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Doações de máscaras 
de proteção no Ceará

O modelo em acetato conhecido como face shield, foi fabricado com a parce-
ria do Instituto Federal do Ceará, em Fortaleza, e já foi doado em três muni-
cípios cearenses. O total da parceria será distribuído em 10 cidades do Ceará!

Dando prosseguimento à campanha 
de segurança alimentar, o IBS ajuda 
projetos parceiros! Confira! pág. 6

Viveiro e horta bem cuidados dão 
continuidade a ações de Educação 
Ambiental no Ceará e no Piauí! pág. 5
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Minha história

A partir da 
primeira oficina, 

ninguém mais foi 
o mesmo!

Jeandre Mendonça,
educador em Ubajara, Ceará

CidadaniaEducação Ambiental Boas Iniciativas

Oficinas Práticas PDE ganharão 
versão EaD por meio de parceiros 
financeiros! Veja!  pág. 3



IBS Notícias2

Incentivo à leitura

Dia do Escritor é celebrado em 
Diálogos IBS com Ilan Brenman 

Cinco livros de Ilan Brenman compõem o acervo 
das bibliotecas montadas pelo IBS

Em comemoração ao Dia do Es-
critor, o Diálogos IBS apresentou 
uma entrevista exclusiva com um 
dos autores mais importantes da 
literatura brasileira infanto juve-
nil da atualidade, Ilan Brenman! 
Com mais de 80 livros publicados 
e premiações importantes em 
todo o Brasil, o ilustre convidado 
compartilhou curiosidades sobre 
o início de sua carreira, sua traje-
tória como mediador de leitura e 
escritor, e também as situações 
que inspiraram a criação de suas 
obras. Você pode ver a entrevista 
completa clicando aqui!

Os acervos de livros infanto juvenis doados pelo Instituto Brasil Solidário como parte do projeto de reforma e rees-
truturação de bibliotecas escolares, contam com cinco títulos de Ilan Brenman. Conheça aqui os livros disponíveis!

Laura é uma garo-
tinha bem curiosa 
e, diante de uma 
discussão na es-
cola com seus co-
legas, ela recorre 
ao pai para escla-
recer uma dúvi-
da: será que até as 
princesas soltam 
pum mesmo? O pai 
recorre ao antigo 
“Livro Secreto das 
Princesas” para ti-
rar a dúvida e os 
dois fazem juntos  
essa descoberta!

Ilan Brenman reuniu 
suas narrativas pre-
feridas, escolhidas 
dentre diferentes 
culturas ao redor do 
mundo. Com ilustra-
ções em xilogravura 
de Fernando Vilela, 
leva o leitor a desco-
brir contos de varia-
dos países de todos 
os cantos do mundo.

Ao observar crian-
ças brincando de te-
lefone sem fio, Ilan 
Brenman reparou 
nas variadas ex-
pressões que cada 
uma fazia ao ouvir 
o cochicho. Foi sua 
inspiração para um 
novo livro em parce-
ria com Renato Mo-
riconi. O resultado? 
Um instigante livro 
de imagens!

As palavras “crono-
grama” e  “pânico” 
derivam de perso-
nagens da mitologia 
grega!  Nesse livro, 
Ilan Brenman reu-
niu alguns contos 
desta cultura, mos-
trando o quanto ela 
está presente em 
nosso cotidiano! 

A antiga cultura in-
diana foi o berço de 
muitas religiões, fi-
losofias e, principal-
mente, narrativas  
sábias. Neste livro, o 
autor procura apro-
ximar os leitores 
desta cultura em 14 
contos, que buscam 
expressar a essência 
humana.

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D0ZSdUnIMlZg
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Boas iniciativas

Oficinas Práticas PDE ganharão 
versão EaD por meio de parcerias

IBS ganha prêmio 
internacional 
de literatura

O Instituto Brasil Solidário foi 
escolhido para receber o Prê-
mio Reconhecimento de Lite-
ratura Internacional Brasileira 
2020 - cujo patrono é o fotó-
grafo Sebastião Salgado - pela 
vasta e significativa contribui-
ção no incentivo à leitura e na 
divulgação da literatura por 
meio da educação, em projetos 
multiplicados nas cinco regiões 
do Brasil.

A homenagem, concedida pela 
Academia Internacional de Li-
teratura Brasileira e a Focus 
Brasil New York, acontecerá 
durante o Encontro Mundial de 
Literatura Brasileira, que será 
transmitido ao vivo entre os 
dias 09 e 12 de setembro. A en-
trega do prêmio acontecerá no 
dia 12 de setembro, 21h (horá-
rio de Brasília) e terá transmis-
são para mais de 50 mil pesso-
as ao redor do mundo através 
da plataforma digital da Focus 
Brasil no Facebook, Instagram 
e Youtube.

A proposta de Ensino a Distân-
cia, que surgiu como alternati-
va no período de quarentena, 
está possibilitando a constru-
ção de um material completo 
em fascículos e conteúdos on-
line, que ficará disponível para 
os educadores das Oficinas Prá-
ticas IBS.

“Nos últimos três meses, a 
equipe do IBS esteve em diá-
logo com a rede de municípios 
parceiros, no sentido de enten-
der a situação de cada um deles 
do ponto de vista educacional 
e, diante desse retorno, esta-
mos conseguindo organizar um 
material adequado ao formato 
EaD, e abrindo muitas oportu-
nidades de ampliar o aprendi-
zado de cada oficina, com vasto 
conteúdo de apoio para cada 
eixo de atuação dos projetos do 
IBS”, enfatiza Danielle Haydée, 
Diretora do Instituto Brasil Soli-
dário.

A equipe IBS está toda mobili-
zada para a construção do novo 
formato, pesquisando, escre-
vendo, monitorando e fazen-
do ajustes para que os cursos 
gerem muitas discussões, re-
flexões e aprendizagens, com 
muita alegria e prazer!

O novo formato será lança-
do junto com as atividades do 
Plano Bienal IBS 2020/2021 
que, por meio da Lei Rouanet, 
chega este ano nas cidades de 
Dias D’ávila/BA, Luis Eduardo 
Magalhães/BA, Campo Verde/
MT, Porto Nacional/TO, além de 
uma formação continuada em 
escolas de Petrolina/PE.
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Arte & Cultura

Live de desenho com Diogo Salles 
solta a imaginação dos internautas

Confira outros Diálogos IBS do mês de julho
Além da live  interativa de desenho, muitos outros Diálogos IBS com assuntos de interesse geral foram realizados 
em julho. Veja a lista completa e acesse o canal Diálogos IBS no YouTube para ver e rever! Clique aqui para acessar!

Dia 7 de julho teve Diálogos IBS, 
com proposta prática de desenho 
para soltar a imaginação! Diogo 
Salles – cartunista, ilustrador, de-
signer e escritor - preparou uma  
atividade que consiste num desa-
fio interativo! Os internautas par-
ticiparam ativamente, mandando 
suas criações, como estas abaixo, 
feitas pela Mari do perfil @unide-
senho no Instagram.

•	 03 de julho – no Dia de Mobilização da Educação Financeira do IBS, uma live 
com dicas de planejamento e organização das finanças no período de qua-
rentena, além de boas práticas sobre o tema que estão sendo fomentadas 
por alunos da rede pública para ajudar suas comunidades!

•	 02 de julho – Nado Rohrmann, da Cia. de Inventos, realizou uma live sobre o 
processo criativo do Teatro de Bonecos e seus benefícios para a Educação!

•	 15 de julho - Lucas de Sousa, escritor do Livro “O Encantador de Livros”, foi 
o convidado dessa live que celebrou o 30 Minutos pela Leitura do mês de ju-
lho! Compartilhou sua história pessoal, de aluno com dislexia que enfren-
tou desafios na alfabetização, até tornar-se um grande escritor.

•	 20 de julho - Como manter a saúde mental em tempos de isolamento so-
cial? Numa conversa com especialistas da área da Psicologia, o bate-papo 
apresentou várias dicas sobre como se organizar, manter uma rotina sau-
dável e lidar com as emoções que afloraram durante o período de distan-
ciamento social.

•	 24 de julho - em comemoração ao Dia do Escritor, uma entrevista exclusiva 
com Ilan Brenman, que você já conferiu na página 2!

https://www.youtube.com/c/Di%25C3%25A1logosIBS
https://www.instagram.com/unidesenho/
https://www.instagram.com/unidesenho/
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Educação ambiental

Viveiro e horta dão continuidade 
a ações de Educação Ambiental
No Ceará e no Piauí, duas inicia-
tivas têm sido levadas adiante 
para manter as atividades de 
Educação Ambiental ativas du-
rante o período de isolamento 
social.

As aulas presenciais estão sus-
pensas, mas a Unidade Escolar 
de Tempo Integral Joaquim Ho-
rácio Ribeiro, do povoado Novo 
Horizonte, em São Raimundo 
Nonato, Piauí, fizeram uma boa 
colheita das hortaliças que fo-
ram plantadas na horta! Ao todo, 
colheram 50 pacotes de coentro, 
cebolinha e tomate cereja, itens 
que complementaram o Kit de 
Alimentação Escolar, entregue 
pela Prefeitura Municipal por 
meio da Secretaria Municipal de 
Educação.

Os viveiros doados pelo Projeto 
Ventos que Transformam, em 
Ubajara, Ceará, seguem dando 
frutos de transformação e soli-

dariedade para toda a comunida-
de escolar também!

Desde que a Escola Humberto 
Ribeiro Lima recebeu a doação 
de 30 mudas do Parque Nacional 
de Ubajara, elas vêm sendo cul-
tivadas nos viveiros instalados 
durante as formações do Institu-
to Brasil Solidário. Com o viveiro, 
a escola tem dado continuidade 
às atividades de Educação Am-
biental promovidas nas oficinas 

práticas do Projeto Ventos que 
Transformam, aproximando a 
comunidade das ações realizadas 
nos espaços verdes da escola, 
com projetos de conscientização 
sobre os cuidados com o meio 
ambiente!

Em tempos de isolamento social, 
nada melhor do que a solidarie-
dade, com muito amor e alimen-
tação saudável para que toda a 
comunidade possa resistir!

Ubajara - CE

Ubajara - CE Ubajara - CESão Raimundo Nonato - PI
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Cidadania

IBS e BrLink: terceiro ciclo de 
doações para projetos parceiros

Dando prosseguimento à cam-
panha de segurança alimentar, 
o IBS, junto aos seus financia-
dores alcançaram, pelo terceiro 
mês consecutivo, os projetos com 
quem o instituto mantém parce-
rias, somando 370 cestas básicas 
e kits de higienização já entre-
gues em várias regiões do Brasil!

Contando com a empresa parcei-
ra BrLink, foi possível realizar 
mais doações: 10 cestas básicas 

para o Instituto Cumbuco Bom 
de Bola, em Caucaia, Ceará; 24 
cestas para famílias cadastra-
das na Associação de Catadores 
Recicratiú, em Crateús, também 
no Ceará, incluindo mais 4 ces-
tas para os motoristas que atuam 
junto aos catadores na coleta e 
destinação correta de materiais; 
e 40 cestas básicas para o Grupo 
Ambientalista de Palmeiras, na 
Bahia, junto a kits completos de 
materiais de higiene e limpeza.

Três municípios cearenses já receberam máscaras de proteção

Em ação solidária mobilizada pelo 
IBS, a Rede ASTA e o Instituto 
C&A, os municípios de Pindoreta-
ma (260 unidades), Tianguá (600 
unidades) e Ubajara (275 unida-
des), foram os primeiros a receber 
a doação de máscaras de prote-
ção para profissionais de saúde!

O modelo em acetato conhecido 
como face shield, que parece uma 
viseira em acetato e oferece uma 
proteção extra aos trabalhado-
res da linha de frente no combate 
ao coronavírus, foi fabricado com 
a parceria do Instituto Federal do 
Ceará, em Fortaleza, e será dis-
tribuído em 10 cidades do Ceará!
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Escola em Crateús teve espaços 
renovados e ganhou biblioteca

Antes & Depois

Antes

A Escola Santa Rosa, locali-
zada em Crateús, no Ceará, 
estava necessitando de obras 
estruturais urgentes quando 
ganhou uma área inteiramen-
te nova e uma biblioteca, em 
2009! A escola participou de 
vários projetos do IBS, rece-
bendo não apenas as reformas  
mas também um rico acervo 
de obras literárias infanto ju-
venis, que atraem crianças e 
jovens até hoje para a biblio-
teca escolar!

Depois

Depois

Durante
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Horta escolar com capacidade 
para alimentar toda a comunidade

Giro solidário

A horta da Unidade Escolar de Tempo Integral Joaquim Horácio Ribeiro, do povoado Novo Horizonte em São 
Raimundo Nonato, Piauí, tem fornecido hortaliças diversas para incrementar a alimentação da comunidade do 
entorno! Confira mais imagens dessa horta escolar solidária!
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Jeandre Mendonça encontrou 
no IBS a motivação para inovar

Um educador com sede de apren-
dizado, uma escola aberta para 
o protagonismo dos alunos e 
uma ação social abrindo cami-
nho para transformações dentro 
e fora da sala de aula! Assim foi 
que, em 2017, o educador Jean-

Minha história

dre Mendonça se envolveu nas 
formações do Projeto Ventos que 
Transformam, da Echoenergia, 
com realização do Instituto Bra-
sil Solidário na Escola Humberto 
Ribeiro Lima, em Ubajara, Ceará.

O educador decidiu que aprovei-
taria ao máximo cada formação 
na escola. Passou por Educação 
Ambiental, Teatro, Incentivo à 
Leitura e ainda frequentou as ofi-
cinas ministradas no município 
vizinho, Tianguá, onde conheceu 
as atividades de rádio escolar!

“Eu já participava da parte artís-
tica da escola, mas eram ações 
muito simples. Depois das ofici-
nas, nós criamos várias ativida-
des envolvendo teatro, dança, 
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leitura e, principalmente, o São 
João Literário. O projeto da festa 
foi um espetáculo que prepara-
mos desde as primeiras aulas do 
ano. Isso não tinha antes e eu 
acho esse processo incrível”, res-
salta.

A apresentação do São João Lite-
rário da Escola Humberto Ribeiro 
Lima, em 2019, conquistou 13 mil 
visualizações na internet, com o 
tema Iracema, de José de Alencar. 
A repercussão chamou a atenção 
de cidades vizinhas, que se sen-
tiram motivadas a realizarem o 
projeto, e ganhou o reconheci-
mento por parte da prefeitura 
municipal, que convidou o grupo 
para se apresentar na entrega da 
Premiação das Escolas Nota 10!

https://www.facebook.com/institutobrasilsolidario/
https://twitter.com/brasilsolidario
https://www.youtube.com/channel/UCA-YZkBRmm0iFav0_W7a2bw
https://www.instagram.com/brasilsolidario/

