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Minha história
Quando se sente capaz
de fazer o que achava
que não conseguiria,
você contagia o
outro, motiva e inspira
outras pessoas a
também buscarem
os seus sonhos!

Ações efetivas de
Educação Ambiental

Guaciara Monteiro,
educadora em Dias D’Ávila/BA

O mês de junho foi bastante movimentado na área de Educação Ambiental.
Escolas parceiras realizando ações de multiplicação e importantes reuniões
e encontros virtuais de alinhamento com as diretrizes ambientais do IBS.

Relatório 2020

Incentivo à Leitura

Foi lançado o Relatório Anual
2020 do IBS! Confira! pág. 2

Os Anjos da Leitura do IBS estão envolvidos com uma série de iniciativas
práticas virtuais e com a implementação de ações nas escolas parceiras! pág. 4
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IBS lança Relatório Anual
reunindo as conquistas de 2020
Segundo Horácio Holandim, Managing Director, CX Projetos,
responsável pela parceria IBS/
Bayer, “o IBS demonstrou grande
capacidade de adaptação diante
do difícil cenário da pandemia”.
A empresa multinacional Bayer é
parceira do IBS desde 2019.

Juntos, construímos um 2020
possível, em meio a um cenário
de pandemia e isolamento social.
Com o objetivo de compartilhar
algumas dessas conquistas, lançamos nosso Relatório Anual.
O material foi preparado de forma
interativa, com links e QR Codes,
para cada uma das ações promovidas em escolas de todo o país.

A Veirano Advogados, um dos
parceiros financeiros que apoiou
as propostas do Plano Bienal
Brasil Solidário, por meio de seu
sócio, Lior Pinsky, explicou a parceria: “apoiamos o IBS porque são
apaixonados pelo que fazem e
conseguem iluminar um pouco
do Brasil profundo em temas de
educação e cultura”.
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“Durante momento tão único de
nossa história, percebemos a fortaleza que o IBS representa”, declarou Marcelo Moussalli, Diretor
América Latina, do Bank of America, uma das principais instituições financeiras do mundo que
apoia os projetos IBS desde 2016,
fomentando, principalmente, as
ações voltadas à educação financeira com os jogos educativos. O
projeto já alcança 84 municípios
em todo o Brasil, além de atividades no Chile, com previsão de expansão para outros países.
Fechando 2020 com um saldo
positivo, apesar dos grandes desafios, temos um grande orgulho de apresentar os resultados
no Relatório Anual. Clique aqui e
confira essas conquistas que, afinal de contas, são de todos nós!

IBS na Pandemia
Mais de 1.600 cestas básicas já
doadas pelo IBS em todo o Brasil
Uma corrente de solidariedade
tem ajudado a levar esperança,
assistência e alimentação para
atender instituições sociais, associações de catadores de materiais recicláveis e comunidades
multiplicadoras das ações do IBS.
O Projeto de Segurança Alimentar, em campanha mobilizada
pelo Instituto Brasil Solidário,
com apoio da Temasek e parceiros pessoa física, já soma 1.621
cestas entregues desde o início
da pandemia.
No mês de junho, foram 117 cestas básicas e kits de higiene e
limpeza, doados em vários cantinhos do país: na Bahia, 40 cestas
para o Grupo Ambientalista de
Palmeiras – GAP e 30 cestas para
a Associação Mosaico de Amor,
em Salvador. No Ceará, mais doações para as associações de catadores de materiais recicláveis
de Crateús, Nova Russas e Monsenhor Tabosa, totalizando mais
47 cestas.
Segundo Jean Santos, Diretor de
Projetos da Associação Mosaico
de Amor, em Salvador, não é de
praxe a doação de alimentos. “Nós
trabalhamos no enfrentamento
da vulnerabilidade por meio de
atividade socioeducativa. Porém,
neste momento, vimos o quanto
era importante uma intervenção,
pois muitas famílias estão sem
conseguir um emprego formal”.
A parceria com o IBS viabilizou
uma formação com os jogos de
Educação Financeira Piquenique
e Bons Negócios para os alunos e
educadores da associação.

Para Giordanna Mano, Prefeita
de Nova Russas, a parceria com
o IBS fortalece o trabalho fundamental de valorização e apoio aos
catadores da região. “O IBS tem
sido um parceiro muito importante pro município”, ressaltou. Com
a participação ativa dos catadores, o município implementou o
Programa de Coleta Seletiva, fomentando o LEVE – Local de Entrega Voluntária Escolar, projeto
do IBS que prevê a instalação de
coletores de recicláveis nas escolas para potencializar as atividades de Educação Ambiental.

Palmeiras - BA

Monsenhor Tabosa - CE

Doações em números
Até o fechamento dessa edição 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.
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Salvador - BA

Incentivo à leitura
O autor Ilan Brenman atendeu a
novo convite para formação EaD
Ilan Brenman brindou novamente os participantes da Formação
EaD de Incentivo à Leitura do
IBS com sua estimada presença.
Com grande disponibilidade e
simpatia, Ilan compartilhou seus
processos de criação e suas preferências literárias, destacando,
ainda, a importância da atividade literária para a emancipação
das pessoas. “Em contato com a
Arte. a gente muda percursos”,
afirmou. Mais uma vez, a equipe
IBS agradece a participação mais
que especial de Ilan Brenman!

Diários de Leitura culminam em publicação
Uma linda publicação, cheia de indicações literárias, foi um dos resultados práticos da Formação EaD de
Incentivo à Leitura. Os participantes
do curso conheceram mais de perto
o acervo IBS, escolhendo um livro
para ler e elaborar um diário de leitura por escrito, o que também se
transforma em uma indicação literária! A publicação mostra, também,
a possibilidade de multiplicação da
atividade, pois os professores podem replicar a atividade, reunindo
as produções críticas de seus alunos.
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Anjos da Leitura formam
Grupo de Estudos Literários
O primeiro Grupo de Estudos Literários do IBS foi formado a partir dos grupos de Anjos da Leitura para ler, discutir e levantar
muitas reflexões sobre o livro “A
condenação de Emília: o politicamente correto na literatura infantil”, de Ilan Brenman.
O grupo anda empolgado com as
leituras e discussões. Segundo
Vanuza, uma das leitoras participantes, “é uma leitura fantástica, um trabalho científico que
Vanuza

fomenta uma reflexão sobre a
censura, sobre o corte de nossas
tradições “ em nome do politicamente correto.

Vancleides

Fruto da tese de doutorado de
Ilan Brenman pela Faculdade de
Educação da USP, o livro analisa
a ascensão de termos e comportamentos politicamente corretos
nos livros e cantigas infantis e
defende que tais iniciativas não
contribuem para a formação das
crianças.
Marcicleide

Águida

Cláudia

Teatro de bonecos em Tianguá para formar leitores
Uma apresentação de teatro de
bonecos encheu os olhos e conquistou a atenção dos pequenos
futuros leitores! Contação de histórias com fantoches feitos artesanalmente, avental e tapete literário, todos os recursos reunidos
para encantar os espectadores! A
Oficina de Leitura, promovida em
Tianguá, Ceará, refletiu todo esse
encantamento no rosto dos pequenos. Quando a proposta pedagógica vem repleta de criatividade
e ações interdisciplinares para fomentar o conhecimento, o aprendizado acontece naturalmente!

5 IBS Notícias

Arte & Cultura
Caderno de Poemas foi o
resultado do Curso de Xilogravura
Os poemas e gravuras produzidos por participantes do Curso de
Xilogravura EaD do IBS foram organizados em um Caderno de Poemas, uma edição de fechamento
das atividades dessa formação.
A redação de poemas e cordéis
foi uma solicitação do fascículo
4 - Cordel na Escola, no qual foi
abordado tudo o que envolve a
elaboração de um cordel em sala
de aula!
A iniciativa de elaborar um material com o registro das produções
dos alunos do curso tem um objetivo didático, de apresentar soluções para os próprios professores
organizarem e apresentarem o
trabalho de seus alunos, e um objetivo de resguardar a memória
da produção do grupo também,
o que é importante para o IBS,
como instituição, para os formadores do curso, como portfólio de
atividades e retorno dos alunos,
e para os participantes, como um
registro organizado da produção
da turma.

Cursos de Teatro de Bonecos e Oficinas Criativas chegaram ao fim

Os cursos de Oficinas Criativas e Teatro de Bonecos foram um sucesso, mas chegaram ao fim. Em ambas as formações,
os participantes apresentaram, orgulhosos, os resultados, enfatizando o quanto aprenderam em um mês de curso.
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Educação ambiental
IBS participa de vários encontros
virtuais sobre meio ambiente
Semana do Meio Ambiente de São Raimundo Nonato

Plano de Ação de Educação Ambiental

O Instituto Brasil Solidário foi
convidado a participar de três
encontros virtuais sobre meio
ambiente no mês de junho.
O primeiro deles, no dia 04 de junho, foi a live da Semana do Meio
Ambiente em São Raimundo Nonato, Piauí, com o tema “Educação Ambiental no Contexto da
Pandemia”. Luis Salvatore, Presidente do IBS, e a Profª Mestre em
Meio Ambiente, Márcia Cristina
Andrade, parceira e formadora
das ações de Educação Ambiental do IBS, apontaram soluções
já implementadas em escolas de
todo o Brasil, com atividades e alternativas que podem ser desenvolvidas mesmo no ensino remoto, com parceria da gestão pública e da associação de catadores
do município. Você pode conferir
essa live clicando aqui!
No dia 07 de junho, a equipe IBS
participou de uma produtiva
roda de conversa sobre o Plano
de Ação de Educação Ambiental
que está sendo preparado pela
Secretaria de Educação de Tracuateua, Pará. O momento contou
com a presença de Luis Salvato-

re, além dos parceiros das formações de Educação Ambiental,
Márcia Cristina Andrade e Wanderley Marques, que reforçaram
experiências já vivenciadas em
ações promovidas em escolas de
todo o Brasil. O diálogo estreitou
novas frentes e dicas pedagógicas com foco na sensibilização e
no incentivo aos cuidados com o
meio ambiente.
E no dia 29 de junho, Luis Salvatore participou do encontro promovido pelo Consórcio de Gestão

Luis Salvatore no encontro do dia 29 de junho
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Integrada de Resíduos Sólidos
da Região do Vale do Jaguaribe,
com o tema “Educação ambiental
como ferramenta para sustentabilidade na gestão de resíduos”. O
Presidente do IBS reforçou a importância das ações promovidas
em escolas de todo o Brasil, fortalecendo as propostas de coleta
seletiva e o fomento de tecnologias sustentáveis que podem ser
trabalhadas com materiais simples e de fácil acesso na comunidade. Você pode acessar o encontro na íntegra, clicando aqui!

Antes & Depois
Biblioteca escolar toda
repaginada em Alto Paraíso
Antes

A sala, com estantes insuficientes e sem atrativos, era a
biblioteca da Escola da Vila de
São Jorge, em Alto Paraíso, Goiás. Após a passagem do IBS,
levando o Programa de Desenvolvimento da Educação - PDE em 2011, com formações de Incentivo à Leitura, o espaço ganhou cores, livros novos e conforto para despertar o interesse e a curiosidade pela leitura!

Depois

Depois
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Giro solidário
Escolas de município cearense
se engajam no reaproveitamento
Ambientes lúdicos, coloridos e cheios de criatividade, reutilizando materiais. As escolas parceiras do Projeto
LEVE, em Nova Russas, estão recebendo uma ornamentação nos jardins e áreas comuns com reaproveitamento
de resíduos sólidos que seriam descartados no lixo, como pneus, pedaços de cano, plástico e garrafas PET.

9 IBS Notícias

Minha história
Guaciara Monteiro superou suas
expectativas com formações EaD
Guaciara expõe, com orgulho,
todo o trabalho feito nas formações. Atuando na Educação Infantil, ela já planeja uma sequência
de atividades com uso das bonecas de pano feitas nas oficinas.
“Eu agradeço muito a oportunidade de ter conhecido o IBS, por
acreditar em mim, em minhas capacidades de coordenação motora
fina. Me sinto muito feliz, muito
realizada, porque eu consegui e
estou cheia de ideias para continuar costurando, produzindo e
contribuindo pra minha comunidade. Quero levar esse aprendizado para as mães dos alunos, pois
acho que pode ser uma oportunidade de renda extra pra essas
famílias. Hoje, reforço que somos
capazes de fazer qualquer coisa,
basta se permitir!”, enfatizou.
A educadora Guaciara Monteiro, do município de Dias D’ávila,
Bahia, encontrou nas formações
EaD do IBS uma possibilidade não
só de ampliar seu repertório para
as atividades pedagógicas na escola, mas uma mensagem de superação e motivação em perceber
na arte, na leitura e no artesanato com materiais reaproveitados,
uma paixão e até talento em atividades manuais, que sempre
foram apontadas como inalcançáveis em várias fases de sua infância e durante a sua formação
profissional.
“Fui educada em uma família tradicional e, dentro desse contexto,
as mulheres tinham que ser prendadas. Não sei por qual motivo,
fugi deste padrão”, recorda Guaciara.
O que parecia um desafio, ganhou
um novo significado após a educadora se encantar pelas propos-

tas de Incentivo à Leitura, Teatro
de Bonecos e Oficinas Criativas,
elaboradas pela equipe pedagógica do IBS. Para além da técnica, apresentada de forma leve,
divertida e com materiais acessíveis, Guaciara encontrou nas
formações o acolhimento e uma
nova percepção sobre as atividades dinâmicas, lúdicas e cheias de
criatividade que podem ser realizadas dentro e fora do ambiente
escolar.
“Comprei minha máquina de costura após me sentir desafiada nas
atividades de Oficinas Criativas.
Esse era um sonho antigo e foi na
formação que perdi o medo de me
aventurar na costura. Me encantei pelo patchwork: eu não conhecia essa técnica de pegar retalhos
e fazer coisas maravilhosas e hoje
estou cheia de ideias não só pra
escola, mas também para ajudar
minha comunidade”, enfatizou a
educadora.
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Promover a criatividade, descobrir talentos e habilidades que estavam adormecidos, pode se fazer presente em qualquer fase da
nossa vida! E, quando essa descoberta acontece em sala de aula?
O resultado é ainda mais inspirador, e abre um caminho de muitas
oportunidades de transformar
gerações através da educação!

Jovens Empreendedores
Jocivalda Cardoso conta como
está se saindo no curso de Direito
“Nesse semestre, todos os assuntos chamaram a atenção por ser
tudo muito novo, mas entre todos
os eles, o que eu mais gostei foi de
Teoria do Crime, porque vi o quanto o Direito é importante no nosso
dia a dia. Todos os conhecimentos adquiridos eu irei levar para
minha vida, porque nunca será o
bastante, conhecimento nunca é
demais.
Mesmo gostando da disciplina de
Teoria do Crime, foi a matéria com
a qual tive um pouco de dificuldade, pois não tive muito tempo
para me dedicar. Mas com certeza foi um módulo que me causou
muita curiosidade e admiração e,
no final, consegui almejar uma
boa nota no semestre. Tenho buscado muita ajuda por meio da in-

diante de todos os desafios, tem
sido motivador. Acredito que logo
tudo isso vai passar e estaremos
juntos para desfrutar de novos
conhecimentos.

ternet, e até mesmo com alguns
colegas de sala, através de resumos e livros da biblioteca. O estudo de forma remota tem se tornado um pouco desafiador, pois não
tenho contato com muitos colegas
de sala, conheço poucos. Só que

Parceiros Financeiros
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Um livro que li antes de começar
a cursar Direito, chamado ‘Manual do estudante de Direito’, de
Juliana Medeiros, fez com que
eu já tivesse um pouco da visão
do que é ser um universitário.
Agora, o meu livro diário é o Vade
Mecum e o Dicionário Jurídico,
meus atuais parceiros nessa busca pelo conhecimento na área”.
*Jocivalda Cardoso, natural de Canudos,
Bahia, terra de gente forte e destemida,
está cursando Direito na Universidade
Cruzeiro do Sul, com bolsa concedida
pelo IBS e seus parceiros financeiros.

