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#juntosconstruimos

Temática ambiental ganha 
destaque em concurso IBS

Instituto Brasil Solidário lança I Concurso Cultural IBS na Minha Escola 
para o desenvolvimento de ações com o tema “Meu resíduo, minha 
responsabilidade: minha pegada no meio ambiente”!

Minha história

Boas Iniciativas
Cidadania na Escola, um 
projeto essencial que tem o 
apoio do IBS. Confira! pág. 3

Giro Solidário

Imagens do Projeto 30 Minutos 
pela Leitura acontecendo em vários 
municípios. pág. 6

São João Literário inaugura o mês 
de junho com força total nas escolas 
participantes do PDE. pág. 2

Incentivo à Leitura

O IBS me ajudou 
a encontrar um 
caminho para o 

crescimento através 
da Educação

Gustavo Leobas, de Ponte Alta do 
Tocantins: neurocirurgião

Junho 2018
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Incentivo à leitura

Dada a largada para o 
São João Literário nas escolas
Diversos municípios de vários 
estados brasileiros já se inscre-
veram para o Concurso de Qua-
drilhas Arrasta-pé da Educação, 
competição que faz parte do ca-
lendário do São João Literário do 
IBS!

Irecê e Gentio do Ouro na Bahia, 
Tracuateua e Quatipuru no Pará, 
Tamboril, Cascavel, Ubajara e Be-
beribe no Ceará e Cabaceiras na 
Paraíba concorrem desde já aos 
prêmios do concurso.

Tracuateua já realizou sua pri-
meira publicação no Blog IBS 
anunciando o tema da Quadrilha 
Literária Caroço de Tucumã, da 
Escola Júlia da Silveira Gomes: 
Navegando entre o rio e a flores-
ta: literatura, cultura e biodiver-
sidade, baseado na obra “Chove 
nos campos de Cachoeira”, de 
Dalcídio Jurandir.

Foto Escrita e Soletrando: projetos que 
estimulam a aprendizagem

O Foto Escrita foi concluído com 
sucesso no Povoado de Itapicuru, 
em Irecê, Bahia, no mês de maio. 
O projeto foi desenvolvido pelo 
professor Arnobson no eixo de 
Ciências Humanas no Ano 3 da 
Pré-Adolescência com o objetivo 
de analisar a transformação do 
espaço pelas mãos do homem da-
quela região, resgatando memó-
rias e realizando estudos ambien-
tais, num processo de descoberta 
da identidade local.

Em Tracuateua, Pará, a Escola 
Júlia da Silveira Gomes iniciou a 
III Edição do Soletrando, com pa-
lavras selecionadas do livro ”Cho-
ve nos campos de Cachoeira”, de 
Dalcídio Jurandir, que também 
será tema do São João Literário.
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Boas iniciativas

Programa de Cidadania na Escola 
promove diálogo com poder público
Reflexão e prática da cidadania 
em cinco dias dedicados a insti-
gar, motivar e ponderar sobre o 
papel social dos estudantes, de 
seus familiares e dos gestores 
públicos! A atividade, realizada 
entre os dias 23 e 27 de abril na 
Escola Raimundo de Queiroz em 
Cascavel, Ceará, foi promovida 
por meio de um projeto do pes-
quisador Diogo Salles com apoio 
do Instituto Brasil Solidário. 

Os 100 alunos vindos de oito es-
colas municipais tiveram a opor-
tunidade de experimentar a par-
ticipação política expressando as 
mudanças que esperam para a 
região!

Com rodas de conversa, debates 
e palestras sobre os aspectos 
fundamentais do funcionamento 
de uma democracia, Diogo Salles 
abordou conceitos de cidadania e 
a importância de entender a se-
paração entre público e privado, 
eleitor e consumidor.

Após o conhecimento teórico so-
bre o assunto, foi a vez dos estu-

dantes sentirem-se parte dessa 
transformação social e política, 
produzindo uma campanha edu-
cativa com a escolha das temá-
ticas que consideravam prioritá-
rias para serem trabalhadas na 
escola. Dessa atividade surgiu 
uma proposta de política pública 
a ser apresentada diretamente 
na Câmara Legislativa do muni-
cípio, com a presença dos verea-
dores.

“Ao invés de repetir o velho rotei-
ro de pedir mais educação e mais 

Ideias criativas oferecem prazer na aprendizagem
No povoado de Itapicuru em Irecê, 
Bahia, o resgate da memória local e 
a valorização da zona rural tem pos-
sibilitado uma variedade de apren-
dizagens significativas por meio de 
atividades prazerosas e instigantes. 

Em maio, a escola local promoveu 
um luau sertanejo com a presença 
de toda a equipe escolar, alunos e 
seus familiares. 

Alimentos típicos da região e obje-
tos utilitários tradicionais revelaram 

a história e a força de um povo que 
forjou-se na lida diária com a terra 
semiárida do sertão baiano. 

A música também esteve presente 
com a presença de Cleicy Félix e Mi-
queias Cana Verde que apresenta-
ram canções que marcaram a região.

Uma roda de conversa com a par-
ticipação de figuras ilustres da co-
munidade contando histórias reais 
aumentaram o sentimento de per-
tencimento dos presentes.

saúde aos candidatos a prefeito, 
as atividades do projeto visam 
estimular o protagonismo dos jo-
vens incentivando-os a formular 
políticas públicas de seu interes-
se para serem debatidas em ple-
nário com os vereadores. O pro-
grama foi um sucesso e os alunos 
entenderam a diferença entre ser 
um consumidor passivo, que só 
recebe políticas formuladas por 
outros, e ser um cidadão ativo, 
que reivindica, interfere e atua 
politicamente conforme seus ide-
ais”, ressalta Diogo.
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Educação ambiental

IBS lança concurso cultural com 
temática ambiental 

IBS promove Semana de Educação Ambiental

O 1º Concurso Cultural IBS na mi-
nha Escola é promovido pelo Ins-
tituto Brasil Solidário – IBS - com 
o objetivo de melhorar a leitura 
e a escrita e incentivar a criativi-
dade e o protagonismo de profes-
sores e alunos das instituições 
parceiras. 

Sob a perspectiva pedagógica de 
que Educação Ambiental, Incen-
tivo à Leitura, Educomunicação, 

Saúde Bucal, Arte e Cultura de-
vem permear todas as relações e 
atividades escolares de maneira 
interdisciplinar com o propósito 
de dialogar com questões atuais, 
o Concurso apresenta um tema 
que será adotado por todas as 
escolas inscritas: “Meu resíduo, 
minha responsabilidade: minha 
pegada no meio ambiente”.

Já estão inscritas no Concurso 26 

O IBS está promovendo a Semana de Educação Ambiental do dia 4 a 8 de junho com o objetivo de proporcionar 
o conhecimento e a conscientização de professores, alunos e famílias  acerca dos temas que envolvem meio 
ambiente e cidadania, desenvolvendo o desencadeamento de atitudes para a preservação e implantação de 
práticas sustentáveis na escola.

escolas de 14 municípios distri-
buídos em 6 estados brasileiros. 

Durante um período de cinco 
meses, as escolas inscritas de-
verão cumprir um calendário de 
ações cujo desenvolvimento será 
acompanhado e avaliado sema-
nalmente pela equipe IBS atra-
vés das redes sociais, de telefone 
e e-mail.

Escolas, alunos e professores 
vencedores ganharão prêmios 
com valores definidos no regula-
mento. Serão 5 prêmios distribuí-
dos pelas mais diversas ações.

Tanto o calendário do Concurso 
como o regulamento estão dispo-
níveis na íntegra na publicação 
do Instituto do dia 21 de maio no 
Blog IBS. 

O Concurso já começou! Agora é 
acompanhar as ações das esco-
las participantes e torcer para 
que concluam seus calendários 
com sucesso! Boa sorte à todos!
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Educação ambiental

Café Literário: literatura, cultura e 
biodiversidade em Tracuateua

Alunos pesquisam fontes de água com apoio da tecnologia

Na tarde do dia 19 de abril, a Es-
cola Júlia da Silveira Gomes de 
Tracuateua, Pará, promoveu 
o V Café Literário com o tema 
“Navegando entre o rio e a flores-
ta: literatura, cultura e biodiver-
sidade”.

O Café Literário é um projeto re-
alizado pela equipe da Biblioteca 
Luis Salvatore, tendo à frente a 
professora Lucilene Melo. 

O projeto busca fomentar a leitu-
ra e a discussão de obras literá-

rias, assim como a formação de 
público leitor. 

Esse ano, o Café Literário da Es-
cola Júlia da Silveira Gomes fez 
uma homenagem a um dos maio-
res e mais notáveis romancistas 
do Brasil: Dalcídio Jurandir. 

O Café Literário tem continuidade 
graças às parcerias entre equipe 
escolar, Instituto Brasil Solidário, 
Secretária Municipal de Educa-
ção e palestrantes.

Um trabalho de campo foi desenvolvido pela escola do povoado do Itapicuru em Irecê, Bahia, para que os alunos 
pudessem conhecer as fontes de água presentes na zona rural do município. Durante o percurso, os estudantes 
de Fazenda Nova, Umbuzeiro, Queimada dos Rodrigues e Itapicuru fotografaram e descreveram as fontes e as 
enviaram via WhatsApp para o coordenador pedagógico Osvaldo Rocha.
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Escolas da Bahia, Ceará e Pará continuam liderando a participação no Projeto 30 Minutos pela Leitura! Pelo 
segundo mês consecutivo, essa grande festa de promoção do livro e da leitura tomou de assalto o Blog IBS com 
muitas postagens que revelam o sucesso dessa iniciativa!

Pindoretama - CE Quatipuru - PA

Tracuateua - PA

Irecê - BA

Cascavel - CE

Tianguá - CE

30 Minutos pela Leitura continua a 
brilhar nas escolas do PDE

Giro solidário
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Comunidades sustentáveis

Apresentações marcam 
encerramento da II Etapa de projeto 
Após duas etapas de Oficinas Prá-
ticas com ações integradas, parti-
cipativas e cheias de criatividade, o 
encerramento da II Etapa do Projeto 
Ventos que Transformam, da Echo-
energia em parceria com o Instituto 
Brasil Solidário, trouxe um reflexo 
de todo o potencial visto pelos edu-
cadores em sala e que, numa noite, 
conseguiu apresentar para a comu-
nidade toda a transformação con-
quistada nesse período!

As apresentações foram realizadas 
pelos próprios alunos das oficinas, 
ou seja, estudantes, professores, co-
ordenadores pedagógicos de várias 
escolas e representantes da Secreta-
ria de Educação e Cultura de Tianguá 
e Ubajara, todos que atuaram de for-
ma conjunta na construção coletiva 
do saber.

Trabalhos de Rádio Escolar, Teatro 
de Bonecos, pintura das Placas do 
Bem com mensagens positivas e 
Educação Ambiental, com a apresen-
tação dos móveis e outros acessórios 
reciclados para a área de Incentivo à 
Leitura, deixaram os presentes en-
cantados. 

Segundo Ana Vládia, Secretária de 
Educação de Tianguá, o grande di-
ferencial das ações realizadas pelo 
Projeto esteve principalmente na 
metodologia e, por este motivo, os 
educadores tem demonstrado muita 
motivação para multiplicar as ações 
em outras escolas.

Anjos da Leitura conquistam Assentamento Valparaíso

Um grupo de Anjos da Leitura - educadores e alunos que participaram da Oficina de Mediação de Leitura - prepara-
ram uma programação especial para conquistar novos leitores e arrebanhar novos Anjos da Leitura para difundir o 
prazer de ler nas comunidades da região de Tianguá, Ceará!

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

Primeiro dia de mobilização com jogos
é sucesso no Ceará

O dia de mobilização proporcio-
nou um espaço para diversão, 
muito conhecimento e interativi-
dade entre alunos e educadores! 
Envolveu toda a comunidade es-
colar numa ação didática de in-
tegração dentro e fora de sala de 
aula. 

O Projeto de Educação Financeira 
desenvolvido pelo Bank of Ame-
rica Merrill Lynch com apoio do 
Instituto Brasil Solidário avança 
para uma nova etapa de expan-
são, trazendo uma proposta que 
envolve todas as escolas parti-
cipantes: um dia por mês será 
reservado à colocar em prática 
as várias sugestões de Educação 

•	Lançamento do Plano de Mobilização “Educação Financeira na 
Escola: Jogar e Aprender”

•	Criação do Grupo Municipal de Mobilização

•	Monitoramento das ações planejadas

•	Divulgação e disseminação das ações realizadas em redes sociais

•	Formação da rede de mobilizadores

Financeira da sequência didática 
apresentada junto aos educado-
res.

O “Dia da Educação Financei-
ra na Escola: Jogar e Aprender” 
será sempre na primeira sexta-
-feira letiva de cada mês. Neste 
dia, todas as escolas parceiras 
realizarão atividades sugeridas 
na sequência didática do Proje-
to de Educação Financeira com a 
aplicação dos jogos Piquenique o 
Bons Negócios.

A mobilização também promove 
a troca de experiências entre as 
equipes escolares participantes 
do projeto. 

Estratégia de mobilização
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_______________________________ Parceiros Financeiros

Minha história

Projeto do IBS foi incentivo para carreira 
médica de Gustavo Leobas

Projetos do IBS ___________________________________

#juntosconstruimos

Expediente
Direção editorial: Luis Eduardo Salvatore
Projeto gráfico: Diogo Salles Amaral
Editoração eletrônica: Carolina Lopes
Redação: Carolina Lopes e Gabriela Martins
Colaboração: Danielle Haydée e Zenaide Campos
Revisão e edição: Luis Eduardo Salvatore, Zenaide 
Campos, Danielle Haydée e Carolina Lopes
Administração do Blog: Jone Paraschin Jr.
www.brasilsolidario.org.br/blog

facebook.com/institutobrasilsolidario

@brasilsolidario

youtube.com/user/BrasilSolidario

instagram.com/brasilsolidario

Em 2001, o Rally dos Sertões passou 
pela Escola Estadual Joana Medei-
ros, em Ponte Alta do Tocantins, pro-
movendo ações de Incentivo à Leitu-
ra, Arte, Educomunicação, Saúde e 
Meio Ambiente, incluindo doação de 
livros e reformulação da biblioteca. O 
então estudante Gustavo Leobas ti-
nha 13 anos quando descobriu esse 
mundo de oportunidades e foi em 
busca do sonho pela medicina!

O passo tímido que se deu no ato 
de ler na biblioteca da escola abriu 
caminhos para Gustavo alcançar o 
sucesso profissional e ainda ser um 
exemplo em sua família. “O IBS foi 
um braço muito forte nessa trajetó-
ria, que me conduziu, me ajudou a 
encontrar um caminho mais seguro 
para o meu crescimento através da 
Educação e eu sinto que foi um de-
senvolvimento para toda a minha 
família: meus quatro irmãos seguem 
o mesmo exemplo, cursando ensino 
superior. É algo que me deixa muito 
feliz”, enfatiza.

Quase 15 anos depois, num encontro 
casual do Rally dos Sertões em 2016, 
Gustavo estava na turma dos médi-
cos da cidade e veio até o presidente 
do IBS, Luis Salvatore, agradecer o 
trabalho feito em sua escola e dizer 
como o acesso aos livros doados ha-
via contribuído para a sua formação 
profissional! “Foi uma surpresa mui-
to gratificante quando Gustavo veio 
conversar comigo no evento. Contou 
sobre suas conquistas profissionais 
e o quanto as ações de leitura e a bi-
blioteca foram fundamentais para 

seus estudos. Ele estava com uma 
amiga, Thaynara, que também par-
ticipou das ações e hoje é enfermei-
ra em Ponte Alta”, ressalta Luis.

Hoje, com 27 anos, o Dr. Gustavo Le-
obas passou em um concurso para 
Especialização em Neurocirurgia 
no Hospital do Servidor Estadual de 
São Paulo, um edital que reservava 
apenas duas vagas! Mais uma histó-
ria para nos orgulharmos e termos 
como inspiração para nossos jovens 
estudantes!


