Fevereiro 2021

Ano letivo começa
com cuidados básicos

Minha história
Eu vi de perto esse
impacto na minha
turma, que teve
oportunidades únicas
a partir das práticas
inovadoras do IBS.

João Vitor Aires,
Psicólogo em Cabaceiras/PB

As escolas parceiras do Instituto Brasil Solidário já retornaram às aulas com
os cuidados básicos de higiene, que serão mantidos até que toda a população
brasileira seja vacinada e a pandemia esteja devidamente controlada.

IBS na Pandemia

Saúde & Prevenção

IBS viabiliza doações de cestas
básicas, kits de higiene e máscaras
durante a pandemia ! Confira! pág. 2

O encerramento do primeiro ciclo de
formações nessa área, com ação de
distribuição de kits de saúde! pág. 6
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Incentivo à Leitura
Retomada das ações de leitura
com a participação direta de
Anjinhos da Leitura! pág. 3

IBS na Pandemia
Associações de catadores recebem
nova doação de cestas básicas
Dando continuidade às campanhas e ações solidárias de segurança alimentar, contamos com
o apoio da Temasek e parceiros
pessoa física na doação de cestas
básicas e kits de higiene.
Cientes do importante trabalho
dos catadores de materiais recicláveis, a campanha promoveu
nova entrega de cestas básicas
no sertão do Ceará, 29 delas para
a Associação Recicratiú, em Crateús, e 15 para Associação Recinovar, em Nova Russas, incluindo
materiais de higiene e limpeza.
Os produtos são adquiridos em
mercadinhos locais, contribuindo
também para a sustentabilidade
dos comércios da região.
“Essas cestas estão ajudando
muito a nossa família. Com essa

pandemia estamos passando
momentos muito difíceis, todos
possuem família, criança em
casa, então nós só temos a agradecer por essa ajuda. O grupo
todo fica muito feliz por contar
com esse apoio”, ressalta Francisca Emília, que faz parte da
equipe da Associação de Catadores de Nova Russas – Recinovar.

Recicratiú - Crateús

Recinovar - Nova Russas

Parceria garante renda para equipe de costura de Tianguá
Um intercâmbio solidário aconteceu
entre os municípios atendidos pelo
Projeto Ventos que Transformam,
da Echoenergia com realização do
Instituto Brasil Solidário!
Com todo o carinho e dedicação, a
turma da Oficina de Corte e Costura
de Tianguá, no Ceará, confeccionou
as máscaras de tecido que compõem
os Kits de Saúde e Prevenção.
São cerca de 11 mil máscaras doadas aos alunos de escolas públicas
de Tianguá e de Serra do Mel, no Rio
Grande do Norte, junto com outros
materiais educativos sobre as medidas de prevenção e os cuidados para
um retorno às aulas de forma segura
e com todas as orientações de saúde.
A iniciativa gerou renda para a equipe da oficina de costura e, ao mesmo
tempo, promoveu um retorno às aulas mais seguro!
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Incentivo à leitura
O ano começa com atividades
de incentivo à leitura no Ceará
O ano começou com ações de incentivo à leitura no Ceará!
Os pequenos Anjos da Leitura
de Tianguá têm disponibilizado
uma biblioteca viva e ativa no
empréstimo dos livros. Da organização do acervo à montagem
do espaço em cantinhos literários, esses Anjos estão empenhados em promover a leitura
literária!
Tomando todos os cuidados, com
uso de máscara e álcool em gel
sempre à disposição no local, os
alunos têm se revezado nas atividades de leitura da biblioteca,
ajudando na catalogação dos livros, para manter o ambiente
sempre convidativo, e deixando
o acervo literário acessível para
toda a comunidade escolar!
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Arte & Cultura
Os preparativos para os cursos
EaD na área de Arte e Cultura
A produção de conteúdo para as
formações EaD do IBS seguem
em ritmo acelerado. Os cursos
estão sendo preparados com o
mesmo capricho e qualidade das
oficinas presenciais!
Os cursos de Introdução à Arte e
de Teatro de Bonecos já estão em
desenvolvimento!
Nado Rohrmann, da Companhia
de Inventos, está gravando os
vídeos que serão usados como
ferramentas didáticas ao longo
do curso. Os bastidores desse lindo processo artístico estão sendo
publicados aos poucos nas redes
sociais do IBS! A janela do Teatro
Casa de Bonecos, em Tiradentes, virou palco e cenário para a
formação de Teatro de Sombras,
além de um mini palco construído
com caixa de papelão, feito com
reaproveitamento de materiais,
reforçando os mesmos conceitos trabalhados nas atividades
em campo nas escolas atendidas
pelo IBS, que unem Educação,
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Arte e Sustentabilidade!
O curso de Introdução à Arte, ministrado pelas artistas Carolina
Lopes e Rociania Barreto, também está quase concluído após
meses de pesquisas e elaboração
e ficará prontinho para a aula
inaugural, no dia 22 de fevereiro!

Educação ambiental
Horta caseira em Cabaceiras é
inspiração para outras iniciativas
O educador Luan Cavalcanti,
parceiro das ações IBS em Cabaceiras, Paraíba, tem utilizado as
técnicas do material de Educação
Ambiental do IBS para produzir sua própria horta, em casa! A
horta se transformou num mini
jardim, com hortaliças e ervas
aromáticas, trazendo para a família hábitos mais saudáveis de
alimentação, com verduras orgânicas e fresquinhas!
Luan deu início ao projeto no período da quarentena, utilizando
materiais como garrafa PET e recipientes de plástico que seriam
descartados no lixo. Hoje, já almeja ampliar os canteiros, que se
tornaram uma nova paixão em
suas atividades no lar!

Nova turma EaD de Educação Ambiental tem início em fevereiro
A Formação EaD de Educação
Ambiental já está nos últimos
preparativos para lançar uma
nova turma no dia 26 de fevereiro, e o município de Lagoa Nova,
no Rio Grande do Norte, já começou a mobilizar os educadores da
região!
A Secretaria de Educação de Lagoa Nova realizou mais de 20
visitas em escolas municipais,
estaduais e privadas para incen5 IBS Notícias

tivar a participação dos educadores na capacitação.
A iniciativa chega na região através do Projeto Ventos que Transformam, da Echoenergia, com
realização do Instituto Brasil
Solidário, reforçando as ações já
iniciadas e fortalecendo a continuidade e a expansão de práticas
que visem o respeito, a sustentabilidade e a preservação do meio
ambiente.

Saúde & Prevenção
Ação social abre formação EaD com
entrega de kits de higiene

O kit de saúde compõe-se de sacolinhas individuais com viseiras
no modelo face shield para os
educadores e máscaras em tecido para os alunos.
O mês de fevereiro marcou o retorno às aulas na rede pública de
ensino de Serra do Mel, Rio Grande do Norte, e o Projeto Ventos
que Transformam, da Echoenergia com realização do Instituto
Brasil Solidário, preparou uma
ação de saúde, com a entrega de
mais de 2.700 kits de prevenção,
atendendo escolas da rede municipal e estadual da região.

Na sacolinha do estudante, são 4
máscaras de tecido, uma garrafa
de água, além de material lúdico
e criativo no formato de gibi, lembrando as medidas sanitárias essenciais adotadas desde o início
da pandemia, como a forma correta de higienização das mãos,
utilização de máscara e distanciamento social em todos os espaços escolares.

Encerramento do primeiro ciclo de formação EaD de Saúde
Dia 29 de janeiro aconteceu a última aula da primeira turma da
formação EaD de Saúde, promovida em parceria com a Secretaria
de Educação de Serra do Mel, com
130 inscritos. O encerramento
teve a participação de profissionais renomados como o Dr. Márcio
Valeriano, antigo parceiro do IBS,
e Fábio Fowler, gerente geral da
região Ásia-Pacífico e África da
empresa Ultradent, que palestraram e tiraram dúvidas sobre a

Covid-19 e o mundo pós-pandemia.
“Produzimos o EAD de Saúde do Instituto Brasil Solidário usando nossa
experiência em quase 20 anos de
projetos, onde observamos necessidades urgentes, como crianças com
problemas bucais graves e possibilidades de um trabalho mais amplo e
perene em saúde geral”, ressaltou o
Dr. Wolber Campos, que participou
da elaboração do conteúdo e vem
promovendo ações solidárias junto
com o IBS desde 2004.
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Antes & Depois
Escola em Jericoacoara ganhou
escovódromo para higiene bucal
Antes
A parede com apenas uma pia
no pátio da Escola Nossa Senhora da Consolação, em Jericoacoara, Ceará, demonstrava
a necessidade de mais recursos
para atrair a atenção dos alunos com relação à escovação
dental após as refeições.

Durante

Foi então que, na etapa do Programa de Desenvolvimento da
Educação - PDE, do IBS, aconteceu a instalação do Escovódromo, com a parceria do artista
local Miguel de Paula, que ajudou na decoração, tornando o
lugar atraente e convidativo!

Depois
Depois
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Giro solidário
O ano começou a todo vapor
com as formações EaD do IBS
Iniciando o ano com uma formação completa na área de Saúde & Prevenção, entre outras que virão, o Instituto
Brasil Solidário, com a ajuda de seus parceiros financeiros, está conseguindo atender diversos municípios com
capacitações que complementarão as ações presenciais, quando estas forem possíveis novamente!
Saúde - Dr. Márcio Valeriano

Saúde - Dr. Wolber Campos
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Minha história
João Vitor despertou sua paixão
pelo trabalho social com o IBS
na época com apenas 10 anos de
idade, passou a se engajar no eixo
de Educomunicação. Em pouco tempo, se tornou responsável pela rádio
escolar e, mesmo após avançar para
o Ensino Médio, na rede estadual,
sempre acompanhou e auxiliou os
educadores da escola municipal,
compartilhando seu conhecimento e
sua paixão pelo audiovisual.

Em 2009, a Escola Municipal Abdias
Aires de Queiroz foi sede das ações
do Programa de Desenvolvimento
da Educação – PDE, do IBS, promovendo uma semana intensa de oficinas práticas.
O então estudante João Vitor Aires,

Seu empenho e comprometimento
renderam oportunidades também
no campo profissional: “Ainda hoje
desenvolvo trabalhos audiovisuais
no município e me lembro muito bem
que tudo começou ali, no despertar
do Instituto Brasil Solidário e nas
oportunidades que a Diretora Silvia
e professores como Luciano me ofertaram”, enfatiza João.
Além da Educomunicação, João sentiu pulsar ainda mais forte a vontade
de atuar em ações sociais que geras-
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sem transformação e apoio para a
sua comunidade.
“Em 2020, concluí a minha graduação em Psicologia, que é também
um fruto de todo o apoio que o IBS
nos ofertou. Afinal foi a partir dali, e
também da oportunidade de participar do Fórum Amigos do Planeta, em
Lençóis, Bahia, que me interessei
pelos modelos inovadores de educação e pelas oportunidades de transformação que podem ser geradas
por indivíduos e grupos realmente
dispostos”, disse.
Para os próximos anos, o psicólogo João Vitor Aires faz planos para
expandir ainda mais a sementinha
de solidariedade e transformação
social que foi plantada ainda em
sua juventude, durante as ações do
Instituto, e hoje representa uma escolha não só profissional, mas uma
visão de mundo.

Prêmios

