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Atividades ambientais 
trazem novos ventos

As ações de Educação Ambiental do Projeto Ventos que Transformam da 
Echoenergia, com realização do Instituto Brasil Solidário, seguem num 
ritmo acelerado de continuidade e multiplicação!

Minha história

Boas Iniciativas
Escola de Irecê mostra aos 
alunos como pode ser o futuro 
com Educação! pág. 4Educomunicação

Curso de Fotografia estimula 
alunos de projeto feito para suprir 
defasagem escolar. pág. 5

Dia Municipal da Leitura e São João 
Literário movimentaram o mês de 
julho.  pág. 2

Incentivo à Leitura

Estando ou não dentro da 
Secretaria de Educação, 

sou procurada pelos 
diretores escolares para 
falar das ações do IBS e 

divulgar o que está sendo 
feito nas escolas.

Ivete Nery, coordenadora em 
São Raimundo Nonato/PI

Julho 2019
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Incentivo à leitura

Semana da Leitura movimenta zona 
rural de município baiano
Em comemoração ao Dia Munici-
pal da Leitura em Irecê, Bahia, a 
Escola José Francisco Nunes pla-
nejou um cronograma de ações 
literárias para todas as turmas. 
Na semana de 22 a 27 de julho 
promoveu-se a leitura com en-
cantamento e alegria por meio de 
diversas linguagens como mú-
sica, teatro, cinema, jogos e dra-
matizações.

Estratégias como leitura canta-
da, intercâmbio de leitura com 
escolas da sede e do campo, so-
letrando, sarau literário, visitas 
à Biblioteca Municipal Dr. Her-
menito Dourado com piquenique 
literário ao ar livre, parada literá-

ria - de casa em casa na comuni-
dade, trouxeram cores, sabores, 
saberes, fazeres, sentimentos, 
sons e luzes para os participan-
tes.

Com a Blitz da Leitura, os estu-
dantes abordaram os conduto-
res, “detidos” para apreciar be-
los poemas. Acompanhada do 
poema, uma notificação escrita: 
“Você foi multado pela Blitz da 
Leitura”. Nem a polícia escapou 
da abordagem!

Dessa forma, envolvendo toda 
a comunidade de forma lúdica e 
participativa, a Semana da Lei-
tura promoveu o livro e a leitura 
literária. 
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São João Literário encerra mais um 
ciclo com lindas festividades

O São João Literário continuou 
julho adentro demonstrando sua 
vitalidade e impacto nas escolas 
e comunidades atendidas pelo 
PDE! Lindas festas foram produ-
zidas em mais três estados brasi-
leiros!

Em sua segunda edição, o São 
João Literário da Escola Humber-
to Ribeiro Lima, localizada em 
Ubajara, Ceará, tornou-se desta-
que desenvolvendo, como tema, 
o livro Iracema. José de Alencar 
é o autor homenageado do ano. 
A quadrilha da escola, intitulada 

”Ventos que contam estórias” em 
homenagem ao Projeto Ventos 
que Transformam, da Echoener-
gia, fez uma apresentação tão 
bonita que recebeu convites para 
apresentar-se na principal ave-
nida da cidade e na comunidade 
Valparaíso, no município de Tian-
guá.

A já tradicional Quadrilha Arro-
cha Guri, formada por alunos da 
Escola Municipal Maria Neuly 
Dourado de Cabaceiras, Paraíba, 
destacou-se mais uma vez no 
cenário regional com o tema “A 

Roliúde Nordestina canta e en-
canta com Jackson do Pandeiro”, 
em homenagem ao centenário do 
Rei do Ritmo do Nordeste brasi-
leiro. Para que as apresentações 
tivessem relevância, a escola 
desenvolveu diversas ativida-
des pedagógicas objetivando a 
construção de saberes: leitura de 
cordel, biografias, peças teatrais 
e musicais e utilização da Rádio 
Escolar Neuly Dourado, dentre 
outras atividades contextualiza-
das.

Em Boquira, na Bahia, o Colégio 
Municipal Tiradentes trouxe ao 
São João Literário o tema “O Pe-
queno Príncipe cativando o ser-
tão”, um clássico da literatura 
universal que oportunizou a rea-
lização de uma leitura crítica des-
sa história integrada às tradições 
nordestinas das festas juninas.

Com esses belos exemplos do São 
João Literário, impossível não ali-
mentar a esperança de um Brasil 
leitor! Que a promoção da leitura 
continue contagiando os muni-
cípios de todo nosso país dessa 
forma envolvente e feliz!

Ubajara - CE

Boquira - BA

Cabaceiras - PB
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Boas iniciativas

Visita ao IFBA revela boas 
oportunidades aos estudantes

No dia 16 de julho, estudantes do 
9º ano da Escola Municipal Luiz 
Viana Filho realizaram uma vi-
sita ao Instituto Federal de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia da 
Bahia - IFBA, com o acompanha-
mento das professoras Joyce Mo-
reira, Lilia Dourado, Vilma Maria 
e do coordenador pedagógico Je-
fferson Maciel.

Os estudantes assistiram a pales-
tra da pedagoga Taiane Dantas, 
que trouxe o histórico, a organi-
zação, a proposta pedagógica, 
os projetos, a infraestrutura, os 
cursos disponíveis, o protagonis-
mo dos estudantes, as conquis-
tas e as possibilidades dentro da 
instituição.

Dois alunos do IFBA tiveram um 
animado bate-papo com a turma, 
revelando informações impor-
tantes sobre a rotina de estudos, 
organização e possibilidades re-
lacionadas aos cursos oferecidos. 
Os estudantes ficaram bastan-
te interessados em tudo que foi 
apresentado.

Continuando a excursão, os es-
tudantes também conheceram a 

infraestrutura do IFBA: sala de 
ciências, laboratório, biblioteca, 
entre outros. 

Os alunos ficaram encantados 
com a experiência e com tudo o 
que viram. Apresentar as pos-
sibilidades de continuidade da 
carreira estudantil é uma ótima 
maneira de despertar o interesse 
dos estudantes em crescer inte-
lectualmente e buscar oportuni-
dades melhores no mercado de 
trabalho.
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Educomunicação

Projeto Pra Seguir oferece 
fotografia para estimular alunos

Dia 23 de julho foi realizada uma 
oficina de Fotografia com alunos 
do Projeto Pra Seguir do Ensino 
Fundamental II do Colégio Odete 
Nunes Dourado, município de Ire-
cê, Bahia. 

A oficina fez parte de um conjun-
to de ações que potencializa a 
fotografia como uma linguagem 
pedagógica na escola.

A oficina teve a orientação cola-
borativa do professor Jefferson 
Maciel Teixeira e a monitoria de 
estudantes da Universidade Es-
tadual da Bahia - Uneb de Irecê. 
O envolvimento dos estudantes 

foi notável, com bela produção de 
fotos.

A promoção do intercâmbio com 
esse tipo de atividade oferece 
possibilidades diversas aos estu-
dantes, como a construção cole-
tiva, autoral e colaborativa, além 
de se trabalhar a sensibilidade, o 
olhar, as percepções e os aspec-
tos socioculturais.

As fotos realizadas foram expos-
tas durante o Sábado Letivo do 
dia 27 de julho, no qual aconte-
ceu a culminância das atividades 
comemorativas do Dia Municipal 
da Leitura.

Dia ‘C de Cooperar’ é tema de programa de rádio em Irecê

No dia 29 de julho, o Programa 
Jornal Comunitário da Rádio 
Vida FM de Irecê, Bahia, 
entrevistou as professoras 
responsáveis pela Cooperativa 
de Ensino da Região de Irecê 
– COPERIL, Alaerte Aronia e 
Jorgina Chaves, que trouxeram 
várias informações sobre o 
“Dia C de Cooperar” organizado 
pela instituição.

O Projeto “Dia C de Cooperar” é 
uma importante iniciativa da OCB 
– Organização das Cooperativas 
do Brasil e do SESCOOP – Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
do Cooperativismo no Estado 
da Bahia, que acontece em 
todos os estados brasileiros, 
com inúmeras ações sociais 
voluntárias em prol de um país 
melhor.



IBS Notícias6

Corredor transformado em espaço 
de leitura lindo e aconchegante

Antes & Depois

Antes

Depois Depois

Depois

Um simples corredor onde 
eram depositadas algumas 
carteiras fora de uso na EEIF 
Francisco Nemésio Cordeiro 
de Tianguá, Ceará, ganhou 
ares de biblioteca.

A transformação do corredor 
em espaço de leitura aconte-
ceu  em maio de 2018 durante 
a II Etapa de Oficinas Práticas 
do PDE, realizada como parte 
das ações do Projeto Ventos 
que Transformam, em parce-
ria com a Echoenergia.
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Os Jogos Piquenique e Bons Negócios foram aplicados em diversas instituições de ensino em Irecê, Bahia, no 
mês de julho, ampliando o alcance das ações de Educação Financeira. O projeto está beneficiando centenas de 
estudantes e, consequentemente, suas famílias e comunidades!

Ribusam fugit aut et quamus velectem

Giro solidário

Julho movimentado com Jogos 
de Educação Financeira em Irecê
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Comunidades sustentáveis

Ações de Educação Ambiental são 
destaque em várias localidades

As ações de Educação Ambien-
tal do Projeto Ventos que Trans-
formam estão sendo ampliadas, 
multiplicadas  e continuadas, be-
neficiando um maior número de 
pessoas a cada dia que passa!

Uma nova iniciativa da Echoe-
nergia com realização do Institu-
to Brasil Solidário, foi levar uma 
semana de formação aos catado-
res de recicláveis do município de 
Lagoa Nova, Rio Grande do Nor-
te, entre os dias 09 e 12 de julho. 
Na sede da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente, abordou-se 
desde técnicas de segurança no 

trabalho, gestão administrativa 
e financeira para as ações da co-
operativa até orientações sobre 
a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos. 

Ainda no Rio Grande do Norte, no 
Centro Municipal de Ensino Rural 
de Cerro Corá, a horta feita du-
rante o projeto gerou várias mu-
das que foram doadas a outras 
escolas da região. Agora na eta-
pa de replantio, o canteiro será 
renovado com a participação de 
alunos, educadores e membros 
da comunidade para fortalecer o 
trabalho iniciado durante as ofi-
cinas. Segundo a educadora Sel-
ma Batista, a horta tem produ-
zido coentro, alface, cebolinha, 
tomate e até plantas medicinais, 
tanto para uso prático como pe-
dagógico!

Em Tianguá, no Ceará, o desta-
que foi a coleta seletiva, com a 
arrecadação de 25 kg de plástico 
na Escola Família Agrícola! O di-
nheiro arrecadado será revertido 
em material didático para a esco-
la!

Acompanhe todas as novidades 
pelo Blog Echo Social no site
w w w. e c ho e ne rg i a . co m . b r

Capacitação digital em Cerro Corá

Gestores escolares e técnicos da 
Secretaria de Educação de Cer-
ro Corá, no Rio Grande do Norte, 
participaram, no dia 12 de julho, 
da capacitação digital promo-
vida pela equipe IBS, dentro do 
escopo do Projeto Ventos que 
Transformam.  O foco da oficina 
foi apresentar ferramentas tec-
nológicas que podem auxiliar na 
organização de dados das esco-
las e dos setores administrativos 
do município. 

Cerro Corá - RNLagoa Nova - RN

Tianguá - CE
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Educação financeira

Jogos de Educação Financeira 
conquistam novos públicos

Os Jogos de Educação Financeira 
Piquenique e Bons Negócios con-
tinuam sua escalada de sucesso 
entre crianças, jovens e educa-
dores! No mês de julho, mais uma 
localidade na Bahia e mais uma 
turma de futuros educadores co-
nheceram o projeto do Bank of 
America Merrill Lynch.

O professor de Matemática Josse-
mar Araújo da Escola Municipal 
Luiz Viana Filho de Irecê, Bahia, 
viajou cerca de 100 km para pro-
mover uma formação de Educa-
ção Financeira com o jogo Bons 
Negócios em Morro do Chapéu. O 
resultado foi muito positivo, en-
volvendo educadores e alunos do 

Fundamental II que mostraram 
entusiasmo para continuar ativi-
dades com os jogos na Escola Mu-
nicipal Adalberto Pereira.

Em Tianguá, Ceará, o projeto com 
os jogos está sendo apresenta-
do para estudantes universitá-
rios! Os educadores da Escola 
Família Agrícola Antônia Suzete 
de Olivindo da Silva mostraram 
aos estudantes de Educação Fí-
sica da Faculdade IVA as muitas 
oportunidades de aprendizagem 
e ações pedagógicas que podem 
ser desenvolvidas com os jogos 
Piquenique e Bons Negócios.

Ampliando a rede de multiplica-
dores, a Educação Financeira vai 
alcançando novos adeptos com 
conhecimentos essenciais para a 
vida prática!

Colônia de férias com Jogos de Educação Financeira
Mês de julho é período de férias 
escolares e tornou-se uma ótima 
oportunidade para unir diversão 
e aprendizado! Em Sobral, no Cea-
rá, a proposta com os jogos educa-
tivos Piquenique e Bons Negócios 
foi realizada dentro das colônias de 
férias promovidas pelas escolas da 
rede pública de ensino municipal. A 
aprendizagem pode, sim, ser diverti-
da e prazerosa!

Morro do Chapéu  - BA

Tianguá - CE

Tianguá - CE

Acompanhe o site do projeto: 
vamosjogareaprender.com.br
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Ivete Nery: multiplicadora 
do PDE em São Raimundo Nonato
A educadora Ivete Nery era coor-
denadora pedagógica da Secre-
taria Municipal de Educação em 
2007 quando o Instituo Brasil So-
lidário levou o PDE para São Rai-
mundo Nonato, Piauí.

Ivete logo se prontificou a acom-
panhar todas as atividades e aju-
dar na organização das oficinas 
dentro das escolas: “fiquei muito 
empolgada e pedi para cuidar de 
toda a organização. Queria estar 
perto, já pensando em como mul-
tiplicar essas ações nas escolas”.

A proposta de transformar a esco-
la num espaço de protagonismo, 
trazendo para a sala de aula uma 
ampla oportunidade de aprendi-
zagem com temas transversais 
conseguiu conquistar não só o 
corpo docente que participou das 

atividades, como toda a equipe da 
Secretaria de Educação. 

Ivete passou então a reunir-se 
com a equipe técnica para imple-
mentar as ações do PDE em todo 
o município. “Ouvindo Luís, que 
dizia que através da escola é pos-
sível transformar uma sociedade 
para melhor e com ações simples, 
consegui ver todas as possibili-
dades que não tinha conseguido 
visualizar até então. Com isso, me 
tornei uma agente do IBS, acom-
panhando ações em outros mu-
nicípios e incentivando sempre a 
execução dos programas em toda 
a região”, conta Ivete.

Atualmente, como coordenadora 
pedagógica da Escola Madre Lú-
cia, Ivete segue fomentando to-
das as ações do IBS. 

Minha história
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#juntosconstruimos

facebook.com/institutobrasilsolidario

@brasilsolidario

youtube.com/user/BrasilSolidario

instagram.com/brasilsolidario

“Existem duas Ivetes: uma antes 
e outra depois do IBS. Prefiro a de 
‘depois’, pois me tornei uma pes-
soa e uma profissional melhor. 
Aprendi que através de minhas 
ações posso contribuir com a 
construção de um mundo melhor 
a partir das minhas atividades 
educativas”, ressalta Ivete Nery.


