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Retrospectiva: um resumo
dos avanços de 2018

A primeira edição do ano oferece uma rápida revisão em imagens das
conquistas perpetradas pelas escolas participantes dos programas e projetos
do Instituto Brasil Solidário no ano de 2018!

Educação Ambiental

Minha História

Bianca Aires - PB
Uma nova geração consciente está
se desenvolvendo a partir das ações
ambientais do IBS! pág. 6

A cada edição do IBS Notícias, um
participante das ações do IBS que faz
a diferença em sua cidade! pág.12
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Educomunicação
As ações de Educomunicação
motivaram os estudantes e
despertaram seu interesse em
diversas disciplinas! pág. 4

Boas Iniciativas
As escolas criaram projetos
exemplares que servem de
inspiração a todos! pág. 3

Incentivo à leitura
Ano de grandes conquistas
na área de Incentivo à Leitura

Beberibe - CE

Na área de Incentivo à Leitura, o
ano de 2018 foi bastante frutífero. As escolas participantes do
Programa de Desenvolvimento
da Educação – PDE, dentre outros programas do IBS, seguiram
conduzindo ações de leitura que
aproveitaram datas comemorativas. O São João Literário, por
exemplo, mobilizou diversas
escolas e comunidades. Os con-

Irecê - BA

cursos Foto Escrita, Soletrando
e Maratonas de Leitura para professores e alunos também aconteceram com sucesso. Teve também formação de mais Anjos da
Leitura, projeto que vem se destacando por formar verdadeiros
anjos que levam a leitura para
dentro e para fora da escola com
iniciativas cativantes!
Ibitiara - BA

30 Minutos pela Leitura: projeto campeão de adesões
A continuidade do 30 Minutos pela Leitura nas escolas parceiras do IBS demonstrou o quanto o projeto tem contribuído
para a formação de leitores e, consequentemente, produzido melhoras significativas na aprendizagem dos alunos.
Pindoretama - CE

Tracuateua - PA
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Boas iniciativas
Boas iniciativas: inovações a
serem compartilhadas
O ano de 2018 teve excelentes
iniciativas empreendidas pelas
escolas parceiras do IBS. Ações
focadas no acolhimento da família na escola, na participação ativa dos alunos na construção de
seus conhecimentos, em estratégias criativas de estímulo à curiosidade e ao prazer de aprender,
no diálogo com o poder público,
na integração com a comunidade
e na promoção de atividades voluntárias e ao ar livre.

Irecê - BA

Ibitiara - BA

Cascavel - CE
Ibitiara - BA

Boas iniciativas do IBS
O IBS lançou dois concursos em
2018: “Eu quero o IBS na minha
escola”, cuja seleção se deu por
meio de cartas e desenhos enviados, e o Concurso Cultural IBS,
que premiou as escolas que desenvolveram mais atividades da
lista sugerida no regulamento.
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Quatipuru - PA

Educomunicação
A comunicação como fonte
de aprendizagens significativas
As ações da área de Educomunicação continuaram fazendo
sucesso com os alunos das escolas parceiras do IBS ao longo de
2018. A participação e o envolvimento dos alunos com atividades
nesse campo mostram que rádio
e jornal escolares, fotografia e
cinema são linguagens bastante
atraentes para crianças e jovens,
possibilitando
aprendizagens
concretas e intensas.

Tianguá - CE

Gentio do Ouro - BA

Irecê - BA

Ibitiara - BA

Cabaceiras - PB
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Arte & Cultura
Temas importantes abordados
por meio de linguagens artísticas
A área de Arte & Cultura promoveu grandes temas e discussões.
Diversidade cultural, preconceito, respeito, bullying, trabalho
infantil, História e Literatura
estão entre os assuntos sérios e
importantes que foram apresentados por meio de linguagens
artísticas como o teatro, as artes
visuais, a música e a dança. Com
isso, as escolas parceiras do IBS
deram um verdadeiro show de cidadania em 2018!

Irecê - BA

Ibitiara - BA

Cascavel - CE

Beberibe - CE
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Ibitiara - BA

Educação ambiental
Continuidade e multiplicação das
ações de Educação Ambiental
A área de Educação Ambiental
mobilizou todas as escolas
parceiras do IBS para a promoção
de uma consciência ambiental
efetiva entre alunos, equipes
escolares, famílias e comunidade.
Foram
gincanas,
passeios
pedagógicos, coletas seletivas,
hortas escolares, conferências
juvenis sobre meio ambiente,
enfim, diversas ações potentes
e participativas, para levar
conhecimento e discussão sobre
ecologia e bem estar à todos!

Irecê - BA

Tamboril - CE

São Raimundo Nonato - PI

Quatipuru - PA

Nova Russas - CE
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Saúde
A promoção de saúde e bem estar
esteve presente nas escolas
O tema “saúde” despontou em
menor medida de forma autônoma no IBS Notícias mas foi um
assunto bastante abordado em
outras áreas como Arte & Cultura, Educação Ambiental, Educomunicação, Literatura e através
de imagens no Giro Solidário!

Ibitiara - BA

Ibitiara - BA

Cabaceiras - PB

Irecê - BA
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Quatipuru - PA

Antes & Depois
O registro das transformações nas
escolas atendidas pelo IBS
Em outubro foi a estréia da sessão Antes & Depois, que tem
como objetivo mostrar como as
transformações para melhoria
do ambiente escolar são importantes para gerar o sentimento
de pertencimento, auto estima
e motivação em todos os envolvidos no processo educativo das
escolas!

Antes

Depois

Cascavel - CE

Cascavel - CE

Cabaceiras - PB

Depois

Cabaceiras - PB

Iraquara - BA

Depois

Iraquara - BA
8 IBS Notícias

Giro solidário
O Intercâmbio Solidário aconteceu
no estado do Maranhão em 2018
Em 2018, o IBS realizou a sétima edição do Intercâmbio Solidário no município de Barreirinhas, uma
iniciativa que leva alunos de escolas particulares à uma imersão sociocultural, unindo turismo e
voluntariado na conscientização sobre cidadania e desigualdade social.
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Comunidades sustentáveis
Projeto Ventos que Transformam
produziu impactos reais
Os municípios de Tianguá e Ubajara no Ceará beneficiaram-se
dos Ventos que Transformam em
2018, projeto social empreendido pela Echoenergia com realização do Instituto Brasil Solidário.
E as transformações foram muitas! Os dois municípios puderam
capacitar seus profissionais com
formações na área de Incentivo
à Leitura, Arte & Cultura , Educação Ambiental e Educomunicação. Em Tianguá, a população
recebeu obras de melhoria em escolas e comunidades. Além disso,
uma grande ação de Saúde, que
levou profissionais de diversas
áreas para atender a população.
Em Ubajara, os guias do Parque
Nacional, localizado na Chapada
da Ibiapaba, tiveram a oportunidade de participar da elaboração
do roteiro turístico e receberam
o material impresso, prontinho
para uso!

Acompanhe as novidades pelo
http://echonoticiastiangua.
blogspot.com.br
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Educação financeira
Jogos de Educação Financeira
alcançaram grandes resultados

O ano de 2018 foi bastante frutífero para a Educação Financeira nos municípios cearenses de
Cascavel, Pindoretama e Beberibe! Com a aplicação dos jogos de
Educação Financeira Piquenique
e Bons Negócios, as escolas experimentaram uma evolução enorme na aprendizagem dos alunos!
O Instituto Brasil Solidário, responsável pela implementação
do projeto do Bank of America
Merrill Lynch, realizou formações, seminários, mobilizações,
acompanhamentos e estimulou
a realização de torneios e compartilhamento de conhecimentos entre os professores, que desenvolveram boas estratégias de
aprendizagem com a utilização
dos jogos. O projeto foi tão bem
sucedido que chamou a atenção da instituição chilena Junior
Achievement Chile, cuja equipe
esteve no Ceará para conhecer as
atividades com o objetivo de aplicar jogos de Educação Financeira
em escolas de Santiago!
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Minha história
Rol de talentos
descobertos pelo IBS

A sessão Minha História resgatou histórias pessoais de sucesso, motivadas a partir de ações
do IBS em escolas parceiras por
todo o Brasil!

Márcia Andrade - CE

Lucilene Melo - PA

Josélia Barros - MA

Jocivalda Cardoso - BA

Jefferson Maciel - BA

Max Bezerra - PA
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