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Mais um marco na 
extinção dos lixões 

O município de Cabaceiras, Paraíba, anunciou o fechamento definitivo do 
lixão. Um comitê foi designado para a implementação da coleta seletiva, com 
a ajuda de multiplicadores formados em ações do Instituto Brasil Solidário. Arte & Cultura

Participantes do curso EaD de 
Desenho e Pintura ganharam 
materiais de arte! Veja! pág. 6

IBS na Pandemia

Desafio do plantio de mudas de 
árvores movimenta curso EaD de 
Educação Ambiental! Confira! pág. 4

Mais uma rodada de doações 
de cestas básicas do Projeto de 
Segurança Alimentar do IBS! pág. 2

Boas iniciativas

Minha história

O IBS consegue, de 
uma forma esplêndida, 
alcançar e tocar todos 
aqueles que tenham 

tido a oportunidade de 
conhecer o Instituto 

e suas ações.

Rafaela Batista,
multiplicadora em Cabaceiras/PB

Abril 2021

/BrasilSolidario /DialogosIBS@brasilsolidario /institutobrasilsolidario

O Instituto Brasil Solidário apoia os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

https://www.youtube.com/BrasilSolidario
https://www.youtube.com/DialogosIBS
https://www.instagram.com/brasilsolidario/
https://www.facebook.com/institutobrasilsolidario
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Doações de cestas básicas 
continuam a garantir alimentação

IBS na Pandemia

As ações solidárias de segurança 
alimentar mobilizadas pelo IBS, 
seguem promovendo contínuo 
apoio às famílias em vulnerabi-
lidade social nesse período de 
distanciamento social, em várias 
regiões do Brasil.

Contando com o apoio da 
Temasek e parceiros pessoa 
física, a equipe do Instituto 
conseguiu promover uma nova 
rodada de doação de cestas 
básicas.

Abaixo, a relação de instituições 
beneficiadas:

•	Grupo Ambientalista de Pal-
meiras (BA): 40 cestas básicas;

•	Recinovar (Nova Russas - CE): 
15 cestas básicas;

•	Recicratiú (Crateús - CE): 29 
cestas básica;

•	Escolinha de Surf PAS (Taíba - 
CE): 30 cestas básicas;

•	Instituto Cumbuco Bom de Bola 
(Caucaia - CE): 20 cestas básicas;

•	Associação Mosaico de Amor 
(Salvador - BA): 30 cestas bási-
cas;

•	Lar de Maria (Pacatuba - CE): 20 
cestas básicas.

Doações em números

Até o fechamento dessa edição 
foram doados: 
•	1.114  cestas básicas;
•	1.114  kits de higiene e limpe-

za;
•	9 mil máscaras modelo face 

shield; 
•	11 mil máscaras de tecido;
•	2.700 kits de saúde e preven-

ção para as escolas.

Caucaia - CE

Salvador - BA
Palmeiras - BA
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Incentivo à leitura

Professoras de Tamboril renovam 
Projeto 30 Minutos pela Leitura

A equipe da Escola Municipal 
Venceslau Pereira Damasceno, 
de Tamboril, no Ceará, criou o 
Projeto 30 Minutos pela Leitura 
em Casa para dar prosseguimen-
to às atividades de leitura literá-
ria durante o período de distan-
ciamento social. 

Em uma das iniciativas do novo 
projeto, as professoras Leda e 
Dirlene realizaram um vídeo fa-
lando sobre Diversidade, no qual 
apresentam um poema de Ruth 
Rocha. Clique aqui para assistir.

A realidade da escola no Brasil 
da pandemia é a de educadores 
se desdobrando para atender 
suas turmas. Aprendendo rapi-
damente a dominar os recursos 
tecnológicos, com muito amor e 
dedicação, para continuar ofere-
cendo aos alunos muitas apren-
dizagens e diminuir o impacto 
causado pela crise sanitária. 
Nossos parabéns aos educado-
res brasileiros!

30 Mintuos pela Leitura inspirou o 30 Minutos com Matemática

Educadores de Beberibe, Ceará, 
lançaram o Projeto 30 Minutos 
com Matemática, usando o mate-
rial lúdico e criativo dos Jogos de 
Educação Financeira.

Inspirado no Projeto 30 Minutos 
pela Leitura, que já faz parte do 
calendário mensal das escolas 
parceiras do IBS, os educadores 
da Escola Germano José de Nas-
cimento implementaram o novo 
projeto com base nos jogos Pique-
nique e Bons Negócios, de forma 
interdisciplinar, criando várias 
atividades dinâmicas e criativas!

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dg8wi5tYjFq4
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Boas iniciativas

Formações EaD continuam em 
diversos eixos temáticos

As formações EaD do IBS estão 
acontecendo durante toda a se-
mana, com turmas abertas para 
diversos eixos temáticos. 

Incentivo à Leitura, Educação 
Ambiental,Educomunicação, 
Arte & Cultura, Educação Finan-
ceira e ainda um curso de Meto-
dologia Ativa, para auxiliar os 
professores a planejarem suas 
aulas e a conceberem novas for-

Formação EaD de Educação Ambiental lança desafio

Como ajudar na preservação 
do meio ambiente? 

Que tal começar plantando 
uma árvore!

Esse foi o desafio da Formação 
EaD de Educação Ambiental, 
e a turma caprichou na mobi-
lização em prol da natureza, 
com muitas mudinhas nativas 
sendo plantadas pelas mãos 
dos educadores, no quintal de 
casa e até em espaços públicos 
dos municípios.

mas de desenvolver o processo 
de ensino e aprendizagem. O cur-
so aponta a importância do papel 
do educador como um mediador 
do conhecimento, proporcionan-
do aulas criativas e que insti-
guem o pensamento crítico dos 
estudantes, além do uso das tec-
nologias como uma ferramenta 
pedagógica que agregue novas 
oportunidades de aprendizado 

para além dos muros da escola.

A educadora Vanuza Vieira, de 
Luis Eduardo Magalhães, Bahia, 
participou da Oficina de Metodo-
logia Ativa da Aprendizagem e já 
planeja aplicar em sala de aula os 
conceitos da formação. Ela acre-
dita na possibilidade de promo-
ver um ensino dinâmico e intera-
tivo, que permita o protagonismo 
dos alunos. 
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Educomunicação

Produção especial para formação 
de Rádio Escolar na Bahia

Os bastidores por trás de uma 
aula caprichada para a turma da 
formação EaD de Rádio Escolar, 
revelam o empenho do educador 
e colaborador do IBS, professor 
Jefferson Maciel Teixeira.

Jefferson organizou um ambien-
te especial, todo preparado com 
chroma key para projetar ima-

Curso EaD de 
Educomunicação 

dividido em etapas

A formação EaD de Educo-
municação começou com 
o curso de Rádio Escolar e, 
depois, contará com forma-
ções específicas em Foto-
grafia e Audiovisual, para 
que se possa contemplar 
todos os conhecimentos 
com a mesma qualidade 
das ações presenciais do 
Instituto Brasil Solidário. 
Contando com a mediação 
dos educadores e parcei-
ros das ações presenciais 
Jefferson Maciel e João Ma-
cul, além do Diretor do IBS, 
Luis Salvatore, os encon-
tros reúnem educadores de 
vários cantinhos do Brasil.

gem de fundo, e um microfone 
externo, com o objetivo de apre-
sentar alguns equipamentos que 
ampliam a qualidade das ativida-
des de Educomunicação. O local 
faz parte do Espaço Colaborar, 
em Irecê, na Bahia, que promove 
treinamentos online e dissemina 
a Educação Maker. 
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Arte & Cultura

O curso EaD de Desenho e Pintu-
ra teve início no dia 29 de março, 
com participantes que concluí-
ram o curso de Introdução à Arte. 
A turma, já entrosada, começou 
a todo vapor, produzindo traba-
lhos maravilhosos.

Curso EaD de Desenho e Pintura 
começa a todo vapor

Participantes receberam materiais básicos gratuitamente

Todos os participantes da Forma-
ção de Desenho e Pintura recebe-
ram um kit com uma diversidade 
de materiais artísticos que vão 
utilizar nas atividades práticas 
solicitadas na plataforma. Graças 
aos financiadores pessoa física e 
jurídica, o IBS pôde adquirir o ma-
terial de comerciantes locais de 
cada município para realizar as 
entregas o mais rápido possível. 
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Educação ambiental

Extinção do lixão de Cabaceiras 
é conquista socioambiental
A Prefeitura Municipal de Caba-
ceiras, na Paraíba, anunciou o 
fechamento definitivo do lixão 
do município.

O comitê responsável pelo Proje-
to VIVA Cidade, que conta com a 
participação de multiplicadores 
locais do IBS, está ajudando na 
divulgação e orientação dos ha-
bitantes em relação à proposta 
de coleta seletiva na região. Se-
gundo o educador Luan Caval-
canti, o grupo tem visitado as 
comunidades para esclarecer o 
funcionamento da coleta sele-
tiva e reforçar a forma correta 
de separar os resíduos sólidos 
recicláveis, com o auxílio de um 
material educativo informando 
os horários em que será feita a 
coleta em cada bairro.

O fechamento do lixão é um 
passo importante e uma gran-
de conquista para o município, 
parceiro IBS há mais de 10 anos.  
Um avanço do ponto de vista so-
cial, econômico e ambiental para 
toda a comunidade.

Paineis solares para o galpão de Tianguá

O galpão da Comunidade de Val-
paraíso, em Tianguá, Ceará, onde 
funcionam as atividades de mar-
cenaria e costura, está recebendo 
a instalação de placas solares.

O espaço contará com 58 painéis 
fotovoltaicos, com capacidade 
de geração de aproximadamente 
2.529 kwh/mês, equivalente a 
quase R$ 2.000,00/mês de eco-

nomia. Em termos ambientais, a 
redução anual chega a 45.000 kg 
de CO2 emitidos, além de evitar o 
consumo de 9.482 kg de carvão 
por ano, equivalente a 2.500 ár-
vores. 

A iniciativa faz parte do Proje-
to Ventos que Transformam, da 
Echoenergia com realização do 
Instituto Brasil Solidário.
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O mural pintado por alunos 
deu vida à escola em Caucaia

Antes & Depois

Depois

Durante

Antes

O muro da Escola Celina de 
Sá Morais, situada em Cau-
caia, Ceará, estava sem gra-
ça até uma ação presencial 
do IBS chegar ali, levando 
a artista Rociania Barreto 
para orientar a pintura de 
um mural. O resultado foi 
esse lindo painel colorido e 
cheio de imaginação.
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Veja mais imagens da distribuição 
de cestas básicas pelo Brasil

Giro solidário

Taíba - CE

Pacatuba - CE

Crateús - CE

Nova Russas - CE

Caucaia - CE

O Projeto de Segurança Alimentar que o Instituto Brasil Solidário vem colocando em prática ao longo da pande-
mia, conta com o apoio financeiro da Temasek e demais parceiros, que estão garantindo alimentação de quali-
dade para diversas famílias vulneráveis e, ainda, estimulando os comércios locais com a compra de alimentos.
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Minha história

Rafaela Batista é parceira das 
ações do IBS há mais de 10 anos 
Foi em 2009 que Rafaela Batista 
teve seu primeiro contato com 
as ações do Instituto Brasil So-
lidário, através da mobilização 
das oficinas práticas na Escola 
Municipal Abdias Aires de Quei-
roz, onde atuava na parte admi-
nistrativa. Engajada em auxiliar 
toda a logística e organização 
das formações, Rafaela quis co-
nhecer de perto cada processo 
do trabalho promovido pelo IBS 
e se encantou com o impacto de 
transformação, não só na escola, 
mas em toda a comunidade aten-
dida pelo projeto.

“Meu contato com o IBS, desde 
as primeiras ações no município, 
acabou sendo muito direto com 
cada colaborador do Instituto. E 
naquele momento foi importan-
te a motivação que tivemos de 
cada pessoa que para ali levava 
um pouco o seu conhecimento. 
Foi um novo mundo sendo aberto 
aos meus olhos”, relata.

A partir dessa experiência, o que 
teria iniciado apenas como um 
apoio logístico das atividades, se 

tornou um elo de cumplicidade e 
parceria em promover a expan-
são das propostas do IBS, que já 
se consolida há mais de 10 anos 
nas escolas cabaceirenses onde 
Rafaela atua.

Em 2018, a equipe do IBS teve 
a oportunidade de ver de perto 
o trabalho realizado na Escola 
Maria Neuly Dourado, onde Ra-
faela trabalha atualmente, na 
parte administrativa da escola. 
Ela ajudou a preparar a Semana 
Ambiental com atividades inspi-
radas nos ensinamentos pedagó-
gicos do IBS, com a mesma meto-
dologia e todo o carinho e dedica-
ção de quem esteve presente nas 
oficinas.

“O IBS consegue, de uma forma 
esplêndida, alcançar e tocar to-
dos aqueles que tenham tido a 
oportunidade de conhecer o Ins-
tituto e suas ações. Mesmo não 
sendo educadora direta, mas 
sendo parte da educação, eu 
também fui alcançada por este 
trabalho lindo. Não é o Institu-
to apenas, são pessoas tocando 

pessoas. São pessoas motivando 
pessoas”, ressaltou Rafaela.

Através das ações do IBS, Rafaela 
passou a se ver não apenas como 
uma agente administrativa, mas 
como parte essencial e também 
necessária de um todo, perce-
bendo a importância do entendi-
mento sobre tudo o que nos move 
como indivíduo e que nossas ati-
tudes positivas, no nosso meio, 
influenciarão diretamente na 
nossa vida e na vida dos outros, 
principalmente a dos alunos. Ela 
ressalta que sua experiência com 
as atividades do IBS ajudou a en-
contrar um propósito como base 
para a motivação.

“É através do IBS que a chama da 
esperança plantada dentro de 
nós, nos leva a certeza de que po-
demos, sim, fazer a diferença na 
construção de um mundo cada 
vez melhor. O IBS consegue nos 
impulsionar de uma forma que 
nos leva à ação, somos arrasta-
dos por uma onda contagiante. É 
instigante, recompensador e gra-
tificante”, enfatizou.
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Jovens Empreendedores

“Sou Daniel do Nascimento da Ro-
cha, 26 anos, moro na Praia do Cum-
buco, uma pequena vila de pescado-
res do município de Caucaia, Ceará. 
Tive minha primeira relação com o 
IBS no ano de 2004. Desde então, 
foram grandes momentos inesque-
cíveis de crescimento pessoal e pro-
fissional. Acompanhando todas as 

ações sociais e projetos do IBS que 
chegavam no meu bairro, fiquei com 
a missão de poder contribuir com to-
dos de alguma forma.

Essas iniciativas me ajudaram mui-
to na formação do meu caráter e 
personalidade, sendo fundamental 
para me motivar a fundar o Instituto 
Cumbuco Bom de Bola, mesmo dian-
te de tantos desafios. Perdi amigos 
por causa da violência, drogas e a 
criminalidade, em geral, tão presen-
te nas comunidades.

A partir dessa oportunidade, eu to-
mei à frente de vários projetos so-
ciais e dei vida a um sonho de infân-
cia, que nasceu dentro das ativida-
des do IBS. O Instituto Cumbuco Bom 
de Bola surge então com a missão 

Daniel fundou seu próprio projeto 
social inspirando-se no IBS

Parceiros Financeiros
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Prêmios

de difundir a prática do esporte e  o 
incentivo ao desenvolvimento so-
cial, beneficiando crianças e jovens 
da Praia do Cumbuco e adjacências. 
As ações foram abraçadas pelo IBS, 
sendo um parceiro incrível desde o 
início das nossas atividades. 

Nos últimos tempos, a vida não foi 
fácil: tive que interromper a Facul-
dade de Educação Física. Mas nova-
mente surge o apoio do IBS para que 
esse sonho não seja interrompido e 
me deram uma nova oportunidade, 
financiando a conclusão dos meus 
estudos. Vou poder me tornar um 
profissional na área do esporte e 
poder compartilhar todos os conhe-
cimentos, não somente no projeto, 
mas onde puder alcançar.”

http://instagram.com/brasilsolidario
http://youtube.com/BrasilSolidario
http://youtube.com/DialogosIBS
http://facebook.com/institutobrasilsolidario
http://twitter.com/brasilsolidario

