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Projeto de Educação 
Financeira é expandido 
para o Chile

O projeto com jogos de Educação Financeira Piquenique e Bons Negócios, 
uma parceria institucional entre o Instituto Brasil Solidário e o Bank of 
America Merrill Lynch, avança para expansão em escolas no Chile.

Minha história

Educação Ambiental
Sai o resultado e a premiação 
do I Concurso Cultural IBS com 
temática ambiental! pág. 5Arte & Cultura 

Dia da Consciência Negra inspira 
atividades culturais criativas e 
empoderadoras! pág. 4

Dicas IBS sobre Inclusão no 
ambiente escolar: tirando dúvidas 
e oferecendo suporte!  pág. 3

Boas Iniciativas

“Consigo perceber 
em meus alunos vários 

talentos que estão 
desabrochando graças 
às ações multiplicadas 
pelos participantes das 

formações do IBS.”

Mailson Chaves, 
Radialista em Tamboril (CE)

Dezembro 2018
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Incentivo à leitura

30 Minutos pela Leitura com 
solidariedade: Anjos da Leitura
Anjos da Leitura do Ceará e da 
Bahia fizeram toda a diferença 
nesse final de ano!

Na Bahia, a Escola José Francisco 
Nunes de Irecê, promoveu  uma 
atividade na ABAI – Associação 
Beneficente dos Anciãos de Irecê.
O aprendizado em sala de aula 
rompeu os muros da escola com 
contação de histórias, música, 
apresentações e roda de leitu-
ra com os idosos da instituição, 
numa vivência prática de solida-
riedade, amor e carinho!

Dicas IBS de Incentivo à Leitura
As dicas do IBS continuam ofere-
cendo suporte para qualquer es-
cola que queira incrementar seus 
processos de ensino e aprendiza-
gem em diversas áreas do conhe-
cimento. 

Nos dias 07 e 22 de novembro, 
foram publicadas mais dicas de 
Incentivo à Leitura, tanto para 
as equipes escolares, que lidam 
diretamente com os alunos, como 
também sugestões para o poder 
público!

Dessa forma, o IBS espera contri-
buir com a ampliação de ações de 
leitura literária em todas as esco-
las do Brasil!

No Ceará, em Beberibe, alunos do 
8º ano da Escola Desembargador 
Pedro de Queiroz envolveram-se 
numa campanha de arrecadação 
e doação de brinquedos e livros 
para crianças da Creche Maria 
das Graças. Os alunos da escola 
leram histórias para as crianças 
da creche, despertando nos pe-
quenos o mágico mundo da ima-
ginação.

Final de ano com muitas emo-
ções e literatura com os nossos 
Anjos da Leitura!

Irecê - BA

Irecê - BA

Beberibe - CE

Beberibe - CE
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Boas iniciativas

Equipe IBS publica dicas sobre 
Inclusão no Blog IBS
A legislação brasileira (LDBEN 
9394/96) garante que as crian-
ças que apresentam algum tipo 
de necessidade especial possam  
ter acesso ao ensino formal.

Esse direito não só promove o 
desenvolvimento pessoal, mas 
também é uma ferramenta social 
importante para os relaciona-
mentos interpessoais de todos os 
alunos, promovendo uma ampla 
reflexão sobre Diversidade e Res-
peito, temas importantes para 
a construção de uma sociedade 
mais justa.

Sabendo que ainda restam mui-
tas dúvidas sobre como conso-
lidar a Inclusão nas escolas, a 
equipe IBS reuniu várias dicas e 
informações importantes sobre 

o tema numa postagem do dia 29 
de novembro.

A publicação ainda traz uma lis-
ta de livros infantojuvenis que 
podem ser trabalhados com as 
turmas!

As escolas parceiras do IBS tam-
bém podem contribuir, publican-
do seus questionamentos e ex-
periências positivas em proces-
sos de inclusão. 

A equipe IBS espera, com isso, 
estimular boas iniciativas e o 
compartilhamento de experiên-
cias relevantes para processos 
eficazes de inclusão, para que 
todos tenham direito a vivências 
ricas e aprendizados que valem 
para a vida!

Ibitiara promove reflexão conjunta em prol da Educação
A equipe técnica da Semec de 
Ibitiara organizou uma reunião 
com representantes de pais, 
alunos, educadores e equipes 
gestoras das escolas municipais 
José Pereira de Araújo e Manoel 
Pedro de Oliveira, com o objetivo 
de pensar a formação do aluno 
em sua integridade instituindo, 
para tanto, uma equipe de 
governança e trabalhando a nova 
Base Nacional Comum Curricular.
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Dia da Consciência Negra inspira 
ações no Ceará e na Bahia 
Nos municípios de Beberibe, Cea-
rá, e Ibitiara, na Bahia, escolas co-
memoraram o Dia da Consciência 
Negra com atividades culturais 
que promovem o conhecimen-
to e a valorização da população 
africana, que tanto contribuiu e 
continua a contribuir para a for-
mação da cultura brasileira. 

A Escola Desembargador Pedro 
de Queiroz de Beberibe realizou a 
II Semana Afro, com a participa-
ção do Circo Multicor envolven-
do alunos do turno da tarde em 
histórias teatralizadas. Palestra 
com o grupo do Projeto Divas Ca-
cheadas, com um desfile de pen-
teados. Dança, teatro, paródias, 
apresentações teatrais, contação 
de histórias africanas, máscaras 
e um lindo painel divulgando e 
homenageando celebridades ne-
gras, que contribuem com seus 
talentos em várias áreas de atu-
ação.

A Escola Municipal José Pereira 
de Araújo, em Ibitiara, realizou 
também diversas atividades de 
promoção da cultura afro-brasi-
leira com capoeira, confecção de 
bonecas abayomi, cartazes, con-
curso de penteados, entre outras!

Arte & Cultura

Ibitiara - BA Ibitiara - BA

Beberibe  - CE

Beberibe  - CE
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Educação ambiental

Sai o resultado e a premiação
do I Concurso Cultural IBS 
A comissão de avaliação do IBS 
recebeu o relatório das quatro es-
colas finalistas e após a análise 
dos dados, apresentou o resul-
tado final do I Concurso Cultural 
IBS sob o tema “Meu resíduo, mi-
nha responsabilidade, minha pe-
gada no meio ambiente”.

A pontuação foi a seguinte:
1. Escola José Francisco Nunes 

em Irecê, Bahia: 1360 pontos;
2. Escola Maria Neuly Dourado 

em Cabaceiras, Paraíba: 1250 
pontos;

3. Escola Municipal José Pereira 
de Araújo em Ibitiara, Bahia: 
1130 pontos;

4. UI Domingos de Carvalho em 
Barreirinhas, Maranhão: 1000 
pontos.

Portanto, a premiação foi distri-
buída da seguinte maneira:

•	Prêmio no valor de R$ 1.000,00 
para a  Escola José Francisco 
Nunes.

•	Prêmio no valor de R$ 
250,00 para a aluna Flávia Cile-
ne S. Pereira da Escola Munici-

Escola de Ibitiara divulga resultado do concurso
A Escola Municipal José Pereira 
de Araújo parabenizou as vence-
doras do I Concurso Cultural IBS 
em publicação no blog do Institu-
to. As alunas vencedoras Flavia 
Cilene e Joyce Rodrigues e a pro-
fessora Rosane de Oliveira rece-
beram a homenagem da escola, 
que também agradeceu ao Insti-
tuto Brasil Solidário pela promo-
ção da iniciativa.

pal José Pereira de Araújo, cam-
peã do Concurso de Redação.

•	Prêmio no valor de R$ 
250,00  para a aluna Joyce S. 
Rodrigues da  Escola Municipal 
José Pereira de Araújo, campeã 
do Concurso Foto Escrita. 

•	Prêmio no valor de R$ 
250,00  para a aluna Gabriella 
Farias Rodrigues da Escola Ma-
ria Neuly Dourado, vencedora 
da Maratona de Leitura do Alu-
no;

•	Prêmio no valor de R$ 
250,00 para a professora Rosa-

ne de Oliveira da Escola Munici-
pal José Pereira de Araújo, ven-
cedora da Maratona de Leitura 
do Professor;

O IBS agradece a todas as esco-
las, professores e alunos que par-
ticiparam do I Concurso Cultural 
IBS com o objetivo de ampliar a 
conscientização ambiental no co-
tidiano das escolas e comunida-
des e assim melhorar os índices 
de alfabetização e o protagonis-
mo dos professores e dos alunos 
no desenvolvimento de ações e 
projetos.
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Escolas apoiadas pelo Instituto Brasil Solidário mobilizaram-se para homenagear os financiadores dos 
programas do Instituto com ações em todo o país! Durante a culminância do Projeto 30 Minutos pela 
Leitura, muitas atividades utilizando os materiais doados com aporte dos financiadores!

Ribusam fugit aut et quamus velectem

Giro solidário

30 Minutos pela Leitura com 
agradecimentos aos patrocinadores

Cascavel - CE Cascavel - CE

Beberibe  - CEBeberibe  - CE

Irecê - BAIrecê - BA
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Com uma nova biblioteca, os 
alunos da Escola Pequeno Sabi-
dinho em Iraquara, Bahia, pude-
ram ter acesso ao mundo da lei-
tura. Até hoje, os número de em-
préstimo de livros durante o ano 
letivo é surpreendente! A escola 
deu continuidade aos projetos 
do IBS segundo orientações da 

A biblioteca escolar como foco da 
transformação em Iraquara

Antes & Depois

Depois

Antes

Secretaria de Educação. 

“Podemos dizer que a vinda do 
IBS à nossa escola foi um gran-
de presente que ganhamos e 
que estará sempre nos nossos 
corações”, diz Eliana Carvalho, 
gestora da Escola Pequeno Sabi-
dinho!

Depois

Depois
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Comunidades sustentáveis

Rádio Escolar: continuidade e 
sucesso em escola de Valparaíso
Um quadro de horários da pro-
gramação impresso no corre-
dor da escola e a turma afiada 
para saber que dia será res-
ponsável pela Rádio Escolar! 
As atividades da Rádio EFA 
Valparaíso, que começaram 
durante as oficinas práticas do 
Projeto Ventos que Transfor-
mam, agora acontecem diaria-
mente com agenda de progra-
mação e uma escala de horá-
rios divididos para cada aluno 
da turma de Educomunicação.

Seguindo as orientações da 
oficina, a rádio escolar tem 
proporcionado não só uma 
melhora no fluxo de informa-

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

ções dos comunicados da ges-
tão escolar, como tem permiti-
do que os estudantes soltem a 
imaginação e abordem assun-
tos para além da sala de aula, 
ressaltando temas como Cida-
dania, Meio Ambiente e Saú-
de. Tem até dia reservado para 
o Humor, além de recadinhos 
e curiosidades que podem ser 
compartilhados pela turma.

Segundo o professor Ander-
son Lima, responsável pela 
organização das atividades da 
rádio, os alunos estão motiva-
dos com as ações de comuni-
cação e vem se aprimorando 
na oralidade e na desenvoltu-

ra dentro de sala de aula.

“Uma grande experiência, pois 
está motivando os alunos a 
comunicarem-se, já que nesta 
faixa etária eles são um pou-
co tímidos e, com auxílio da 
rádio, esta timidez está indo 
embora. Muitas atividades es-
tão sendo feitas e acredito que 
tem melhorado o ambiente es-
colar. Fico grato por poder aju-
dar os alunos que estão envol-
vidos neste projeto a expandir 
o interesse dos outros alunos 
a quererem participar da pro-
gramação da rádio”, ressalta 
Anderson.
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Educação financeira

Projeto com jogos de Educação 
Financeira expande-se para o Chile

Representantes da Junior Achie-
vement Chile estiveram no Cea-
rá para conhecer de perto o tra-
balho realizado com os jogos de 
Educação Financeira Piquenique 
e Bons Negócios! A equipe IBS 
recebeu em seu escritório Mag-
dalena Peralta (JA Chile), Gabrie-
la Ferrai (JA America) e Bruna 
Agallo (JA Brasil) para visitas em 
escolas participantes dos pro-
jetos pilotos com o objetivo de 
expansão para a capital chilena, 
Santiago.

Foram dois dias de visitas inten-
sas nas escolas dos municípios 
de Pindoretama e Cascavel, nos 
quais os representantes da Ju-
nior Achievement Chile puderam 
entender o projeto na prática e 
interagir com atores locais, rece-
bendo informações e pareceres 
de professores, coordenadores 
pedagógicos, gestores e agentes 
públicos. 

As ações, que já chegaram em 
escolas de São Paulo este ano, 
estão a um passo de alcançarem 
os estudantes do Chile!
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Rádio escolar foi ponto de partida 
para carreira de Mailson Chaves
Em 2010, o Instituto Brasil Solidá-
rio levou o Programa de Desenvol-
vimento da Educação – PDE - para 
a Escola Santo Antônio, no distante 
vilarejo de Açudinho no município 
de Tamboril, Ceará. 

Na ocasião, o estudante do 9º ano 
Mailson Chaves nem imaginava qual 
seria sua profissão. Prestes a entrar 
na fase decisiva do Ensino Médio, 
Mailson animou-se com as ações so-
ciais do IBS e motivou-se imediata-
mente pelas atividades oferecidas. 

“Quando o IBS chegou, toda a escola 
ficou empolgada. Participei de ativi-
dades como Incentivo à Leitura e Xi-
logravura mas ao conhecer o espaço 
da rádio, vi que essa era a minha 
área. Foi uma paixão logo de cara!”, 
ressaltou.

Após as formações, Mailson tornou-
-se responsável pelas atividades da 

rádio escolar, fazendo desde locução 
até cuidados técnicos com equipa-
mento e desenvolvimento de vinhe-
tas para os informativos da escola. A 
habilidade chamou a atenção de pro-
fissionais da região, o que lhe rendeu 
um convite para trabalhar em uma 
rádio comunitária no município vizi-
nho de Monsenhor Tabosa.

A oportunidade abriu portas e, en-
tendendo a importância da apren-
dizagem, tornou-se professor para 
ajudar os alunos a encontrarem todo 
o seu potencial por meio da educa-
ção. 

“A Escola Santo Antônio está dan-
do continuidade a várias oficinas do 
IBS. O Projeto 30 Minutos pela Leitu-
ra e a Maratona de Leitura por exem-
plo, além da área de Educação Am-
biental e, claro, nossa rádio escolar 
que consegue trabalhar com todas 
as disciplinas da escola”, pontua.

A dedicação da equipe da Escola 
Santo Antônio tem permitido que 
as ações cheguem com impacto em 
toda a comunidade. A escola é uma 
referência na região e foi reconhe-
cida como Escola Nota 10 pelo Esta-
do do Ceará! O IBS tem orgulho dos 
professores que transmitem esse 
conhecimento a cada geração, per-
mitindo que outros “Mailsons” sejam 
formados e possam inspirar novos 
talentos dentro da escola.

Minha história
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