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#juntosconstruimos

Ampla ação de Saúde ganha 
destaque em Tianguá

A Echoenergia, em parceria com o Instituto Brasil Solidário, realizou 
uma grande ação de Saúde no Ceará, no município de Tianguá e região, 
levando diversos profissionais qualificados para atender a população!

Minha história

Giro Solidário
Semana de Educação Ambiental 
IBS movimenta escolas! pág. 5Educação Ambiental

Município de Crateús, no Ceará, 
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São João Literário mobiliza mais de 
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Incentivo à leitura

São João Literário 
mobiliza mais de 50 escolas
O mês de junho é marcado pelos 
sabores e cores das festas juni-
nas que se espalham por todo o 
Brasil com seus pratos típicos, 
bandeirinhas e chapéus de pa-
lha. Diante de tanta riqueza cul-
tural, surge uma excelente opor-
tunidade para integrar ações 
literárias!

As escolas que fazem parte 
do Programa de Desenvolvimen-
to da Educação – PDE, do  Insti-
tuto Brasil Solidário, trabalham 
todos os anos uma sequência di-
dática durante todo o mês de ju-
nho, agregando Literatura à cada 
atividade que resultará na gran-
de festa de São João.

Com participação de mais de 50 
escolas localizadas principal-
mente no Norte e Nordeste do 
país, o Projeto São João Literário 
consolidou-se como uma grande 
festa literária que mobiliza tanto 
as escolas como toda a comuni-
dade.

E o Projeto 30 Minutos pela Leitura não para
Mesmo com diversas ações acontecendo simultaneamente, o Projeto 30 Minutos pela 

Leitura marca presença mensalmente nas escolas

Irecê - BA

Tianguá - CEUbajara - CE

Ibitiara - BAUbajara - CECrateús  - CE
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Boas iniciativas

Conselho de Classe Participativo 
é estratégia em Ibitiara

A Escola Municipal José Perei-
ra de Araújo de Ibitiara, Bahia, 
realizou entre os dias 18 e 20 o 
primeiro Conselho de Classe Par-
ticipativo de 2018 com todas as 
turmas da escola. O Conselho de 
Classe desdobra-se em pré-con-
selho, conselho e pós-conselho, 
concentrando-se na reflexão so-
bre a prática pedagógica, no pla-
nejamento, na avaliação e a na 

recuperação do aluno. Com a par-
ticipação dos alunos e da família, 
contribui para que os problemas 
de aprendizagem sejam detecta-
dos e, a partir desse diagnóstico, 
sejam elaboradas ações que vi-
sam solucionar esses problemas 
e garantir a aprendizagem de to-
dos, conforme o objetivo central 
do Projeto Político Pedagógico da 
escola.

Projeto Lendo em Família estimula a leitura em Crateús

Dentro da proposta de Leitura do 
Concurso Cultural do IBS, a Esco-
la Padre Bonfim está realizando 
ações de incentivo à leitura. To-
das as sextas-feiras os alunos do 
1º ao 5º estão levando uma Sa-
cola Literária com um livro para 
ser lido com seus familiares e ao 
retornarem, participam de um 
momento de compartilhamento 
com os colegas, rico de contação 
de  histórias.

O Conselho Participativo visa in-
tervir em tempo hábil no proces-
so ensino e aprendizagem, apon-
tando alternativas que busquem 
sanar as dificuldades e garantir 
a aprendizagem dos alunos. A 
coleta e organização dos dados 
analisados durante a reunião é 
de responsabilidade da equipe 
pedagógica e a participação dos 
familiares é fundamental.
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Educação ambiental

Crateús entra no Concurso Cultural 
IBS com várias ações ambientais

Pedalada Ambiental na Semana de Meio Ambiente

A Escola de Cidadania Padre Bon-
fim do município de  Crateús, no 
Ceará, está participando ativa-
mente do I Concurso Cultural IBS,  
desenvolvendo diversas ações 
na área ambiental. 

Entre as atividades, estão a revi-
talização da horta escolar, pro-
movendo oficinas para limpeza 
dos canteiros e plantio de horta-
liças; reutilização e reciclagem 
de materiais, além de conscien-
tização e promoção do projeto de 
coleta seletiva LEVE - Local de 
Entrega Voluntária Escolar; e au-
las em campo com o apoio da Se-
cretaria de Meio Ambiente, para 
que os estudantes conheçam o 
ecossistema Caatinga e o viveiro 
municipal apoiado pelo IBS, que 
fornece mudas compatíveis com 
o clima semiárido. 

A Prefeitura de Irecê, município baiano, promoveu uma grande Pedalada Ambiental em comemoração à 
Semana Nacional do Meio Ambiente e ao Aniversário da Cidade de Irecê. O evento contou com a participação 
dos estudantes do Ensino Fundamental II da Escola Municipal Luis Viana Filho e integrantes do Projeto Giro 
Leve, que acontece na escola todas as quintas-feiras. 
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Entre os dias 04 e 08 de junho, escolas parceiras do IBS em várias regiões do Brasil desenvolveram muitas atividades 
dinâmicas e criativas com o tema “Meu resíduo, minha responsabilidade: minha pegada no meio ambiente”, 
multiplicando as práticas de Educação Ambiental promovidas nas formações do Instituto Brasil Solidário.

Ubajara - CE

Cabaceiras - PB Irecê - BA

Cascavel - CE Tamboril - CE

Tianguá - CE Jijoca de Jericoacoara - CE Nova Russas - CE

Escolas participam da Semana 
de Educação Ambiental IBS

Giro solidário
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Comunidades sustentáveis

Projeto Ventos que Transformam e 
IBS realizam ações de saúde

Uma ação de saúde promovida pelo 
Projeto Ventos que Transformam 
da Echoenergia com realização do 
Instituto Brasil Solidário, levou para 
Tianguá, município cearense, um 
time de profissionais altamente qua-
lificados para atendimentos à popu-
lação local.

Entre os dias 13 e 15 de junho, foram 
realizados atendimentos médicos 
em diversas áreas.

A presença do cardiologista Marce-
lo Fabrício da Cunha possibilitou o 
acesso ao eletrocardiograma, um 
exame que indica se a atividade car-
díaca está dentro da normalidade. 
Foram 51 consultas e 24 eletrocar-
diogramas realizados. Segundo Dr. 
Fabrício, uma das prioridades das 
consultas era manter a qualidade do 
atendimento, com tempo para orien-
tação e apuração de sintomas que 
podem acarretar, a médio ou longo 
prazo, doenças graves.

O especialista em cirurgia vascular 
Dr. Antônio Carlos Della Pietra, re-
alizou 108 atendimentos e 56 pro-
cedimentos de escleroterapia, para 
tratamento de varizes.

Já o Dr. Paulo Henrique Souza, clíni-
co geral e especialista em cirurgia 
plástica, realizou 117 atendimen-
tos clínicos e 09 pequenas cirurgias 

de prevenção de câncer de pele. A 
maior parte dos atendimentos foi 
voltada aos cuidados e prevenção, 
mas quando identificadas lesões 
suspeitas, os pacientes logo rece-
biam a cirurgia no local.

Na área de Odontologia, uma equipe 
com 4 dentistas, incluindo atendi-
mento exclusivo para restauração 
e construção de próteses dentárias, 
realizou 104 atendimentos odon-
tológicos, com molde de 3 próteses 
novas e 15 próteses recuperadas, 
além da realização de palestras de 
prevenção pelo Dr. Wolber Campos. 

Visitas domiciliares e palestras ge-
rais de prevenção à doenças e Saú-
de da Mulher foram oferecidas pela 
enfermeira Amélia Oliveira. Dentre 
as patologias com maior prevalência 
no atendimento foram identifica-
das: Hipertensão Arterial Sistêmi-
ca, diabetes, depressão, sedentaris-
mo, problemas circulatórios e proble-
mas osteomusculares.

Os atendimentos abrangeram todas 
as comunidades de Tianguá que fa-
zem parte da área de influência dire-
ta do Parque Eólico da Echoenergia, 
incluindo Valparaíso, Vila Queima-
das, Ponta da Serra, Serra Azul, San-
ta Madalena, Poço da Areia e Jaburu 
I e II.

Acompanhe as novidades pelo 
http://echonoticiastiangua.
blogspot.com.br
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Educação financeira

Dia ‘D’ da Educação Financeira 
acontecendo mensalmente nas escolas

Uma mobilização mensal pela 
Educação Financeira é realizada 
todo mês nas escolas: no “Dia ‘D’ 
da Educação Financeira na Es-
cola: Jogar e Aprender”. Todas 
as escolas parceiras do IBS e do 
Bank of America Merrill Lynch 
realizam atividades relacionadas 
aos jogos de Educação Financeira 
Piquenique e Bons Negócios, pre-
viamente trabalhados em sequ-
ências didáticas.

Além da mobilização, este dia 
proporciona a troca de experi-
ências entre as diversas escolas, 
professores, funcionários e alu-
nos.

Em um país onde em geral não se 
privilegia a Educação Financeira 
e onde a criança permanece al-
tamente vulnerável ao consumo 
por falta de informação,  os jo-
gos de Educação Financeira são 
uma verdadeira revolução. Acre-
ditando na Educação como uma 
grande ferramenta, é possível 

construir as bases de uma rela-
ção equilibrada com o dinheiro 
na vida adulta.

A mobilização acontece nos mu-
nicípios de Cascavel, Pindoreta-
ma e Beberibe, no Ceará, onde to-
mam parte as seguintes escolas:

•	Escola Deputado Raimundo de 
Queiroz, E.E.F. Francisco Alves 
de Lima, Escola Fransquinho 
Camilo, E.E.F. Luis Pacheco do 
Amaral, E.E.F. Choró Vaqueja-
dor, E.M.E.F. Abdon Dantas de 
Almeida Guanaces, em Casca-
vel;

•	Escola Raimundo Benício, Esco-
la   Professora Andrelina Maria 
de Sousa, Escola Maria Nair de 
Vasconcelos, em Pindoretama;

•	e Escola Desembargador Pedro 
de Queiroz, em Beberibe.

Todo dia é dia de “Jogar e Apren-
der” com os jogos de Educação 
Financeira Piquenique e Bons 
Negócios!
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_______________________________ Parceiros Financeiros

Minha história

Josélia Barros e a continuidade 
das ações em Balsas

Projetos do IBS ___________________________________
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Entre as maiores satisfações da tra-
jetória  do IBS em vários cantinhos 
do Brasil, está a dedicação e o com-
prometimento de gestores, coorde-
nadores e professores escolares que 
acreditam nas ações do Instituto 
e seguem multiplicando e abrindo 
oportunidades de conhecimento aos 
seus alunos! 

Após 10 anos da nossa primeira vi-
sita à Escola Municipal Mariinha Ro-
cha em Balsas, Maranhão, as ações 

não só permanecem vivas como 
multiplicaram-se e originaram ou-
tros programas de leitura e susten-
tabilidade envolvendo toda a comu-
nidade escolar!

Acompanhando sempre o calendá-
rio de atividades do IBS, a gestora 
da Escola Municipal Mariinha Rocha, 
Josélia Barros pontua que todos os 
programas de Incentivo à Leitura 
tiveram continuidade a partir das 
ações do Instituto, sendo a bibliote-
ca o maior legado para a escola.

“A biblioteca tem movimento todos 
os dias do ano. Nossa primeira Ma-
ratona de Leitura começou com 210 
alunos inscritos e 710 livros lidos. 
Em 2015, esse número chegou a 850 
alunos inscritos! Na última Mara-
tona o número de livros lidos subiu 
para 6.400!”, ressalta.

Segundo Josélia, “depois do IBS, o 
que vimos na escola foram profes-

sores motivados, dispostos a fazer 
mais. Conseguimos mudar as práti-
cas da escola para melhor. São ações 
que dão certo, que fazem a diferença 
para nossos alunos”, enfatiza.

A escola mantém vários projetos nos 
eixos de Incentivo à Leitura e Educa-
ção Ambiental.

Reforçando ainda mais a importân-
cia dessas iniciativas, os alunos vêm 
apresentando grandes resultados 
em Olimpíadas de Leitura, de Mate-
mática e maratonas interescolares! 


