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São João Literário 
virtual em destaque

Um São João Literário no meio da pandemia foi realizado com sucesso nos 
municípios cearenses de Ubajara e Tianguá, com direito a todas as tradições, 
levando alegria e aprendizado para crianças e jovens de três escolas!

As atividades que continuam 
a florescer, mesmo durante a 
pandemia mundial! Confira!   pág. 4
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Minha história

O IBS foi um marco 
não só na minha vida 
enquanto estudante, 

mas também na 
minha trajetória 

profissional.

Heryc Oliveira,
radialista em Irecê, Bahia

Educação AmbientalBoas Iniciativas

As doações do IBS e  de seus parceiros continuam firmes numa 
campanha de segurança alimentar durante a pandemia! pág. 3

Lar de Maria
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Incentivo à leitura

Ubajara e Tianguá empolgam com 
São João Literário virtual 

Ubajara e Tianguá, municípios ce-
arenses vizinhos, aceitaram o de-
safio de realizar uma linda festa 
de São João Literário no meio da 
pandemia mesmo, respeitando o 
distanciamento social com mui-
ta aprendizagem e diversão para 
equipes escolares, famílias e alu-
nos!

Em Ubajara o tema da Escola Hum-
berto Ribeiro Lima foi o livro “Zum-
bi, o menino que nasceu e morreu 
livre”, de Janaína Amado. A festa 
virtual, liderada pelos professores 
Jéssica Sá e Jeandre, foi planejada 
com antecedência. Os educadores 
realizaram lives com os alunos, 
gravaram vídeos de contação de 
história e prepararam uma progra-
mação especial com muita dança, 
apresentações artísticas e litera-
tura! Os temas levantados na lei-
tura foram abordados e discutidos!

Em Tianguá, as escolas Família 
Agrícola Antonia Suzete e Fran-
cisco Nemésio encantaram nas 
apresentações do São João “Dendi” 
Casa. Com o lema “Valorizando os 

saberes da nossa gente”, a propos-
ta repleta de criatividade, ressal-
tou artistas locais, como a autora 
Vânia Vasconcelos, e privilegiou as 
tradições juninas, realizando ati-
vidades pedagógicas no contexto 
da festa, como teatro de sombras, 
o Parlenda na Tenda, na qual os 
alunos montaram tendas em casa 
e mandaram vídeos lendo parlen-
das, e a leitura de receitas, que deu 
origem a pratos típicos deliciosos! 

Teve quadrilha e outras atividades 
de dança. A turma da Escola Fa-
mília Agrícola elaborou um livro a 
distância: cada aluno fez seu texto 
e mandou para a professora, que 
digitou tudo e realizou a primeira 
edição do História da Gente!

Foi um São João Literário inesque-
cível para todos, com certeza! A 
criatividade das equipes escola-
res fez com que as comemorações 
não passassem em branco e envol-
vessem as comunidades dos dois 
municípios em festas lindas, com 
muito aprendizado! Viva o São João 
Literário!
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Boas iniciativas

Campanha de segurança 
alimentar segue com doações

Diálogos IBS continuou em junho com 
diversidade de temas

A série de encontros virtuais Diálo-
gos IBS prossegue com diversidade 
temática para o público geral!

Assista aos Diálogos IBS já dispo-
níveis no canal e não perca os pró-
ximos! Você poderá participar das 
lives interativas e compartilhar seus 
comentários e questões!

A programação de junho está toda 
disponível no canal Diálogos IBS no 
YouTube, que você pode acessar cli-
cando aqui!

Com atividades iniciadas em 
abril com a mobilização de par-
ceiros do Instituto Brasil Soli-
dário, a campanha de apoio e 
segurança alimentar já possi-
bilitou a doação de 134 cestas 
básicas, atendendo municípios 
de Ceará e da Bahia.

No mês de junho, a campanha 
teve continuidade, distribuindo 
mais 194 cestas básicas entre 
quatro instituições parceiras 
cujas necessidades o IBS co-
nhece muito bem.

A ação chegou ao sudeste, com 
doação de 100 cestas básicas 
para a comunidade de Palmei-
rinha, formada em torno de um 
campo do Palmeiras em Voto-
rantim, Estado de São Paulo. A 
doação do IBS uniu-se à inicia-
tiva de mais um time de torce-
dores palmeirenses que, jun-
tos, arrecadaram 900 cestas, 
garantindo 2 meses de alimen-
tação para cada família! A en-
trega cestas foi realizada dia 06 
de junho pelo Grupo Doar, com 
o apoio da Palmeirinha Ação 
Social.

A Associação de Catadores Re-
cicratiú e o Projeto Escola de 
Surf PAS, ambos no Estado do 
Ceará, receberam mais um re-
forço de cestas básicas em par-
ceria com a BrLink. A associa-
ção Recicratiú, de Crateús, re-
cebeu mais 24 cestas e o Proje-
to Surf PAS, em São Gonçalo do 
Amarante, mais 30 unidades.

Novamente com parceria da Br-
Link, o Lar de Maria de Nazaré, 
situado na comunidade de Pa-
vuna e Timbozinho, em Paca-

tuba, Ceará, recebeu a doação 
de 40 cestas básicas acompa-
nhadas de kits de higienização 
e desinfecção, para distribui-
ção entre as famílias em vulne-
rabilidade social atendidas pela 
instituição. As doações foram 
entregues no dia 07 de junho, 
com ajuda de voluntários do 
CEJE - Centro Espirita João, O 
Evangelista.

Palmeirinha

RecicratiúProjeto Surf PAS

https://www.youtube.com/channel/UC_89KvyKoHHS83QoziCBIZw/videos
https://www.youtube.com/channel/UC_89KvyKoHHS83QoziCBIZw/videos
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Educação ambiental

Márcia Andrade fala sobre Projeto 
LEVE no 1º Webinar de Fortaleza

O Projeto LEVE - Local de Entrega 
Voluntária Escolar, foi uma das 
iniciativas apresentadas no de-
bate do 1º Webinar do Observa-
tório de Fortaleza, que levantou 
o tema “Participação Cidadã na 
Gestão de Gerenciamento de Re-
síduos Sólidos”!

A experiência, implementada 
com o apoio do IBS no município 
de Crateús, envolve uma propos-
ta integrada de coleta seletiva 
com participação das escolas, 
Prefeitura Municipal e a Associa-
ção de Catadores da região. Quem 
apresentou o LEVE foi a gestora 
ambiental Márcia Cristina An-
drade, que atua na superinten-
dência do Consórcio Público de 
Manejo de Resíduos Sólidos dos 
Sertões de Crateús, e como cola-
boradora das ações de formação 
em Educação Ambiental do IBS. 
Foi ela que acompanhou o proje-
to no município desde as primei-
ras atividades! Confira o debate 
clicando aqui!

A natureza agradece o cuidado retribuindo com vigor

Na Escola Estadual Ministro 
Costa Manso, situada na capital 
paulista, a zeladora Ana Paula 
continua desempenhando um 
papel importantíssimo na ma-
nutenção das espirais de ervas 
aromáticas, hortaliças e plan-
tas ornamentais que o IBS, em 
parceria com Machado Meyer 
Advocacia e Bloomberg, deixou 
como legado em ações de Edu-
cação Ambiental realizadas no 
mês de março. A natureza se-
gue seu curso, sorrindo!

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DSdyAhQ0zUK4%26fbclid%3DIwAR1CnD2-PdkfurzYjNjMxbCR8Ny-egGagdsCU4S0BH5mgu2Mw7qaOn6jDLs
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Cidadania

IBS colabora com Instituto Federal 
do Ceará na produção de máscaras
O Instituto Federal do Ceará 
(IFCE) produzirá mais de sete mil 
máscaras de uso individual do 
modelo face shield, as quais iso-
lam olhos, nariz e boca do con-
tato com gotículas de saliva por 
meio de uma lâmina de acetato 
transparente disposta na frente 
do rosto dos usuários. 

A iniciativa faz parte de uma par-
ceria entre a instituição e o Ins-
tituto Brasil Solidário que, junto 
ao Instituto C&A e a Rede Asta, já 
encaminhou ao IFCE a quantida-
de de 20 bobinas de acetato. 

Quando prontos, esses equipa-
mentos serão distribuídos para 
unidades de saúde de diversas 
regiões do Estado do Ceará.

“A entrega desses equipamentos 
é o resultado da união de forças 
em torno de um bem maior: o 
apoio às equipes de saúde que 
trabalham firme e corajosamen-
te no combate à Covid-19. A ca-
pilaridade do IFCE e a atuação 
relevante do IBS atendem a essa 
demanda”, diz o pró-reitor Wally.

“O Instituto Federal do Ceará e o 
Instituto Brasil Solidário tem um 
ponto em comum: ambos têm a 
Educação permeando suas mis-
sões. Como docente do IFCE, es-
tou muito feliz com a parceria 
para produção dos protetores fa-
ciais”, destacou o coordenador da 
Incubadora de Empresas do IFCE 
Fortaleza, Ernani Leite.

O diretor-presidente do IBS, Luis 
Salvatore, frisou a importância 
da união das duas instituições 
focadas na Educação: “Enquanto 
o IFCE tem como foco produzir, 
disseminar e aplicar conheci-

mentos científicos e tecnológicos 
na formação do cidadão, o Insti-
tuto Brasil Solidário foca na mo-
dernização do ensino básico e 
no desenvolvimento conjunto e 
sustentável entre comunidade, 
escola e poder público, buscando 
transformar educadores e edu-
candos em agentes de transfor-
mação local”.

IBS apoia outro parceiro institucional

O IBS participou e apoiou a Noi-
te Solidária promovida pelo Ins-
tituto Beatriz e Lauro Fiuza! 
O evento aconteceu no dia 30 
de junho, às 19h30 pelo Insta-
gram da organização e contou 
com uma programação musical 
e participações especiais de di-
versas organizações e artistas 
que apoiam as causas sociais do 
Instituto Beatriz e Lauro Fiuza!
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Uma beleza de Escovódromo em 
Tianguá para atrair as crianças

Antes & Depois

Antes Uma parede livre, perfeita para 
instalar um belo Escovódromo 
na Escola Família Agrícola Antô-
nia Suzete de Olivindo Silva, em 
Tianguá, Ceará! Construído com 
materiais reaproveitados, o Es-
covódromo dá uma lição de eco-
nomia, beleza, sustentabilidade 
e, é claro, higiene bucal! Agora 
ficou mais fácil ter vontade de 
escovar os dentes!

Depois

DepoisDepois

Depois
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Ler e compreender receitas: pratos 
típicos enriquecem aprendizado

Giro solidário

Durante o São João Literário da Escola Família Agrícola Antonia Suzete de Olivindo Silva, uma atividade de 
interpretação de texto chama a atenção: a leitura de receitas! As crianças foram desafiadas a ler as receitas de 
pratos típicos das festas juninas e ajudarem seus familiares a preparar os quitutes! O resultado? Uma delícia!
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Heryc Oliveira: de estudante 
a radialista profissional em Irecê

Da sala de transmissão da rádio 
escolar para uma carreira profis-
sional: foi assim que o talentoso 
Heryc Oliveira descobriu sua pai-
xão pela locução!

Minha história

O ex-aluno da Escola Luiz Viana 
Filho em Irecê, Bahia, Heryc co-
meçou coordenando a rádio ins-
talada em sua escola pelo Institu-
to Brasil Solidário em 2011. O es-
tudante cursava o 6º ano quando 
ficou sabendo da oficina de Edu-
comunicação que seria oferecida 
e se apressou em garantir sua 
vaga na formação. “Com a estru-
tura da rádio eu aprendi a mixar, 
regular o som, entre outras coi-
sas e foi a partir daí que eu fui to-
mando mais gosto ainda por essa 
área”, ressalta.

O conhecimento conquistado du-
rante as oficinas trouxe apren-
dizados para além da parte téc-
nica. O estudante pontua que as 
atividades na rádio ajudaram em 
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todas as disciplinas e até na inte-
ração com as ações mobilizadas 
pela escola. “Com a ajuda da ofici-
na eu pude estar mais por dentro 
dos movimentos da escola e os 
professores também passaram 
a ter uma visão diferente sobre 
mim.”,  conta. Heryc ressalta seu 
grande desenvolvimento na es-
cola durante seu período de ati-
vidade na rádio escolar e acredita 
que todas as crianças deveriam 
ter acesso a essa oportunidade!

Com todo o aprendizado e experi-
ência adquiridos na coordenação 
da rádio na escola, Heryc conse-
guiu consolidar-se no mercado 
de trabalho, onde atualmente co-
manda o Programa Som Brasil na 
Rádio Vida FM 107.9 de Irecê!

https://www.facebook.com/institutobrasilsolidario/
https://twitter.com/brasilsolidario
https://www.youtube.com/channel/UCA-YZkBRmm0iFav0_W7a2bw
https://www.instagram.com/brasilsolidario/

