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A retrospectiva de
um ano de superação

Um Brasil assolado pela pandemia deu espaço à reinvenção, pois se 
reinventar foi a única forma de superar todos os obstáculos impostos pela 
crise sanitária mundial. O IBS se reinventou com a parceria dos educadores.

Cidadania

Educação Ambiental

Ações de Educação Ambiental 
tiveram continuidade e foram 
essenciais na pandemia! pág. 7

O IBS e seus financiadores 
deram continuidade à força 
tarefa de combate à fome e 
enfrentamento da pandemia! 

pág. 9

Incentivo à Leitura

O ano de 2021 em imagens que 
revelam toda a beleza e energia das 
ações empreendidas! Veja! pág. 11

Os encontros virtuais renovaram o 
prazer da leitura literária na escola e 
em casa! Confira! pág. 4

Giro Solidário

Janeiro 2022

O Instituto Brasil Solidário apoia os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável



IBS Notícias2

Editorial

2020-2021: o biênio da reinvenção

Luis Salvatore, ao lado de Guilherme Benchimol, presidente do grupo XP Melhores ONGs 2021, pela terceira vez

Quando a pandemia chegou 
para mudar nossa vida para 
sempre, não poderíamos ima-
ginar o tamanho do impacto 
dessa mudança. Este último 
biênio, encerrado agora, foi tal-
vez o mais desafiador de todos, 
pois o IBS sempre trabalhou de 
forma 100% presencial em to-
dos os municípios.
Diante da impossibilidade de 
realizar atividades presenciais, 
abriu-se a oportunidade para 
que todo nosso trabalho fos-
se repensado para o virtual. 
Dessa forma, transformamos 
todas as áreas temáticas do 
PDE em cursos de EaD (Ensi-
no à Distância), com material 
didático completamente refor-
mulado e todo o conteúdo em 
forma de fascículos, bem como 
a construção de uma platafor-
ma na qual os participantes 
pudessem seguir os cursos.
E não parou aí! Entendemos que 
era a oportunidade perfeita 
para que pudéssemos conectar 
as propostas da nova Base Na-

cional Comum Curricular (BNCC) 
com o ensino público. E, nesse 
processo, enxergamos o profes-
sor como a figura-chave, de for-
ma que todo o EaD foi pensado 
para esse público.
Durante o ano de 2020 tive-
mos um trabalho intenso para 
produzir todo esse material e 
já fazer os primeiros pilotos, 
para que em 2021 pudéssemos 
implementar essa visão numa 
escala maior – e assim fizemos. 
Chegamos ao final do biênio 
com 50 cursos ministrados, 
4.112 professores formados e 
muitas experiências exitosas 
para mostrar.
E em dezembro de 2021 tive-
mos a coroação de todo o es-
forço, com duas importantes 
premiações recebidas. Come-
çando pelo prêmio Educação 
Financeira Transforma, pro-
movido pelo Instituto XP, em 
que o IBS venceu na categoria 
ONG. Além disso, o IBS também 
conquistou pela terceira vez 
seu lugar entre as 100 Melho-

res ONGs do Brasil. Esses prê-
mios reforçam que escolhemos 
o caminho certo lá no início da 
pandemia – e porque não di-
zer, um caminho sem volta, 
visto que o EaD veio para fi-
car. Agora trabalharemos com 
os dois modelos, presencial e 
remoto, de forma integrada.
Para marcar essa transição, re-
alizamos no final de 2021 dois 
eventos híbridos com a equipe 
IBS espalhada pelos municí-
pios parceiros e transmitindo o 
evento pela plataforma Zoom, 
além de propor algumas ati-
vidades literárias e artísticas, 
com a presença de professores 
e alunos.
Portanto, para fechar esse biê-
nio, gostaríamos de manifestar 
nossa gratidão a todos os nos-
sos parceiros, colaboradores e 
equipe, e também a todos os 
alunos, educadores, coordena-
dores pedagógicos, gestores 
escolares e secretarias munici-
pais por acreditarem junto co-
nosco... afinal, JUNTOS CONS-
TRUÍMOS!
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Jorraram boas iniciativas no ano 
de 2021: soluções e estratégias 
engenhosas para o enfrenta-
mento de problemas gerados 
pela pandemia. 

Os projetos tiveram continuida-
de com reinvenção, como o par-
ceiro Cumbuco Bom de Bola, em 
Caucaia, Ceará, que ampliou as 
atividades oferecidas aos seus 
jovens beneficiários, com Edu-
cação Ambiental e Incentivo à 
Leitura. 

Os Jogos de Educação Financeira 
chegaram no Estado da Paraíba, 
levando dinamismo e aprendi-
zagens significativas para as es-
colas. 

Com cafés da manhã virtuais, o 
IBS se aproximou de gestores. 
Foi uma forma de acolhimento 
em tempos de distanciamento. 
O Instituto também lançou seu 
Relatório Anual 2020, com mui-
tas realizações para difundir. 

O ano terminou com chave de 
ouro, com o encerramento hí-
brido do Plano Bienal de Ativi-
dades, após dois anos de for-
mações EaD em diversas áreas 
do conhecimento, atingindo 11 
estados brasileiros.

Boas iniciativas

A palavra de ordem
foi ‘movimento’

Cumbuco Bom de Bola - Caucaia - CEEncerramento do Plano Bienal

Café da manhã virtual
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Por meio de contações de histó-
rias, transmitidas via internet, a 
magia das narrativas e a paixão 
pelos livros foram multiplicadas 
entre educadores e alunos.

Os encontros tiveram continui-
dade, mesmo que de forma vir-
tual, avivando a conexão entre 
leitores de todo o país. Nesse pro-
cesso, tivemos convidados muito 
especiais, como os autores Babi 
A. Sette e Ilan Brenman.

A volta às aulas presenciais só 
deu continuidade ao forte laço 
que se estabeleceu entre os li-
vros, seus autores e os leitores de 
todas as idades. Irecê - BA

Tamboril - CE

Ilan Brenman

 Tianguá - CE

Tracuateua - PA

Babi A. Sette

Incentivo à leitura

Um ano de encontros
literários virtuais
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Educomunicação

Os cursos EaD proporcionaram 
novos olhares aos educadores
Rádio Escolar e Fotografia foram 
os cursos de Educomunicação 
oferecidos em 2021 aos educa-
dores de vários cantos do Brasil. 
Uma incrível produção para levar 
a melhor experiência possível de 
curso a distância para os benefi-
ciários dos programas gratuitos 
do IBS.

Teve montagem especial de es-
túdio para aulas remotas na 
Bahia, transmissões especiais 
da França e uma equipe muito 
preparada para estimular a pro-
dução dos participantes, enviada 
via Whatsapp. Irecê - BA

Ivanilde de Souza

Ires Benovit

Jakeline MunizLuis Granger
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As artes visuais, o teatro de bo-
necos, a música e as atividades 
criativas com materiais reutili-
záveis foram as linguagens que 
expressaram o talento dos edu-
cadores e educadoras que rea-
lizaram os cursos EaD da área 
de Arte e Cultura. A cada tarefa, 
uma nova descoberta, uma nova 
emoção. Surpreendidos com a 
própria sensibilidade, os educa-
dores se mostraram dispostos a 
compartilhar as novas experiên-
cias artísticas com seus alunos!

Arte e Cultura

As formações EaD revelaram 
muitos professores artistas

Gissele - Cabaceiras/PB Francisco Henrique - Sobral/CE

Janemeure - Petrolina/PE

Josiane - Irecê/BA

Francelícia - Campo Verde/MTAlunos da professora Nelice - Luiz Eduardo Magalhães/BA

Marivaldo - Irecê/BA
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O ano de 2021 foi muito rico em 
ações de Educação Ambiental, o 
que demonstra que o meio am-
biente recebeu todos os cuidados 
necessários nos municípios par-
ceiros do IBS. 

As formações EaD de Educação 
Ambiental alavancaram novas 
iniciativas. Os educadores parti-
cipantes dos cursos já começa-
ram a plantar novas sementes! 

A reciclagem não parou e alguns 
municípios ampliaram a coleta, 
incrementando o projeto LEVE 
- Local de Entrega Voluntária 
Escolar. O município de São Rai-
mundo Nonato, no Piauí, foi pre-
miado pelo segundo ano conse-
cutivo com nota máxima no Selo 
Ambiental ICMS Ecológico, con-
cedido pelo Governo do Estado 
do Piauí, pelo seu engajamento 
na coleta seletiva com o LEVE. 
O município de Nova Russas, no 
Ceará, também ampliou sua cole-
ta, impulsionada pela doação de 
uma prensa para a Associação de 
Catadores Recinovar.

O Projeto Cumbuco Bom de Bola, 
em Caucaia, Ceará, ganhou vi-
vências de Educação Ambiental 
com a ajuda de voluntários.

Lagoa Nova - RN

Tianguá - CE

Caucaia - CE

A pandemia não foi empecilho
para cuidar do meio ambiente

Educação Ambiental

Extinção de lixão em Cabaceiras

O fechamento do lixão de Ca-
baceiras, na Paraíba, municí-
pio parceiro IBS há mais de 10 
anos, foi um marco importante.

O Projeto VIVA Cidade, que con-
ta com a participação de multi-
plicadores locais do IBS, ajudou 
na divulgação e orientação dos 
habitantes em relação à coleta 
seletiva na região.

O galpão de Tianguá, no Ceará, 
ganhou placas solares e as esco-
las do município continuam es-
timulando práticas sustentáveis. 
Até mesmo uma cooperativa am-
biental liderada por estudantes 
foi criada!

Assim, a área de Educação Am-
biental tem sido amplamente aco-
lhida e trabalhada para que a vida 
humana no planeta se prolongue!
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As estrelas da prevenção
do ano de 2021 foram as máscaras

Saúde e Prevenção

O ano de 2021 começou com uma 
formação EaD completa na área de 
Saúde e Prevenção, incluindo, além 
de saúde bucal, conhecimentos 
sobre a Covid-19 e os cuidados 
sanitários para deter o avanço da 
pandemia.

Como um desses cuidados foi e 
continua sendo o uso de máscaras, 
as artesãs da Oficina de Corte e 
Costura de Tianguá, no Ceará, fru-
to do projeto Ventos que Transfor-
mam, trabalharam bastante para 
confeccionar máscaras de tecido 
para compor Kits de Saúde e Pre-
venção.

Foram cerca de 11 mil máscaras 
doadas aos alunos de escolas pú-
blicas 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 au-
las 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 re-
torno às aulas mais seguro.
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Durante o primeiro semestre de 
2021, o IBS e seus financiadores 
promoveram campanhas men-
sais de segurança alimentar com 
o objetivo de auxiliar as institui-
ções parceiras e as famílias de 
seus beneficiários, em um Brasil 
assolado pela pandemia e pela 
fome. Além de cestas básicas, es-
sas instituições receberam kits 
de higiene, para que todos tives-
sem acesso aos meios de comba-
te à proliferação do coronavírus.

Ao todo, foram doados:

•	1.621 cestas básicas;

•	1.621 kits de higiene e limpeza;

•	9 mil máscaras modelo face 
shield; 

•	11 mil máscaras de tecido;

•	2.700 kits de saúde e prevenção 
para as escolas.

Palmeiras - BA

O engajamento do IBS e seus 
parceiros contra a fome

Cidadania

Juntos Construímos
O nosso lema, Juntos Construímos, 
fez ainda mais sentido nesse ano 
desafiador, no qual foi preciso dar-
mos as mãos para nos mantermos 
firmes e atuantes em prol da Edu-
cação. Todos os apoiadores finan-
ceiros, tanto pessoas físicas como 
jurídicas, foram de extrema impor-

tância nessa travessia. Graças a 
eles, pudemos garantir alimenta-
ção, proteção e auxílio aos comér-
cios locais, pois todos os produtos 
foram adquiridos nos próprios mu-
nicípios onde residiam os benefi-
ciários. Dessa forma, esperamos 
seguir construindo juntos!

Monsenhor Tabosa - CE
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Em parceria com a empresa Echoenergia, o IBS consolidou transformações físicas e pedagógicas na Escola Estadual 
Padre José de Anchieta, em Serra do Mel, Rio Grande do Norte. As obras ficaram prontas no início do segundo semes-
tre de 2021 e, desde então, as novas instalações estão sendo muito bem aproveitadas!

Salas novas e bem equipadas, 
além do pátio com novos brin-
quedos foram entregues pelo 
Projeto Ventos que Transfor-
mam em parceria com o IBS, que 
foi responsável também pelas 
formações e pela seleção e do-
ação do acervo da biblioteca.

Pelo segundo ano consecutivo, 
Serra do Mel lidera transformações

Antes e depois
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As imagens que marcaram
o ano de 2021 do IBS e de todos

Tianguá - CE

Cascavel - CE

Nova Russas - CETracuateua - PA

São Raimundo Nonato - PI

Irecê - BA

Selecionamos, aqui, os momentos mais impactantes e emocionantes de um ano 
extremamente desafiador. O IBS e seus financiadores não mediram esforços 
para apoiar ações em diversas áreas do conhecimento! 

Giro Solidário
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Um ano de muitos destaques
nas formações EaD do IBS

Além de alunos, agentes comu-
nitários e colaboradores, o ano 
de 2021 revelou talentos ao 
longo dos cursos EaD do IBS em 
diversas áreas. Cada um desses 
agentes realiza um trabalho em 
prol da dinamização da Educa-
ção e do incentivo em suas co-
munidades, servindo de exem-
plo ou colocando diretamente 
a mão na massa! Com eles, fica 
mais fácil construir um futuro 
melhor!

Lena Rodrigues - Tianguá/CE Guaciara Monteiro - Dias d’Ávila/BAMiguel Maya - Dias d’Ávila/BA

João Vitor - Cabaceiras/PB

Rafaela Batista - Cabaceiras/PBGil Correia - Balsas/MA

Hellen Barreto - Gentio do Ouro/BA

Minha história
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Marivaldo  Lopes - Irecê/BA

Jussinara Carvalho - Boquira/BA

Valterlino Monteiro - Primavera/PA

Josiane Gomes - Petrolina/PE

Parceiros Financeiros

Programas e Projetos IBS

instagram.com/brasilsolidario

youtube.com/BrasilSolidario

youtube.com/DialogosIBS

facebook.com/institutobrasilsolidario

twitter.com/brasilsolidario

Prêmios
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