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Começando o ano 
com muita ação no IBS

O ano letivo do Instituto Brasil Solidário e das escolas parceiras já começa com 
aquela vontade de surpreender! A aplicação do Programa de Desenvolvimento 
da Educação - PDE - está sendo realizada com mais criatividade a cada dia!

Boas Iniciativas Arte & Cultura

Estratégias novas e tradicionais 
para despertar o interesse pela 
leitura literária!  pág. 2

Início do ano letivo com poesia e 
muito encanto no município de 
Tianguá, no Ceará! pág. 3

Um projeto de arte bem amarrado 
com a temática ambiental para 
inspirar as escolas em 2020! pág. 4

Incentivo à Leitura

Fevereiro 2020

Minha história

Foi muito gratificante. 
Fui responsável 

pela rádio escolar e 
estávamos sempre 

inserindo as ações nos 
planos de aula!

Raquel de Oliveira,
educadora em Ibitiara/BA
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Incentivo à leitura

Projetos de leitura do ano passado 
já inspiram ações desse ano

Projetos de leitura na capital 
paulista e em Barreirinhas, Ma-
ranhão, mobilizaram os estudan-
tes na prática da leitura literária.

Em Barreirinhas, na Unidade Es-
colar Roseana Sarney, os já co-
nhecidos Soletrando e Maratona 
de Leitura foram realizados com 
muito sucesso e excelente ade-
são dos alunos. A terceira edição 

30 Minutos pela Leitura: calendário 2020

O calendário do Projeto 30 Mi-
nutos pela Leitura de 2020 já 
está disponível para que todas 
as escolas parceiras do IBS pos-
sam planejar suas atividades 
de incentivo à leitura!

Além do calendário, o Instituto 
também oferece uma série de 
dicas, sugestões e sequências 
didáticas para que as equipes 
escolares possam conduzir as 
propostas da forma mais pro-
veitosa para a efetivação da 
aprendizagem!

da maratona envolveu 140 alu-
nos do 1° ao 5° ano, divididos em 
dois níveis:  1° e 2° anos, com lei-
tura e desenho; e 3°, 4° e 5° anos, 
com leitura e produção de texto. 
O Soletrando contou com o apoio 
da biblioteca escolar sob gestão 
da educadora Lídia Rocha, que 
montou um plano de ação para 
os professores junto à sequência 
didática do IBS a ser aplicada em 
sala de aula. No dia 13 de dezem-
bro ocorreu a premiação dos ga-
nhadores das duas competições.

Em São Paulo, os Anjos da Lei-
tura da Escola Estadual Princesa 
Isabel criaram a Pizzaria Literá-
ria: as fatias eram obras literárias 
e o recheio, a imaginação de cada 
aluno. Conceitos de Matemática, 
como frações e divisões também 
estiveram presentes na Pizzaria 
Literária!

Assim, começamos 2020 com 
muita inspiração para criar e re-
criar projetos de leitura cheios de 
diversão e aprendizado!São Paulo  - SP

São Paulo  - SP

Barreirinhas - MA

Barreirinhas - MA
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Boas iniciativas

Anjo da Leitura recebe alunos no 
começo do ano letivo em Tianguá

Concurso elegeu novas cartas-desafio para Jogo Bons Negócios

O primeiro dia de aula foi assim 
na Escola Francisco Nemésio Cor-
deiro, localizada no Assentamen-
to Valparaíso em Tianguá, Ceará: 
entre contos e encantos, o Anjo 
da Leitura Jéssica Sá desejou boas 
vindas aos alunos!

Com um grande livro em mãos, 
feito manualmente por ela e com 
capa desenhada pela aluna Luara 
Jéssica, do 2º Ano, Jéssica Sá con-
vidou os pequenos a entrarem no 
mundo encantado de leitura e de 
conhecimento, apresentando a es-
cola com um poema cheio de amor.

Despertando o interesse das crian-
ças desde o primeiro dia de aula, 
a equipe da Escola Francisco Ne-
mésio Cordeiro começa o ano com 
muita aprendizagem e energia!

Aproveitando o processo de reim-
pressão dos jogos de educação fi-
nanceira, o IBS lançou um concurso 
relâmpago para eleger as melhores 
sugestões para novas cartas-desa-
fio para o jogo Bons Negócios.

As sugestões foram recebidas pela 
equipe técnica do IBS até dia 24 de 
janeiro e o resultado foi divulgado 
no dia 27 de janeiro. Foram quatro 
os ganhadores que terão suas su-
gestões incorporadas ao jogo Bons 

Negócios. Os autores das cartas se-
lecionadas ganharam um kit conten-
do 01 Jogo Piquenique, 01 Jogo Bons 
Negócios, 01 caneca personalizada 
do IBS e 01 camiseta de educação fi-
nanceira.

A ideia foi aproveitar a experiência 
dos educadores que receberam os 
jogos em suas escolas: ninguém me-
lhor do que eles, que estão dentro da 
sala de aula, para sugerir novos de-
safios para compor o jogo!
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Arte & Cultura

No mês de dezembro, esteve 
aberta ao público a exposição 
do 7° Festival de Arte Candi-
nho Portinari da Escola Manoel 
Afonso, em Palmeiras, Bahia.

Com o tema In Natura’rte, a 
mostra apresentou trabalhos 
artísticos de alunos do 1° ao 
5° Ano que inspiraram-se na 
natureza e na preservação 
da Chapada Diamantina, re-
gião onde situa-se o município, 
para realizarem suas criações!

A exposição foi montada no CRAS 
da cidade e pôde ser visitada até 
o dia 13 de dezembro de 2019 por 
todos os cidadãos palmeirenses.

É a escola pública trazendo para 
toda a comunidade uma exposi-
ção de alto nível, que evidencia 
e valoriza o desempenho dos 
alunos, suas reflexões e apren-
dizados ao desenvolver o tema 
ambiental em trabalhos de arte.

Projeto de arte encerra-se com 
bela exposição para comunidade 
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Escola em Serra do Mel ganha 
espaço de leitura lindo e novo

Antes & Depois

Antes

A equipe da Escola da Vila 
Piauí, em Serra do Mel, Rio 
Grande do Norte, não espe-
rava que esse espaço insípi-
do da escola se transformas-
se num lindo e aconchegan-
te espaço de leitura. Agora, o 
ambiente promove o prazer 
da leitura literária, atraindo 
os alunos com belos mate-
riais, livros e histórias!



IBS Notícias6

Primeira mobilização com Jogos 
de Educação Financeira do ano

Giro solidário

Balsas - MA

Bragança Paulista - SP

Jericoacoara - CE

Aquiraz - CE

Fortaleza - CE

Cascavel - CE

A primeira mobilização com Jogos de Educação Financeira do ano letivo aconteceu no dia 7 de fevereiro, em 
escolas parceiras do IBS de diversos municípios e estados do país! A adesão foi grande! Cada dia de mobilização 
é um grande evento que reúne diversão e muito aprendizado!
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Raquel de Oliveira: multiplicação 
das ações em Ibitiara e região

facebook.com/institutobrasilsolidario

@brasilsolidario

youtube.com/user/BrasilSolidario

instagram.com/brasilsolidario

Nas primeiras ações realizadas no 
município de Ibitiara, Bahia, Raquel 
de Oliveira era a Diretora Pedagógica 
da Secretaria de Educação e ajudou 
em todo o processo de mobilização 
das escolas para receber o Programa 
de Desenvolvimento da Educação - 
PDE.

“Em 2014, quando recebemos a no-
tícia de que seria possível trazer as 
oficinas do IBS foi uma festa para 
todos na Secretaria, pois só de ouvir 
sobre a repercussão do programa em 
municípios vizinhos já motivava os 
educadores daqui”, recorda Raquel.

Diante da recepção calorosa dos 
educadores às ações do Instituto, 
Raquel tornou-se uma mobilizado-
ra ativa, acompanhando ainda mais 
de perto quando foi coordenadora 
pedagógica da Escola Municipal José 
Pereira de Araújo, no Povoado de 

Minha história

_______________________________ Parceiros Financeiros

Programas, projetos e premiações ____________________

#juntosconstruimos

Lagoa do Dionísio, sede das oficinas 
práticas do PDE.

Segundo a educadora, o Instituto 
mostrou como os alunos são capa-
zes e quanto as ações são feitas de 
forma organizada, bem articuladas 
com a proposta pedagógica. “Os alu-
nos surpreendem em suas produ-
ções e o mais interessante é que não 
precisa ser nada a mais na escola: é 
só inserir as atividades no currículo 
escolar para ter um trabalho praze-
roso, com resultados impressionan-
tes”, enfatiza.

Atualmente, como parte da equipe 
técnica da Secretaria de Educação 
de Ibitiara, Raquel segue acompa-
nhando as ações do IBS e participa 
diretamente de formações realiza-
das em outros municípios, um traba-
lho de multiplicação. “Quando recebi 
o convite para participar das oficinas 

de Incentivo à Leitura, em Iraquara, 
Bahia, e com jogos de educação fi-
nanceira em Sobral, no Ceará, eu não 
pensei duas vezes porque eu acredi-
to muito nas ações do IBS. Eu conhe-
ço a qualidade das oficinas, a serie-
dade do trabalho do Instituto e, lá na 
ponta com os estudantes, a gente vê 
resultados que são bastante signifi-
cativos”, conclui.
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