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Equipe IBS participa 
de Jornada Pedagógica

A equipe do Instituto Brasil Solidário participou da Jornada Pedagógica 
da Rede Municipal de Educação de Cascavel, Ceará, oferecendo palestra 
sobre mediação de leitura e reforçando o importância do trabalho dos 
Anjos da Leitura nesse município.

Minha história

Educação Financeira

Novidades: calendário anual 
de mobilização e novo site já 
estão disponíveis! pág. 8Arte & Cultura 

O IBS oferece dicas pedagógicas 
para a realização do Carnaval 
Literário! pág. 5

A Bayer, nova parceira das ações 
do IBS, vai levar o PDE para o 
município de Petrolina!  pág. 4

Boas Iniciativas

O IBS despertou a 
vontade, o gosto pela 

leitura, essa paixão que 
eu já tinha mas que, 

depois das ações, 
tudo o que está 

relacionado à leitura 
me fascina!

Jucileide Pereira, 
Gestora em Irecê (BA)

Fevereiro 2019
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Incentivo à leitura

IBS leva Mediação de Leitura para 
Jornada Pedagógica de Cascavel
O IBS aproveitou a Jornada Peda-
gógica do município de Cascavel, 
Ceará, para levar aos educadores 
uma manhã de formação com-
plementar com muito aprendiza-
do em mediação de leitura. 

Sob o tema “Por uma Sociedade 
Leitora”, a equipe do Instituto 
Brasil Solidário construiu jun-
to aos professores várias ideias 
e atividades interdisciplinares 
diferenciadas, com base em su-
gestões pedagógicas testadas e 
fomentadas em escolas de todo 
o Brasil.

A Jornada Pedagógica é dedicada 
ao planejamento das atividades 
curriculares do ano letivo. Reúne 
corpo docente, gestores escola-
res e bibliotecários do município 
com o objetivo de refletirem, pla-
nejarem e organizarem juntos as 
ações que farão parte do calen-
dário escolar.

O IBS faz questão de contribuir 
para a construção de sequências 
didáticas lúdicas, criativas e que 
possam atrair o interesse dos es-
tudantes para o hábito da leitura, 
visando a melhoria crescente da 
qualidade da Educação oferecida 
pelas escolas públicas.
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Incentivo à leitura

IBS lança dicas pedagógicas para
atividades de Foto Escrita

Calendário do Projeto 30 Minutos pela Leitura de 2019
O calendário do Projeto 30 Minu-
tos pela Leitura de 2019 já está 
disponível para que todas as es-
colas parceiras do IBS possam 
planejar suas atividades de in-
centivo à leitura!

Além do calendário, o Instituto 
também oferece uma série de di-
cas, sugestões e sequências didá-
ticas para que as equipes escola-
res possam conduzir as propostas 
da forma mais proveitosa para a 
efetivação da aprendizagem!

Na segunda semana de janeiro 
comemorou-se duas datas sig-
nificativas e importantes para o 
IBS: Dia do Leitor e Dia do Fotó-
grafo.

São dois temas transversais que 
compõem os eixos temáticos de 
atuação do Instituto dentro das 
escolas e que, juntos, dão forma 
à um projeto que traz uma nova 
maneira de se trabalhar a leitura, 

a escrita e a estética fotográfica. 

Sendo assim o IBS publicou, no 
dia 10 de janeiro, dicas voltadas 
ao desenvolvimento da proposta 
pedagógica de Foto Escrita.

A publicação traz a metodologia 
toda descrita para facilitar sua 
aplicação, entre outros dados 
importantes para que a proposta 
seja bem adequada à realidade 
de cada escola.
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Boas iniciativas

Parceria com a Bayer 
expande ações do PDE 
O Instituto Brasil Solidário acaba 
de firmar parceria com a empre-
sa multinacional Bayer. A par-
ceria permitirá a expansão do 
Programa de Desenvolvimento 
da Educação – PDE para a rede 
municipal de ensino de Petrolina, 
Pernambuco, com início das ati-
vidades previsto para o dia 06 de 
maio deste ano.

Segundo o líder da unidade da 
Bayer em Petrolina, Edson Kem-
per, ajudar no desenvolvimento 
das comunidades em que a em-
presa está inserida é essencial 
para a Bayer. “Investir em edu-
cação nas mais variadas áreas 
do saber é o caminho para que 
transformações positivas acon-
teçam. A parceria com o Insti-
tuto Brasil Solidário nos ajuda a 
colocar isso em prática por meio 
da capacitação de educadores da 
rede pública”.

O IBS vai levar a Petrolina a 
versão mais completa do PDE, 
que envolve formações para pro-
fessores e alunos nas áreas de 
Leitura, Produção Audiovisual, 

Pintura e Desenho, Teatro, Arte 
e Cultura. Todas essas ações com 
foco na sustentabilidade.

A Bayer é uma empresa global 
com competências em Ciências 
da Vida nas áreas de agricultura 
e cuidados com a saúde humana 
e animal. A multinacional está 
presente em 75 países no mundo.

IBS oferece dicas para a primeira semana de aula do ano
A equipe IBS realizou uma série 
de postagens no Blog IBS para 
auxiliar as equipes escolares a 
organizarem a recepção de alu-
nos na primeira semana de aula.  
A iniciativa é uma oportunidade 
para estreitar os laços que defi-
nirão o tom de convivência entre 
professores e alunos e entre os 
próprios colegas, promovendo 
acolhimento e motivação desde 
os primeiros dias de aula.
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IBS apresenta dicas pedagógicas 
para realizar Carnaval Literário
O Carnaval, símbolo de identi-
dade nacional e fenômeno da 
cultura popular brasileira, car-
rega aspectos interdisciplinares 
passíveis de serem agregados 
ao processo escolar de ensino e 
aprendizagem.

Pensando nisso, o IBS apresen-
tou no Blog IBS dicas de aborda-
gens pedagógicas que podem ser 
realizadas nesse período festivo. 

Conteúdos como História, lingua-
gem oral e escrita, Arte, Música, 
Expressão Corporal, Estatística e 
Saúde podem ser contemplados 
de forma prática e envolvente de 
modo que a aprendizagem seja 
eficaz. 

Assim como o São João Literário, 
o Carnaval Literário pode ter des-
dobramentos que envolvam não 
apenas a escola, mas toda a co-
munidade, com a criação de blo-
cos compostos por alunos e de-
mais participantes do processo 
de aprendizagem, estimulando 
uma significativa construção de 
conhecimentos.

Arte & Cultura
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Diversas escolas parceiras do Instituto Brasil Solidário já se deram conta da importância do acolhimento 
das novas turmas na primeira semana de aula do ano letivo. Seguem imagens de propostas desenvolvidas 
e compartilhadas por essas instituições em dois municípios baianos!

Ribusam fugit aut et quamus velectem

Giro solidário

A importância do acolhimento dos 
alunos na primeira semana de aula

Irecê - BA

Irecê - BAIrecê - BA

Ibitiara - BA Ibitiara - BA

Ibitiara - BA
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Comunidades sustentáveis

Obras quase concluídas nas escolas 
de Valparaíso, em Tianguá

O ano letivo nas escolas de Val-
paraíso começará com nova 
estrutura e ampliação de espa-
ços que devem aprimorar ainda 
mais as atividades pedagógicas 
para os alunos da região!

Além da biblioteca, quase fina-
lizada, as obras estruturais na 
Escola Francisco Nemésio Cor-
deiro também estão quase con-
cluídas!

Na última quarta-feira, dia 23 
de janeiro, a equipe do Instituto 
Brasil Solidário, junto com re-
presentantes do Departamen-
to de Responsabilidade Social 
da Echoenergia, estiveram em 
campo acompanhando o an-
damento das obras na região e 
conferindo os últimos acertos 
para o acabamento dos novos 
espaços, que incluem desde 
uma nova sala de aula e ba-
nheiros adaptados com acessi-

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

bilidade para cadeirantes, até 
o nivelamento do piso da esco-
la, calçadas mais largas e uma 
nova cobertura. 

Para a Gerente de Recursos 
Humanos e Responsabilidade 
Social da Echoenergia, Vivian 
Okuda, a forma como as ações 
foram implementadas, incluin-
do sempre a comunidade no 
processo de construção e tam-
bém de decisão em todas as 
atividades, demonstrou ser um 
modelo muito assertivo e que 
tem possibilitado um trabalho 
consistente e contínuo não só 
dentro da escola, mas com im-
pacto direto na vida dos mora-
dores da região.

Todas essas melhorias fazem 
parte do Projeto Ventos que 
Transformam, da Echoenergia 
com gestão do Instituto Brasil 
Solidário.

https://www.echoenergia.com.br/esg/echosocial/blog-echosocial/
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Educação financeira

IBS já tem calendário com dias 
de mobilização para 2019

Toda primeira sexta-feira do mês 
está reservada ao Dia da Educa-
ção Financeira na Escola: Jogar e 
Aprender, um dia em que todas 
as escolas participantes do pro-
jeto de Educação Financeira re-
alizam atividades com os jogos 
Piquenique e Bons Negócios. A 
mobilização mensal proporciona 
a troca de experiências entre di-
versas escolas e professores.

O IBS divulga várias sugestões 
de atividades de Educação Finan-
ceira que podem ser realizadas 
pelas escolas.

Com o lançamento do calendário 
para esse ano, espera-se que as 
escolas façam o planejamento 
dos Dias de Mobilização para que 
sejam bastante proveitosos!

O compartilhamento das ações 
realizadas é importante também 
e contribui com o desenvolvi-
mento do projeto em âmbito na-
cional. Participe!

Conheça o novo site do projeto:
vamosjogareaprender.com.br

http://vamosjogareaprender.com.br
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Jucileide Pereira e a revolução 
da educação na zona rural de Irecê
Foi em 2011 que o IBS chegou em 
Irecê, Bahia, com expectativa de 
promover oficinas práticas na sede 
municipal e na zona rural.

A educadora Jucileide Pereira, en-
tão gestora da Escola José Fran-
cisco Nunes, sabia que receberia 
ações presenciais em sua escola 
mas fez questão de participar ati-
vamente da etapa na sede de Ire-
cê. 

“Participamos de braços abertos 
para sermos multiplicadores. As 
oficinas traziam coisas novas que 
não tínhamos trabalhado ainda. 
Todos se envolveram! Em cada 
área teve um destaque, principal-
mente nas atividades de Incentivo 
à Leitura e Educação Ambiental”, 
lembra Jucileide.

O que eram apenas ideias, ganhou 

forma, engajamento e reconheci-
mento ainda no primeiro ano de 
ações multiplicadas no Povoado 
de Itapicuru! O resultado impactou 
diretamente o IDEB da escola. 

Sob a coordenação de Jucileide, as 
atividades de Incentivo à Leitura 
alcançaram resultados surpreen-
dentes. “Nós transformamos o po-
voado num verdadeiro território 
leitor.”, ressalta a educadora.

Diante do trabalho feito na esco-
la, Jucileide foi um dos destaques 
do II Encontro Nacional do IBS, em 
2013, levando como premiação 
pelo desempenho das turmas nas 
Maratonas de Leitura, um tablet 
novo e o livro Caminhos de um 
Brasil Solidário. 

Segundo Jucileide, que segue como 
gestora da Escola José Francisco 

Nunes, estabeleceu-se na escola 
o eixo  de Estudos Literários,  com 
o mesmo grau de importância do 
eixo de Matemática e suas Tecno-
logias. As áreas de Educação Am-
biental e Saúde Bucal também são 
parte das ações continuadas da 
escola, com eventos e atividades 
de mobilização que incluem toda a 
comunidade.

Minha história
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