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#juntosconstruimos

Ventos que transformam 
na Festa da Colheita

Oficina promovida pelo Projeto Ventos que transformam, da Echoenergia em 
parceria com o IBS, encoraja mulheres do Assentamento Santa Madalena a 
construir painel coletivo para a tradicional Festa da Colheita.
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Várias atividades extraclasse 
proporcionam oportunidades 
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Horta Escolar é estratégia para 
instigar conhecimentos na área de 
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Educação Ambiental

Não vejo a construção 
da biblioteca municipal 

sem o trabalho realizado 
pelo IBS, que veio 

plantar a semente da 
leitura e causou grandes 

transformações na escola 
e na comunidade

Max Bezerra, de Primavera (PA), 
diretor da biblioteca municipal
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Incentivo à leitura

Dia Municipal da Leitura com 
programação diversificada
No Sábado Letivo do 28 de julho, 
a Escola Municipal Luiz Viana Fi-
lho do município de Irecê, Bahia, 
comemorou o Dia Municipal da 
Leitura, instituído em 2011.

Envolvendo os Ensinos Funda-
mentais I e II, o evento teve pro-
gramação diversificada e grande 
envolvimento dos estudantes 
sob a hashtag #experimentea-
leitura.

Na oportunidade, realizou-se o 
lançamento do Projeto Maratona 
de Leitura, desenvolvido ante-
riormente para a turma do Pro-
jeto Pra Seguir e agora estendido 
para toda a escola.

O evento contou com apresenta-
ção de cordéis escritos pelos alu-
nos, peça teatral “Eu não preciso 
de leitura”, da Turma do Sarapa-
tel, e um musical com persona-
gens da literatura infanto juvenil.

Os alunos apresentaram dois Li-
vros Clips, paródias sobre a im-
portância da leitura, mostra de 

cartazes com o tema Ética e Ci-
dadania e, por fim, foi exibida a 
1ª Edição do Projeto Memórias 
do Bairro São Francisco, um lin-
do audiovisual gravado e editado 
por estudantes da escola.

Durante todo o dia, os partici-
pantes puderam apreciar uma 
exposição fotográfica do 5º ano 
inspirada no livro Vidas Secas, 
resultante da proposta do Grupo 
de Estudos Literários (GELIT). 

Ibitiara nos 30 Minutos pela Leitura de julho
O Incentivo à Leitura é uma das principais ações previstas no Projeto Político Pedagógico da Escola Municipal 

José Pereira de Araújo de Ibitiara, Bahia, e a mobilização coletiva mensal é parte essencial dessa proposta!



IBS Notícias3

Boas iniciativas

Esporte, saúde e entretenimento 
no sertão da Bahia
Atividades coletivas extracurri-
culares ao ar livre já são uma re-
alidade na Escola Municipal Luiz 
Viana Filho em Irecê, Bahia!

Ocupando os espaços da cidade, 
projetos como Quinta Esportiva e 
Giro Leve reúnem alunos, profes-
sores e comunidade promovendo 
a saúde e a integração social.

Recreio dirigido oferece diversão e aprendizagem

O Projeto Interdisciplinar do Brin-
car, desenvolvido pela Escola Mu-
nicipal José Pereira de Araújo em 
Ibitiara, Bahia, possibilita aos alu-
nos aproveitarem o intervalo cole-
tivamente, promovendo integra-
ção social.

Atividades lúdico-recreativas são 
realizadas diariamente junto aos 
alunos de Educação Infantil ao 5º 
ano do Ensino Fundamental. 

O recreio dirigido desenvolve a ini-
ciativa, a imaginação, o raciocínio, 
a memória, a atenção, a curiosida-
de, o interesse e os limites, além do 
espírito colaborativo.

A Quinta Esportiva acontece des-
de 2012, realizando jogos de fut-
sal. O Giro Leve é novidade: pas-
seios ciclísticos pelos  bairros de 
Irecê, percorrendo cerca de 25km 
com muita descontração, bate-
-papo e orientações em relação 
à cidade e à saúde, frisando a im-
portância da hidratação.
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Boas iniciativas

IBS estabelece datas para visitas 
técnicas de ganhadores do concurso

Chegou o momento de estar jun-
to com as escolas, professores, 
funcionários e comunidades que 
emocionaram toda equipe IBS 
com cartas e desenhos! 

O concurso de desenhos e reda-
ção de cartas com o tema “Em 
2018, eu quero o IBS na minha 
escola” teve o objetivo de incen-
tivar alunos dos Ensinos Funda-
mentais I e II junto aos professo-
res a expressarem como gosta-
riam de receber a visita do IBS em 

Escola municipal de Irecê lança Gincana da Matemática

A partir do dia 01 de agos-
to, a Escola Municipal Luiz 
Viana Filho em Irecê, Bahia, 
estará realizando sua I Gin-
cana da Matemática direcio-
nada ao Ensino Fundamen-
tal II.

A proposta é parte de uma  
ampla estratégia didática de 
facilitação da aprendizagem 
de Matemática no intuito de 
corrigir possíveis distorções 
oriundas dos anos iniciais. 

seu município em 2018.

Assim, a equipe IBS apresenta 
hoje as datas e roteiros das vi-
sitas técnicas aos municípios 
ganhadores, reforçando que os 
critérios observados foram en-
volvimento e participação de 
professores (cartas) e alunos 
(desenhos e cartas) que possibi-
litou este resultado.

Espera-se, com a Gincana, 
contribuir para a solução 
de problemas de modo sig-
nificativo para os alunos, 
favorecendo sua aprendi-
zagem.

A Gincana da Matemática 
busca, de maneira simples 
e interativa, despertar o 
interesse, a participação e 
a aprendizagem dos alu-
nos nas aulas de Matemá-
tica. 

As roteiros e datas são:

1) Cabaceiras (PB): 13, 14 e 
15/09

2) Tracuateua, Quatipuru e Pri-
mavera (PA): 05 a 09/11

O IBS agradece imensamente a 
participação de todas as escolas 
e municípios que participaram do 
concurso!
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Educomunicação

Projeto C.E.T.A. continua com
força total em Irecê

Na Escola Municipal José Pereira de Araújo em Ibitiara, Bahia, rádio e jornal escolares continuam sendo 
excelentes estratégias para a construção de aprendizagens significativas e colaborativas.

Rádio e jornal: aprendizagens colaborativas em Ibitiara

No dia 27 de julho foi realiza-
da mais uma etapa do Projeto 
C.E.T.A (Comunicação, Educação, 
Tecnologia e Arte) para o Ensi-
no Fundamental I da Escola Mu-
nicipal Luiz Viana Filho.  Nesse 
encontro, os estudantes tiveram 
aula de Fotografia. 

Com orientações sobre enqua-
dramento, luz e composição, os 
alunos analisaram várias fotos, 

fazendo uma avaliação técnica 
das imagens. Em seguida, rea-
lizaram um saída fotográfica no 
bairro São Francisco para colocar 
em prática os conceitos que estu-
daram durante a aula. 

Vale ressaltar que o projeto é 
fruto de um trabalho de multi-
plicação de ações levadas pelo 
Instituto Brasil Solidário para a 
escola. 

Além de ajudar a desenvolver 
diversas capacidades como ora-
lidade, escrita, relações interpes-
soais, criatividade, autonomia, 
construções coletivas, expressão 
corporal, interpretação, criação 
e produção, entre tantas outras 
habilidades nos alunos, o projeto 
aponta caminhos para possíveis 
carreiras profissionais. 



IBS Notícias6

Educação ambiental

Horta escolar: importante 
instrumento de conscientização
Educação Ambiental é um dos 
tópicos mais importantes a se-
rem absorvidos pelos estudantes 
da Escola Municipal José Pereira 
de Araújo, de Ibitiara, Bahia. Por 
meio do estudo do meio ambien-
te é possível explorar nossa rela-
ção com a natureza e os impactos 
que nossas ações podem causar 
no planeta.

A horta escolar insere-se nessa 
área aproximando os estudantes 
da realidade ao acompanhar o 
crescimento das plantas com as 
quais se alimentam. 

A horta é objeto de estudo inter-
disciplinar: são discutidos desde 
saúde - alimentação orgânica, 
nutrição - até aspectos especí-
ficos do cultivo, tais como tipo 
de solo, clima, irrigação, pragas, 
agrotóxicos, etc. Esse conjunto 
gera situações de aprendizagem 
reais e diversificadas que podem 
ser aplicadas à vida. 
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Publicações de Crateús, Cascavel e Tianguá no Ceará e de Gentio do Ouro na Bahia, nos dão a dimensão do 
que foi o grande evento literário que aproveita os festejos juninos para celebrar a Literatura e construir novos 
conhecimentos na área de Incentivo à Leitura!

Ribusam fugit aut et quamus velectem

São João Literário marca passagem 
dos meses de junho e julho

Giro solidário

Cascavel - CE Cascavel - CE

Tianguá - CECrateús  - CE

Crateús  - CE Gentio do Ouro - BA
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Comunidades sustentáveis

Assentamento Santa Madalena 
produz panô para Festa da Colheita
A Oficina de Confecção de Mate-
riais de Apoio à Leitura, uma re-
alização do Projeto Ventos que 
Transformam da Echoenergia 
com apoio do Instituto Brasil So-
lidário, inspirou as mulheres do 
Assentamento Santa Madalena 
a multiplicar os conhecimentos 
para além dos muros da escola.

A moradora Adriana, que parti-
cipou das duas etapas da forma-
ção, levou para sua comunidade 
e ideia de produzir um panô, nos 
moldes daquele feito durante a 
oficina, para a tradicional Festa 
da Colheita! Com a mesma pro-
posta de trazer a história da re-
gião em cada detalhe sobreposto 
no tecido, reuniu um grupo de 12 
mulheres e um pequeno ajudan-
te de 08 anos que quis partici-
par de todo o processo criativo. 
O que era resto de tecido e fitas 
soltas, transformou-se em casas, 
campos, jardins, cisterna e até o 
ônibus escolar que atende toda a 
comunidade.

“Eu fiz um desenho de como esta-
va pensando o panô e as mulhe-
res abraçaram a ideia. Também 
consegui ajuda da Levina, que foi 
nossa professora: eu estava sem-
pre conversando com ela pelo 
WhatsApp e ela ficou orientan-
do e também elogiando muito o 
nosso trabalho. Essa sementinha 
que foi plantada na oficina, foi 

Acompanhe as novidades pelo 
http://echonoticiastiangua.
blogspot.com.br

Projeto começa escavação de poço para comunidade de Valparaíso

No dia 16 de julho, os moradores de 
Valparaíso, Ceará,  receberam mais 
uma iniciativa do Projeto Ventos 
que Transformam que trará bene-
fícios para toda a comunidade da 
região! Como parte das ações pre-
vistas nos eixos de Economia So-
lidária, foi iniciada esta semana a 
perfuração de um poço profundo 
com 80 m², que dará todo o supor-
te de abastecimento de água para 
os espaços coletivos já planejados 
no projeto, entre eles, um espaço 
dedicado à prática de piscicultura, 
com oferta de módulos de formação 
e toda a estrutura de um sistema 
autossustentável.

multiplicada na nossa comunida-
de”, ressaltou Adriana.

Segundo Adriana, além do apren-
dizado conquistado com a ofici-
na, o trabalho de confeccionar o 
panô gerou um momento muito 
rico de união, partilha e intera-
ção entre as pessoas que partici-
param. 
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Educação financeira

Criando e compartilhando atividades 
de Educação Financeira

Com o objetivo de produzir e di-
fundir sugestões de aulas, o IBS 
está promovendo uma proposta 
colaborativa de compartilha-
mento de sequências didáticas 
entre as escolas participantes 
do Projeto de Educação Finan-
ceira do Bank of America Merrill 
Lynch que tornem as aulas mais 
dinâmicas, coloridas, contendo 
objetos educacionais e desafios 
pedagógicos que transcendam 
o quadro negro e o livro didático 
impresso.

A proposta visa constituir 
uma  comunidade de aprendi-
zagem  onde os professores dos 
municípios de Pindoretama, Cas-

cavel e Beberibe, Ceará, poderão 
compartilhar ideias, propostas e 
sugestões metodológicas para o 
desenvolvimento dos temas cur-
riculares e para o uso dos recur-
sos multimídia e ferramentas di-
gitais com os professores de todo 
país através do Blog IBS.

Com este espaço, espera-se criar 
um intercâmbio de experiên-
cias  para o desenvolvimento 
criativo de novas estratégias de 
ensino e aprendizagem. 

Com isto, o projeto cria um banco 
de sugestões de aulas produzi-
das e socializadas pelos profes-
sores no Blog IBS. 

Algumas sugestões para preparação de aulas
•	 Privilegiar estratégias em que os alunos sejam os atores princi-

pais, propondo pesquisas e debates para que haja construção, 
colaboração e divulgação de conhecimentos  entre colegas

•	 Propor atividades que possam contribuir com o desenvolvimen-
to dos alunos nos diversos aspectos: conceituais, procedimen-
tais e comportamentais.

•	 Sugerir atividades relevantes que envolvam os alunos em temas 
de impacto social, na melhoria da própria escola ou da comunida-
de em que vivem.

•	 O uso de novas tecnologias deve ter um propósito, enriquecen-
do, dinamizando e integrando o currículo 
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_______________________________ Parceiros Financeiros

Minha história

Professor Max Bezerra: transformação 
por meio da literatura no Pará

Projetos do IBS ___________________________________

#juntosconstruimos
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Foi em 2011 que o professor Max 
Bezerra participou das oficinas de 
Incentivo à Leitura do IBS quando 
lecionava na Escola de Ensino Fun-
damental Manuel Antônio Leite, em 
Primavera, Pará.

Na ocasião, Max era responsável por 
uma pequena sala de leitura que 
dividia espaço com a sala de pro-
fessores e a secretaria da escola. O 
principal desafio da ação seria con-
seguir uma nova sala para estrutu-
rar uma biblioteca. “Quando o IBS 
chegou, logo percebeu que a biblio-
teca era apenas uma estante de aço, 
com livros que nem eram lidos pelos 
alunos pelas restrições impostas ao 
empréstimo. Conseguimos conven-
cer a direção a disponibilizar uma 
sala 5 vezes maior”, revelou Max.

Max sabia que estava fazendo parte 
de uma grande transformação e de-
dicou-se a colocar em prática todas 
as ideias construídas durante as ofi-

cinas práticas. “Quando começamos 
a organização da biblioteca, encon-
tramos livros que estavam esqueci-
dos em gavetas e armários, um acer-
vo 3 vezes maior do que tínhamos 
inicialmente além dos livros doados 
pelo IBS”, enfatizou Max.

O trabalho realizado na escola pro-
porcionou a Max a oportunidade de 
tornar-se diretor da Biblioteca Mu-

nicipal de Primavera, com base no 
empenho e qualidade do trabalho 
realizado na biblioteca escolar.

As ideias que fizeram daquela sa-
linha de uma estante migrar para 
um sonho mais alto e se tornar uma 
referência como espaço literário em 
Primavera, abriu caminhos para a 
formação de leitores ativos!


