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Ações em Petrolina 
repercutem na escola

Os projetos desenvolvidos durante o PDE em Petrolina estão sendo 
continuados. A gestão da escola vem se empenhando em promover de 
maneira integrada todo o aprendizado das oficinas de forma interdisciplinar.

Minha história

Boas Iniciativas

Projeto Cidadania na Escola 
chega ao Maranhão com nova 
formatação! pág. 4

Educomunicação

Nova saída fotográfica do Projeto 
Pra Seguir estimula aprendizado 
da língua inglesa. pág. 5

A incrível mudança do corredor que  
transformou-se em Escovódromo 
em Beberibe, Ceará! pág. 6

Antes & Depois

Eu já tinha trabalhado 
em projetos sociais 

antes mas nada 
comparado ao que 

fazemos junto ao IBS. 

Wolber Campos, dentista do 
Instituto Brasil Solidário

Agosto 2019
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Incentivo à leitura

Resultado do Concurso 
de Quadrilhas do IBS

O Concurso de Quadrilhas Ar-
rasta-pé da Educação 2019 foi 
um sucesso! Este ano recebemos 
inscrições dos municípios de  Bo-
quira e Iraquara (BA),  Cabaceiras 
(PB), Cascavel, Ubajara e Tian-
guá (CE).

A comissão julgadora, composta 
pela equipe IBS, teve que consi-
derar critérios rígidos de desem-
pate, visto o excelente trabalho 
desenvolvido por todas as esco-
las participantes do concurso.

Para apuração do resultado foi 
computado o somatório de todas 
as notas de 05 a 10 pontos atri-
buídas a cada quadrilha finalista 
em julgamento.

Por meio de vídeos, fotos e pu-
blicações nas redes sociais, os 
jurados puderam ver toda a be-
leza, animação e dedicação de 
alunos e professores para fazer 
dessa festa tradicional brasileira 
um momento de aprendizagem e 
integração da escola com a comu-
nidade.

E agora, o resultado dessa saudá-
vel e pedagógica disputa:

Na categoria Fundamental I, a 
campeã foi a Quadrilha Arrocha 
Guri da EMEF Neuly Dourado 
em Cabaceiras, Paraíba. A esco-
la trabalhou o tema “A Roliúde 
Nordestina canta e encanta com 
Jackson do Pandeiro”, em home-
nagem ao centenário do Rei do 
Ritmo do Nordeste brasileiro. A 
escola desenvolveu atividades 
pedagógicas em diversas disci-
plinas objetivando a construção 
dos saberes.

Na categoria Fundamental II, o 
campeão foi o Colégio Municipal 

Tiradentes de Boquira, Bahia.
Com o tema  “O Pequeno Príncipe 
cativando o sertão”, o clássico da 
literatura mundial permitiu rea-
lizar leituras críticas, trazendo 
aprendizado e emoção. Da lite-
ratura universal para o contexto 
regional, com religiosidade popu-
lar, comidas, música e danças tí-
picas, promoveu um intercâmbio 
produtivo.

E dessa forma, encerra-se mais 
um ciclo de festejos juninos com 
muita aprendizagem e prazer! 
Viva o São João Literário!

Cabaceiras - PB

Cabaceiras - PB

Boquira - BA
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Boas iniciativas

Alunos e professores de Petrolina 
mobilizam-se em torno do PDE
As oficinas promovidas em maio 
deste ano por meio da parce-
ria entre o IBS e a multinacional 
Bayer tem mostrado grandes re-
sultados de impacto social e am-
biental para além dos muros da 
escola. 

Segundo a coordenadora peda-
gógica da Escola Municipal Osó-
rio Leônidas de Siqueira, Rosime-
re Silva, a gestão da escola vem 
se empenhando em executar o 
Programa de Desenvolvimento 
na Escola - PDE.

Na área de Incentivo à Leitura, o 
material doado é usado com fre-
quência em atividades de me-
diação de leitura. Os educadores 
promovem momentos lúdicos e 
criativos nos novos espaços aco-
lhedores da escola, desenvolvi-
dos durante a etapa. O Projeto 30 
Minutos pela Leitura já se tornou 
uma atividade permanente no 
calendário escolar e é trabalhado 
semanalmente.

Educação Ambiental também tor-
nou-se uma proposta contínua: 
trabalhando o reaproveitamento 
de materiais e a reciclagem, os 
alunos já participaram de ofici-
nas de brinquedos sustentáveis, 
resgatando brincadeiras antigas 
como dama e o puxa-puxa. Gar-
rafas PET, rolos de papel higiêni-
co, tampinhas, papelão e vários 
outros materiais foram coletados 
junto aos familiares e na própria 

comunidade para o desenvolvi-
mento dos brinquedos.

“Percebemos a comunidade esco-
lar muito motivada em promover 
a continuidade das atividades 
realizadas e temos conquistado 
grandes resultados através de 
um trabalho coletivo. Os educa-
dores estão animados e nossos 
alunos são muito bons, adoram 
participar das iniciativas”, ressal-
ta Rosimere.
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Município de Barreirinhas recebe 
Projeto Cidadania na Escola 
Os estudantes do Centro de En-
sino Joaquim Soeiro de Carva-
lho em Barreirinhas, Maranhão, 
participaram de uma formação 
no dia 20 de agosto, com muito 
espaço para o diálogo sobre os 
direitos e deveres do cidadão. O 
Dia da Cidadania incluiu ativida-
des práticas de produção textual 
e uma palestra sobre Jornalismo 
e Fake News. A oficina termi-
nou com uma roda de debates na 
qual os alunos escolheram temas 
como “homofobia”, “liberdade de 
expressão”, “bullying”, “exposi-
ção nas redes sociais” e “religião”.

O Projeto Cidadania na Escola 
teve sua estréia em Cascavel, no 
Ceará, com alunos do nono ano  
de oito escolas municipais. A ação 
foi um sucesso, mas sofreu com a 
desmobilização dos alunos, que 
separaram-se para estudar em 
outras escolas e cidades. 

A partir dessa percepção, com-
preendeu-se que o público mais 
adequado para essa formação 
são os alunos do ensino médio, 
na rede estadual. Com esse novo 
perfil, o projeto chegou a Barrei-
rinhas com uma ampla agenda 
de trabalho e garantia de conti-
nuidade em 2020.

Projeto Jovens Empreendedores tem continuidade em Irecê

No mês de agosto o Projeto Jo-
vens Empreendedores Primei-
ros Passos - JEPP, que acon-
tece na Escola Municipal Luiz 
Viana em Irecê, Bahia, desde 
2017, contou com duas ativi-
dades relevantes.

Alunos do projeto visitaram 
as rádios Caraíbas FM e Rá-
dio Vida FM com o objetivo de 
buscar parcerias para a divul-
gação de ações desenvolvidas 
pelo JEPP. Os estudantes visi-
taram todas as dependências 
das duas emissoras, conver-
saram com profissionais da 
área de comunicação, parti-
ciparam de programa ao vivo 
e compartilharam momentos 
riquíssimos de aprendizagem. 
As emissoras colocaram-se à 
disposição. 

Em outra ocasião, o articulador 
do SEBRAE Ronaldo Borges reali-
zou uma formação sobre organi-
zação de feiras com os professo-
res envolvidos no projeto, com o 
objetivo de concretizar a partici-
pação dos alunos no processo de 
organização da Feira do Empre-

endedor, prevista para o dia 
25 de outubro.

Segundo Ronaldo Borges “é 
preciso entender a estrutura 
estratégica da feira, no que diz 
respeito à sua base, seus obje-
tivos, finalidades, avaliação e 
aprimoramento.”
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Educomunicação

Mais uma bela saída fotográfica 
dos alunos do Pra Seguir

No dia 26 de agosto aconteceu 
mais uma saída fotográfica com a 
turma do Pra Seguir, Ensino Fun-
damental II da Escola Municipal 
Luiz Viana Filho. O projeto visa 
diminuir as distorções idade-sé-
rie entre os jovens.

A saída fotográfica aconteceu no 
Bairro São Francisco com o obje-
tivo de utilizar as fotos produzi-
das nas aulas de Inglês. Um pai-
nel fotográfico será montado com 
legendas em inglês e sua tradu-
ção para o português.



IBS Notícias6

Escovódromo de Beberibe agora é 
referência para outras escolas

Antes & Depois

Antes

DepoisDepois

Depois

Depois

Um corredor com algumas tor-
neiras: era assim o espaço ex-
terno da Escola Desembargador 
Pedro de Queiroz em Beberibe, 
Ceará, que seria destinado ao 
Escovódromo! 

O Escovódromo Sustentável, 
que transformou esse corredor 
num local privilegiado para a 
saúde bucal dos estudantes, foi 
construído em 2017 durante as 
Oficinas Práticas do PDE. Um 
espaço bonito e atraente que 
estimula os alunos a levarem 
suas escovas de dente para a 
escovação após a merenda!
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Divididos em equipes, os alunos da Escola Municipal Luis Viana Filho, de Irecê, envolveram-se em diversas 
tarefas relacionadas aos conteúdos de Matemática, além de arrecadarem alimentos para doação. As equipes, 
juntas, arrecadaram mais de uma tonelada de alimentos!

Ribusam fugit aut et quamus velectem

Giro solidário

II Gincana de Matemática 
movimentando escola na Bahia
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Comunidades sustentáveis

Escola estadual paulistana ganha 
oficina de Educação Ambiental

Ações de Educação Ambiental 
foram realizadas entre os dias 
29 de julho e 02 de agosto pela 
Echoenergia em parceria com o 
IBS na Escola Estadual Princesa 
Isabel, na capital paulista. 

O projeto promoveu atividades 
práticas como construção de hor-
ta, técnicas de compostagem e 
instalação de coletores susten-
táveis do Projeto LEVE – Local de 
Entrega Voluntária Escolar, com 
a proposta de fazer da escola um 
ponto chave para a coleta seleti-
va em toda a região.

“A Oficina de Educação Ambiental 
trouxe um valioso rol de ativida-
des práticas que serão replicadas 
nas aulas das disciplinas eletivas. 
Alunos e professores ampliaram 
seus conhecimentos e planejam 
ações que impactem diretamen-
te na comunidade dentro e fora 
da escola, visando os pilares do 
aprender a fazer, aprender a con-
viver”, ressaltou Luciana Vieira, 
diretora da escola.

Acompanhe todas as novidades 
pelo Blog Echo Social no site
w w w. e c ho e ne rg i a . co m . b r
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Educação financeira

Jogos de Educação Financeira 
em expansão na América Latina

Entre os dias 12 e 16 de agosto, 
os diretores do Instituto Brasil 
Solidário Luis Salvatore e Da-
nielle Haydée, que coordenam o 
Projeto Jogos de Educação Finan-
ceira no Brasil, realizaram visitas 
às escolas chilenas que já imple-
mentaram atividades com os jo-
gos de Educação Financeira em 
Santiago. 

A visita permitiu acompanhar o 
trabalho realizado pelos educa-
dores da região ao lado da Junior 
Achievement Chile, estreitando 
diálogo com os profissionais so-
bre as vivências e boas práticas 
fomentadas a partir do projeto.

Para as ações no Chile, o material 
foi adaptado para o espanhol e 
personalizado de acordo com a 
cultura e as especificações locais.

O novo formato em língua espa-
nhola abre um leque de oportu-
nidades para a ampliação do pro-
jeto em outros países da América 
Latina.

No Brasil, a proposta apresen-
tou grandes saltos de atuação, 
avançando este ano para uma 
importante etapa de expansão 
nacional com o objetivo de per-
correr 28 municípios, com meta 
de alcançar 160 mil alunos até o 
final de 2019.
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Mais estados brasileiros receberam 
formações com jogos em agosto

Acompanhe o site do projeto: 
vamosjogareaprender.com.br

A proposta de expansão nacio-
nal de Educação Financeira com 
os jogos Piquenique e Bons Ne-
gócios vai de vento em popa!  A 
nova etapa tem como objetivo 
percorrer 28 municípios, com 
meta de alcançar 160 mil alunos 
até o final de 2019.

Em São Paulo, a primeira incur-
são de formadores dedicou-se 
aos educadores da Associação 
Hurra - que desenvolve um lindo 
trabalho por meio do esporte e de 
atividades pedagógicas promo-
vidas no contraturno de escolas 

municipais de São Paulo e Soro-
caba - e no Centro para Crianças 
e Adolescentes da ASA - Asso-
ciação Santo Agostinho - que 
oferece oficinas gratuitas para 
menores em situação de vulne-
rabilidade.

No Ceará, mais um município re-
cebeu capacitação para a aplica-
ção dos jogos: Jijoca de Jericoaco-
ara, a 11ª cidade do Estado que 
adotou as ações do projeto, com 
cobertura de 100% das escolas 
da rede pública municipal.

No Pará, as formações acolheram 
educadores dos municípios de 
Quatipuru, Tracuateua e Prima-
vera, já parceiros do IBS de longa 
data.

No Maranhão, educadores dos 
municípios de Balsas e Carolina 
também tiveram a oportunidade 
de conhecer os jogos de Educa-
ção Financeira para aplicar em 
suas escolas.

Em ritmo acelerado, educadores 
de diversos cantos do Brasil es-
tão conhecendo e se maravilhan-
do com os resultados da aplica-
ção dos jogos Piquenique e Bons 
Negócios de forma pedagógica!

Pará

Maranhão

São Paulo

Ceará
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O dentista Wolber Campos está 
na estrada com o IBS desde 2004
A vontade de fazer um trabalho 
social, transformar realidades do 
Brasil e fazer a diferença na vida 
de muitas pessoas aproximou o 
Doutor Wolber Campos do traba-
lho fomentado pelo Instituto Bra-
sil Solidário. 

Em 2004 deu-se a primeira via-
gem com o IBS, que nesse perío-
do percorria longos trajetos junto 
ao Rally dos Sertões. Wolber sou-
be do trabalho social do Instituto 
através de uma amiga e sentiu 
que poderia contribuir ajudando 
no atendimento odontológico.

 Em 2005, através de uma doação 
de materiais, o projeto conseguiu 
ampliar as propostas de saúde 
na escola, promovendo também 
restaurações completas, além de 
um plano pedagógico de saúde 

bucal, envolvendo a construção 
de escovódromos nas escolas 
para viabilizar e atrair os alunos 
para a escovação dental diária! 

“Pegar a estrada e ir até a popu-
lação que mais precisa foi um im-
pacto gigantesco na minha vida. 
Mexeu muito comigo. O projeto 
me deixa muito completo porque 
me dá a possibilidade de viver 
experiências únicas do que eu 
acredito ser o ideal para a pro-
fissão. Eu posso levar o meu co-
nhecimento para ajudar pessoas 
que precisam. É uma experiência 
incrível”, pontua Wolber.

As ações de saúde já acumulam 
um alcance de mais de 11.500 
atendimentos odontológicos, 
nos quais foram confeccionadas 

Minha história
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cerca de 500 próteses personali-
zadas e a distribuição de mais de 
135 mil kits de escovação, além 
de 105 escovódromos montados 
em escolas, que atendem 47 mil 
alunos que receberam oficinas e 
formações de prevenção contra 
cáries!

Programas, projetos e premiações ___________________

#juntosconstruimos


