13 de março nos 
dois turnos da Escola Luis Ribeiro da 
Silva, em Ubajara, Ceará, colocou em 
prática conhecimentos de Educação 
Financeira. Pela manhã, compra e 
venda de produtos. À tarde, uma 
roda de conversa sobre a importân-
cia do planejamento financeiro e a 
prevenção de compras compulsivas. 

O trabalho, iniciado em sala de aula, 
foi todo organizado pelos alunos 
com  apoio da Professora de Mate-
mática Cleirta Carvalho e dos profes-
sores Gonzaga e Tânia.

Mulher. Na Escola Desembarga-
dor Pedro de Queiroz em Beberi-
be, Ceará, teve música ao violino 
tocado por uma aluna e mensa-
gens para as demais.

Em Irecê, Bahia, o sábado letivo do 
dia 7 de março teve palestra, após 
uma semana de muitas reflexões!

Contação de história foi o canal 
utilizado por professores de Qua-
tipuru, Pará, para difundir co-
nhecimentos e  discussões sobre 
o tema.

Reflexões e debates sobre a data 

nas escolas são excelentes ma-
neiras de trazer à luz aspectos 
importantes dos direitos das mu-
lheres como cidadãs, ajudando a 
sociedade a superar preconceitos 
e a combater violências sofridas 
por essa parcela da população.

Beberibe - CE

Quatipuru ´PA Irecê - BA
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Arte & Cultura

Em meio à pandemia de corona-
vírus, teve publicação com dicas 
de Arte, uma das primeiras que 
a equipe IBS preparou para uma 
quarentena mais prazerosa e 
cheia de aprendizagens para to-
dos! As sugestões incluíram: tin-
ta caseira, carimbagem, pintura, 
recorte e colagem e um desenho 
temático especial para colorir! 
A postagem foi feita no dia 24 
de março no Blog IBS! Confira!

Atividades de Arte para fazer 
em casa durante a quarentena

Peixinho de garrafa plástica na quarentena

A artesã Levina Borges, colabo-
radora das ações presenciais do 
Programa de Desenvolvimento 
da Educação – PDE, preparou um 
vídeo mostrando o passo a passo 
para fazer um peixinho com gar-
rafa plástica, unindo atividade 
manual e educação ambiental. 
Fácil, divertido e não agride o 
meio ambiente! Clique aqui para 
aprender!
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Educação ambiental

Escola estadual de São Paulo 
recebeu ações ambientais do PDE
Três dias intensos de ações sus-
tentáveis aconteceram em São 
Paulo, na Escola Estadual Minis-
tro Costa Manso, por meio da par-
ceria das empresas Bloomberg e 
Machado Meyer Advogados, pro-
movendo a Educação Ambiental 
de forma coletiva e colaborativa!

Com a participação de um gru-
po mais que especial de alunos 
e voluntários das empresas no 
último dia de ação, foram con-
cluídos canteiros com plantas 
ornamentais e ervas aromáti-
cas que deixaram a escola mais 
aconchegante. Um bonito canto 
de descanso foi dedicado aos pro-
fessores, com decoração e banco 
feitos de paletes reaproveitados!

Natureza e Literatura: João e o pé de feijão

A Escola Municipal Eliezilda Coe-
lho Rocha, situada no município 
de Balsas, no Maranhão, realizou 
uma atividade que une Ciência e 
Literatura!

Explorando o livro “João e o Pé de 
Feijão”, conto de fadas de origem 
inglesa, as crianças puderam co-
nhecer a história e plantar seu 
próprio pé de feijão para acompa-
nhar seu crescimento, uma forma 
de compreender como germinam 
algumas plantas comestíveis!



IBS Notícias6

Saúde & Prevenção

Escuta sensível 
assegura o diálogo

Bate papo sobre 
Saúde é primeiro 
de uma série de 

Diálogos IBS

Por conta do confinamento 
compulsório necessário du-
rante a pandemia de coro-
navírus, o IBS está lançando 
o “Diálogos IBS”, bate papo 
virtual com especialistas de 
diversas áreas que serão rea-
lizados semanalmente!

A ideia foi criar um canal 
aberto de diálogo com a co-
munidade, realizando a me-
diação de assuntos impor-
tantes num intercâmbio de 
conhecimento que pode ser 
compartilhado com amigos, 
familiares, alunos, educado-
res e todos que possuam in-
teresse pelas temáticas apre-
sentadas.

Abrindo o projeto, um time 
de peso da área de Saúde foi 
convidado:  Dr. Wolber Cam-
pos  (Cirurgião Dentista), Dr. 
Paulo Henrique Sousa (Cirur-
gião) e Dr. Marcelo Fabrício 
(Cardiologista). A conversa 
teve muitos esclarecimentos 
sobre medidas de prevenção 
à COVID-19 e destacou os 
cuidados com fake news e o 
excesso de informações com-
partilhadas sem verificação 
de fontes confiáveis. Clique 
aqui para ver a live completa!

Uma relação saudável de con-
fiança constrói-se através do diá-
logo.  Nesse contexto, a escuta é 
fundamental, pois leva em conta 
os anseios, dúvidas, medos e an-
gústias do interlocutor. 

E foi assim, querendo escutar 
a comunidade e as famílias dos 
alunos, que a equipe da Escola 
Luiz Viana Filho, em Irecê, Bahia, 
abriu o ano letivo. Para a comuni-
dade, sentir-se acolhida e ouvida 
é, psiquicamente falando, con-
fortante.

A gestora Talita Martins deu 
boas vindas e trouxe diversas in-
formações e orientações sobre os 
primeiros dias de aula e, depois, 
franqueou a palavra para que a 
comunidade pudesse se mani-
festar.

Após a fala de Rubi, assistente 
social da Secretaria de Assistên-
cia Social de Irecê, pais e mães 
foram direcionados para as salas 
de aula, onde puderam tirar as 
dúvidas restantes e receber os li-
vros didáticos para 2020.

https://www.youtube.com/watch?v=9HQmVJkOunk
https://www.youtube.com/watch?v=9HQmVJkOunk
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Biblioteca pronta em Serra do Mel 
é modelo a ser multiplicado

Antes & Depois

Antes

Uma sala de aula comum, com 
estantes de livros mal orga-
nizadas e pouco atraentes na 
Escola da Vila RN em Serra do 
Mel, Rio Grande do Norte. O 
IBS, junto ao Projeto Ventos 
que Transformam, deu novos 
ares ao ambiente, tornando o 
espaço claro, aconchegante 
e bem organizado para atrair 
novos leitores com encanto, 
beleza e fantasia! O cajueiro 
representado na parede - árvo-
re emblemática da cultura nor-
destina - estende suas galhas 
sobre livros e leitores, abenço-
ando a atividade literária!

Depois

Depois

Depois
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Mala viajante: 
leitura é bagagem

Giro solidário

Balsas - MA

Balsas - MA

Balsas - MA

Ibitiara - BA

Ibitiara - BA

Ibitiara - BA

Das diversas estratégias lúdicas realizadas por Anjos da Leitura, a mala 
viajante destaca-se por ser itinerante e instigante. O ritual de abertura 
da mala, que traz livros e contação de histórias, estimula a curiosidade 
dos alunos, fazendo com que abracem a dinâmica com prazer e alegria!



IBS Notícias9

Whebert Wallace: continuidade 
e multiplicação com arte na Bahia

A paixão pela educação, pela arte 
e pela fotografia foram elos ime-
diatos de aproximação entre o edu-
cador Whebert Walace e o Institu-
to Brasil Solidário em Palmeiras, 
Bahia, no ano de 2011, quando o 
Programa de Desenvolvimento da 

Minha história

Educação - PDE - chegou na Esco-
la Manoel Afonso. Whebert atua-
va como professor de Artes e logo 
prontificou-se a ajudar nas Ofici-
nas de Educomunicação, apoiando 
as atividades de Fotografia e Rádio 
Escolar: “me empenhei ao máxi-
mo! Queria estar no meio de tudo, 
ajudar em todos os setores e tentei 
fazer isso da melhor forma. Sentia 
que, a partir daquele momento, 
a escola ia se transformar e foi o 
que aconteceu!”, conta Ula, apelido 
pelo qual é conhecido na cidade. 
Segundo Ula, a história da escola 
tem um divisor de águas que foi a 
chegada do IBS.

O empenho do educador nas for-
mações motivou o IBS a convida-
-lo a integrar a equipe de Educo-
municação, atendendo escolas de 
outras regiões do Brasil. A parceria 
gerou atividades inspiradoras, com 

ideias inovadoras unindo Literatu-
ra e Comunicação.

O conhecimento conquistado du-
rante as formações do IBS rendeu 
ao educador conquistas pessoais 
e profissionais, como o trabalho 
reconhecido nacionalmente pelo 
Prêmio Arte na Escola em 2017. O 
projeto multidisciplinar “Era uma 
Casa” explorou com os alunos as 
casas de Palmeiras por meio da fo-
tografia e da fatura de maquetes, 
promovendo o reconhecimento, a 
valorização e a preservação da ar-
quitetura local.

Hoje, o educador Whebert Walace 
atua na gestão da Escola Manoel 
Afonso e segue reforçando tra-
balhos de Educação Ambiental, 
Incentivo à Leitura, Educomunica-
ção e Cultura iniciados nas forma-
ções de 2011.
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