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A retrospectiva de um 
ano atípico para todos

A pandemia impôs uma série de desafios ao ano de 2020, mas a vontade 
de superação das dificuldades, as parcerias e a criatividade deram à essa 
travessia uma nova significação, e projetos de sucesso foram empreendidos!

Cidadania

Educação Ambiental

Coleta seletiva e alimentação 
nutritiva assegurada durante a  
pandemia mundial! pág. 8

Ações conjuntas do IBS com 
parceiros tentaram minimizar 
os danos sociais provocados 
este ano pela pandemia! pág. 9Incentivo à Leitura

O espírito colaborativo tomou conta 
das comunidades para enfrentar a 
crise sanitária! Confira! pág. 6

Vários projetos de Incentivo à 
Leitura puderam ser continuados 
com muita criatividade! Veja! pág. 4

Boas Iniciativas

Janeiro 2021
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Editorial

Ano desafiador para o IBS,
mas também de reconhecimento

Diante dos grandes desafios en-
frentados durante a pandemia, o 
Instituto Brasil Solidário, seguiu 
fomentando a proposta do #jun-
tosconstruímos com campanhas 
e ações solidárias em apoio a fa-
mílias e comunidades de todo o 
Brasil, além de se reinventar e 
inovar nas atividades de educa-
ção para as escolas beneficiárias 
dos projetos. Um ano desafiador, 
que nos impulsionou ao novo e a 
importância do trabalho colabo-
rativo, com união e solidarieda-
de! 

O ano trouxe, ainda, uma chan-
cela em reconhecimento ao tra-
balho promovido pelo IBS nesses 
20 anos de atuação, com prêmios 
internacionais, como o Visiona-
ris – UBS ao Empreendedor So-
cial, onde o Diretor do IBS, Luis 
Salvatore, foi selecionado entre 
os quatro finalistas da premia-
ção, com apoio em dinheiro para 
o desenvolvimento dos projetos 
sociais IBS e, ainda o Prêmio de 
Literatura Internacional Brasi-

leira, concedido pela Academia 
Internacional de Literatura Bra-
sileira e a Focus Brasil New York, 
anunciado ao vivo, no encontro 
mundial de literatura.

A valorização do trabalho reali-
zado nas escolas de todo o Bra-
sil só reforça o empenho e dedi-
cação de toda a equipe IBS que, 
este ano, trouxe soluções impor-
tantes em adaptação ao período 
de distanciamento social, com 
muita troca de conhecimento e 
partilha de boas práticas entre 
educadores, alunos e gestores 
públicos de várias regiões do Bra-
sil, através do Canal Diálogos IBS.

As oficinas ofertadas através do 
Plano Bienal IBS 2020/2021, ga-
nharam o formato EaD (Ensino à 
distância e ensino híbrido), com 
aulas dinâmicas e interativas, 
apontando várias possibilidades 
na elaboração das aulas remo-
tas e com suporte aos educado-
res sobre o uso das ferramentas 
tecnológicas. Com a proposta de 

aprimorar e somar as atividades 
realizadas através da Oficinas 
Práticas do Programa de Desen-
volvimento da Educação – PDE, a 
equipe pedagógica do IBS lançou 
uma plataforma digital intera-
tiva, trazendo para o ambiente 
online o melhor da experiên-
cia vivenciada em campo, com 
materiais gratuitos e apostilas 
completas de fácil acesso para os 
educadores. 

O novo formato, conseguiu apro-
ximar educadores de diferentes 
realidades sociais e culturais, 
compartilhando vivências seja 
na zona rural, ou nas grandes ca-
pitais, além de abrir portas para 
um diálogo com profissionais de 
referência em várias áreas edu-
cacionais, atendendo os 08 eixos 
de atuação do IBS, que contará 
com o modelo EaD nas formações 
de Leitura, Artes, Educomunica-
ção, Educação Ambiental, Educa-
ção Financeira, Empreendedoris-
mo, Cidadania e Saúde, de forma 
multidisciplinar.

Na área de Educação Financeira, 
o projeto com os Jogos Piqueni-
que, que já possui ação consoli-
dada em todo o Brasil em sua ver-
são física, ganhou uma proposta 
no modelo digital, ampliando as 
possibilidades de exercitar as ha-
bilidades dos alunos de poupar, 
empreender e investir, de forma 
lúdica e criativa. Podendo ser tra-
balhado com crianças desde os 
primeiros anos escolares, a ver-
são online conta com novas car-
tinhas, um quiz interativo e mais 
oportunidades de avaliação dos 
educadores sobre a evolução e 
desempenho da turma no apren-
dizado com os jogos.

Aula EaD online do IBS



IBS Notícias3

Durante todo o período de dis-
tanciamento social, o Instituto 
Brasil Solidário, mobilizou diver-
sas campanhas solidárias, con-
tando com o apoio de parceiros e 
doações de pessoas físicas, que 
se uniram e colaboraram em vá-
rias frentes de apoio às famílias 
e comunidades de alta vulnera-
bilidade social atendidas pelos 
projetos IBS.

Com atividades iniciadas desde 
o início do mês de abril, as cam-
panhas de segurança alimentar, 
possibilitaram a doação de 740 
cestas básicas completas com 
kits de higiene e limpeza, aten-
dendo municípios como Palmei-
ras, na Bahia, São Paulo Capital, 
Fortaleza, Crateús, Nova Russas, 
Pacatuba, Taíba e Caucaia, no 
Ceará. Os itens de alimentação 
e limpeza foram adquiridos em 
mercadinhos locais, contribuindo 
também para a sustentabilidade 

Campanhas e 
ações solidárias

dos comércios regionais.

As ações solidárias se estende-
ram ainda com o apoio à proteção 
aos profissionais de saúde que 
estão na linha de frente do com-
bate à COVID-19, com a doação de 
9 mil viseiras faciais, conhecidas 
também como máscaras “face 
shield”, que foram entregues em 
10 cidades do Ceará. Reforçando 
uma ação conjunta e com maior 
alcance em todo o Estado do Ce-
ará, a proposta contou com a 
parceria do Instituto Federal de 
Ciência e Tecnologia – IFCE, com 
a entrega de parte da produção 
das máscaras para as ações so-
lidárias mobilizadas pelo Grupo 
BoraFazer, do IFCE, composto por 
representantes de todos os Cam-
pus do Estado do Ceará, e que tem 
realizado várias iniciativas, como 
entrega de materiais de higiene e 
equipamentos de proteção em di-
ferentes regiões do Estado.

Crateús - CE

Pindoretama - CE

Palmeiras - BA

Sede do IBS - CE

Juntos Construímos
O lema do #juntosconstruímos 
esteve presente em todo o ano de 
2020, e graças a uma corrente de 
união, solidariedade e compro-
misso viabilizada junto aos nossos 
parceiros IBS, conseguimos não só 
expandir nossos projetos, como 
promover ações emergenciais 
exigidos por um ano tão atípico. 
Agradecemos a todos os parceiros 

financeiros e institucionais que 
permitiram ao IBS criar diversas 
ações de contingência e alterna-
tivas que deram continuidade ao 
trabalho desenvolvido em várias 
regiões do Brasil, permitindo ainda 
mais um 2021 com muitas oportu-
nidades de levar a arte, a cultura e 
a educação através do nosso Plano 
Bienal Brasil Solidário.
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Incentivo à leitura

Criatividade na adaptação das 
atividades para a nova realidade
A leitura pode ser uma atividade 
solitária. Porém, fica tudo mais 
gostoso quando podemos com-
partilhar esse prazer. Pensando 
nisso, vários projetos foram colo-
cados em prática para não deixar 
os leitores isolados! 

As escolas de Ubajara e Tianguá, 
no Ceará, protagonizaram lindas 
iniciativas virtuais de incentivo 
à leitura literária, com contações 
de histórias, leituras, e até mes-
mo um São João Literário Virtual!  Maratona de Leitura - Balsas/MA

São João Literário Virtual - Tianguá/CEEmpréstimo de livros  - Tianguá/CE

Com segurança, também promo-
veram o empréstimo dos acer-
vos, para que ninguém ficasse 
sem livros para ler!

Grupos de leitura para adultos 
foram criados pelo IBS, entre os 
Anjos da Leitura, via whatsapp, 
e pela professora Rúbia Marga-
reth, a Margô, que fundou o Len-
do Juntos em Irecê, Bahia! Tanto 
foi o movimento pela leitura em 
2020 que teve até Maratona de 
Leitura em Balsas, no Maranhão!

Grupos de leitura ajudaram também os adultos a não se sentirem tão isolados durante a pandemia!
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Projeto 30 Mintutos pela Leitura
prosseguiu em várias localidades

O Projeto 30 Minutos pela Lei-
tura não deixou de acontecer e 
proporcionou momentos de mui-
ta leitura e aprendizagens, pois 
teve de ser adaptado a essa nova 
realidade. Professores, alunos 
e seus familiares começaram a 
produzir vídeos com os celula-
res e transmitir imagens ao vivo 
para que todos pudessem parti-
cipar das atividades!
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Boas iniciativas

Iniciativas comunitárias e 
solidárias para driblar a crise
O ano de 2020 impôs uma nova 
ordem: o isolamento social e a so-
lidariedade.

Nessa situação, os moradores 
do Assentamento Valparaíso, 
no município de Tianguá, Ceará, 
souberam muito bem como apro-
veitar as oficinas de marcenaria e 
costura e outros recursos doados 
pelo Projeto Ventos que Trans-
formam em parceria com o IBS. 
Equipes se mobilizaram na cons-
trução de móveis sustentáveis e 
na costura de máscaras de tecido 
e outros produtos para venda e 
distribuição na comunidade.

Em Lençóis, Bahia, o Proje-
to Faça sua Parte arrecadou 
embalagens plásticas para a 
confecção de sacolas reutili-
záveis pela artesã e formado-
ra do IBS Levina Borges!
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Arte & Cultura

Um esforço coletivo foi feito para 
levar arte e cultura a todos! A sé-
rie de lives Diálogos IBS contem-
plou as linguagens artísticas. 

No município de Ubajara, Ceará, 
as artes também foram incen-
tivadas, junto às atividades de 
leitura. Maria Alice, aluna do CEI 
Ubajara, montou um teatro de 
sombras para contar lindas his-
tórias para sua família!

Ainda em Ubajara, o Grupo Ba-
léArte, liderado pela professora 
Jéssica Sá da Escola Humberto Ri-
beiro Lima, promoveu apresenta-
ções online na celebração do Dia 
da Independência do Brasil!

Consumir e produzir arte foi 
essencial durante a pandemia
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Educação ambiental

IBS e parceiros se empenharam 
para que atividades não parassem 

O ano de 2020 foi bastante desa-
fiador para as atividades de Edu-
cação Ambiental! Mesmo com 
grandes riscos de contaminação 
pelo coronavírus, a coleta sele-
tiva, essencial para o equilíbrio 
ecológico, foi mantida por asso-
ciações de catadores. Houve até 
mesmo o lançamento do Progra-
ma de Coleta Seletiva de Nova 
Russas, Ceará, município vizinho 
à Crateús, antigo parceiro do IBS 
no Programa LEVE - Local de En-
trega Voluntária Escolar.

Enquanto isso, na E.E. Ministro 
Costa Manso em São Paulo Ca-
pital, último local de formação 
presencial do PDE, o legado dei-
xado pelo IBS foi totalmente as-
similado e todas as plantas orna-
mentais e hortaliças receberam o 
carinho e a atenção da Agente de 
Organização Escolar Ana Paula 
dos Santos. Na E.E. Princesa Isa-
bel, teve distribuição de mate-
riais e ervas aromáticas para que 
alunos e professores pudessem 
plantar em casa!

Nova Russas - CENova Russas - CE

E.E. Ministro Costa Manso - SP

E.E. Ministro Costa Manso - SP E.E. Princesa Isabel - SP

E.E. Princesa Isabel - SP
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Colaboração entre parceiros 
do IBS garantiu doações

Cidadania

Além das ações de segurança 
alimentar com a distribuição de 
cestas básicas, kits de higieniza-
ção e a doação de máscaras de 
proteção contra o coronavírus, 
o IBS e seus financiadores pes-
soas físicas e jurídicas promove-
ram um Natal mais acolhedor às 
crianças a Escola Antônio Diniz, 
no pequeno povoado de Croas, 
em Barreirinhas, Maranhão, no 
Dia de Doar. Além de cestas bá-
sicas, foram doados brinquedos 
novos que fizeram a alegria da 
criançada!

Em São Raimundo Nonato, Piauí, 
a horta da Unidade Escolar Joa-
quim Horácio Ribeiro, não parou 
de produzir e abasteceu as famí-
lias do Povoado Novo Horizonte, 
onde a escola está inserida.

Em Tianguá, Ceará, a Escola Fa-
mília Agrícola Antônia Suzete, do 
Assentamento Valparaiso, distri-
buiu kits nutricionais que a Se-
cretaria Municipal de Educação 
disponibilizou para compensar a 
falta da merenda escolar.

São Raimundo Nonato - PI São Raimundo Nonato - PI

Barreirinhas - MA

Tianguá - CE Barreirinhas - MA
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Serra do Mel ganhou as mais 
novas transformações em 2020

Antes & Depois

Antes

Em parceria com a Echoenergia, o IBS atuou no município de Serra do Mel, Rio Grande do Norte, com formações nas áreas 
de Educação Ambiental e Incentivo à Leitura, deixando o legado de três   espaços de leitura  modelo, totalmente equipados!

Escola Vila Sergipe

Escola Vila Sergipe Escola Vila Sergipe

Escola da Vila Piauí

Escola da Vila Piauí

Escola da Vila RN

Escola da Vila RN
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As cenas que marcaram o 
ano de 2020 do IBS e de todos

Giro solidário

Lagoa Nova - RN

Ubajara - CE

EaD - IBS

Tianguá - CE

Nova Russas - CE

São Paulo - SP

Nessas imagens, um pouco das cenas mais impactantes e emocionantes de um ano assolado por uma crise 
sanitária mundial. Mesmo assim, o IBS e seus financiadores investiram no sorriso, na esperança, na cooperação 
e na Educação, levando o que há de melhor de nós para todos os parceiros de luta por um Brasil mais justo!
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Minha história

Cada talento agregou mais 
riqueza e valor às ações do IBS

Professores, alunos, voluntários, 
agentes comunitários, colabora-
dores, enfim, todos as pessoas 
que em algum momento cruza-
ram suas vidas com as ações do 
Instituto Brasil Solidário saíram 
transformadas e levaram trans-
formação para seus territórios 
de atuação! Mas vamos contar 
um segredo: todos eles também 
transformam a equipe IBS, apri-
moram as atividades, agregam 
novas perspectivas e contribuem 
com novas ideias! Por isso, Juntos 
Construímos, sempre!

Heryc Oliveira - Irecê/BA

Jéssica Sá - Tianguá/CE Ana Cristina Lopes - Beberibe/CE

Jeandre Mendonça - Ubajara/CE

Whebert Wallace - Palmeiras/BA

Agnaldo Araújo - Alto Paraíso/GO
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Zenaide Campos - Natal/RN

Raquel Oliveira - Ibitiara/BA

Juca Andrade - São Paulo/SP

Joyce Veras - Cabaceiras/PB

Rosilene Nunes  - Cabaceiras/PB

Parceiros Financeiros
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