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O São João Literário nas 
escolas parceiras do IBS

O São João Literário começa a esquentar o clima de junho nas escolas 
parceiras do IBS. Com muita literatura, cultura e tradição, o projeto 
mobiliza as escolas e as comunidades em aprendizagens conjuntas!
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Boas Iniciativas

O jogo que mais me 
identifiquei foi o Bons 

Negócios. Nem imaginava 
que um jogo iria me motivar 

a estudar educação 
financeira; que ia me ajudar 

na carreira profissional.

Matheus Lima, 
estudante em Cascavel/CE

Junho 2019
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Incentivo à leitura

Mês do São João Literário: escolas 
se mobilizam para a grande festa

O São João Literário é uma inicia-
tiva do IBS para desenvolver e in-
centivar as tradições e a cultura 
popular, trabalhando-se sequên-
cias didáticas que estimulam a 
produção e o estudo literário, re-
sultando em aprendizagens sig-
nificativas.

Esse ano, as escolas já começa-
ram a apresentar seus resultados 
durante os festejos juninos!

Em Ibitiara, essa edição teve 
como temática os diversos gêne-
ros textuais. Durante o primeiro 
bimestre, foram trabalhados em 
todas as turmas as quadrinhas 
populares, adivinhas, trava lín-
guas, poemas, cordel, contos po-
pulares, repente, texto teatral, 
entre outros. O resultado de todo 
este processo foram belíssimas 
produções, socializadas pelos 
estudantes em lindas apresenta-
ções e barracas que encantaram 
a toda comunidade!

Ibitiara - BA

Ibitiara - BA
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30 Minutos pela Leitura inaugura 
nova biblioteca de Valparaíso

Mediação de Leitura chega a Crateús e Tamboril
Nos dias 11 e 12 de junho, o 
Instituto Brasil Solidário, em 
parceria com as prefeituras de 
Crateús e Tamboril, dois muni-
cípios cearenses vizinhos, rea-
lizou capacitação de mediação 
de leitura para professores dos 
dois municípios. Foram realiza-
das atividades práticas de me-
diação com contos de fadas em 
suas versões originais, contos 
de tradição oral e poemas. Além 
do momento rico em aprendiza-
gens, os municípios receberam 
também novo acervo bibliográ-
fico para incentivar ainda mais 
a leitura nas escolas!

O evento mensal do Projeto 30 
Minutos pela Leitura de maio ga-
nhou mais significado e encan-
tamento para a comunidade de 
Valparaíso, em Tianguá, Ceará.
Trata-se de uma das primeiras 
ações dentro do calendário de 
mobilização no novo “Espaço de 
Leitura: Ventos que Transfor-
mam”, inaugurado em abril.

A programação, que aconteceu 
no último dia 21 de maio, envol-
veu o trabalho fomentado pelos 
Anjos da Leitura que iniciou-se 
durante as oficinas práticas do 
Projeto Ventos que Transfor-
mam, da Echoenergia com reali-
zação do Instituto Brasil Solidá-
rio. 

O momento contou com a partici-
pação da turma do 1º Ano da Es-
cola Francisco Nemésio Cordeiro, 
vizinha da escola sede da biblio-
teca. Dentro de poucos minutos, 
mostravam entusiasmo em ver 
de perto os livros dispostos en-
tre as prateleiras cheias de cores 
e referências regionais, além dos 
cantinhos de leitura com pufes 
confortáveis dando espaço para 

dividir um bom livro com o colega 
ao lado.

“Foi uma experiência maravilho-
sa. Um momento de familiariza-
ção com o novo espaço, com os 
novos livros, novas sensações 
e emoções, resultando em uma 
sublime conexão com o mundo 
encantado da leitura”, enfatizou 
Érika Sá, coordenadora pedagó-
gica da EFA Antônia Suzete de 
Olivindo da Silva.
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Boas iniciativas

Irecê promove grande evento para 
apresentar Projeto JEPP

Com uma programação que inclui 
a formação continuada dos pro-
fessores e o acolhimento da co-
munidade na escola, a Escola Mu-
nicipal José Pereira de Araújo, do 
município de Ibitiara, Bahia, está 
promovendo reflexões conjuntas 
com o objetivo de conferir mais 
qualidade ao processo de ensino 
e aprendizagem. Assim, viabiliza 
as adequações necessárias ao al-
cance desse objetivo.

O início das ações do Projeto JEPP 
- Jovens Empreendedores Primei-
ros Passos - foi marcado por um 
grande evento de lançamento na 
Escola Municipal Luis Viana Filho 
em Irecê, Bahia. Parceria entre 
o Sebrae e a prefeitura do mu-
nicípio, o projeto visa incentivar 
os alunos a buscar autoconheci-
mento, novas aprendizagens e a 
desenvolver habilidades e com-
portamentos empreendedores.

A equipe da escola aproveitou a 
ocasião para apresentar os Jogos 
de Educação Financeira, fruto da 
parceria entre Bank of America 
Merrill Lynch, Instituto Brasil So-
lidário e Prefeitura Municipal de 
Irecê. 

As atividades com jogos de edu-
cação financeira na escola certa-
mente complementarão o Projeto 
JEPP.

Ibitiara avança ao promover reflexões junto à equipe escolar
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Educomunicação

Escolas públicas participam com 
frequência de programa de rádio
Alunos de escolas públicas do 
município de Irecê, Bahia, tem 
participado do programa Jornal 
Comunitário da Rádio Vida, a 
convite do professor Jefferson 
Maciel Teixeira. 

O professor Jefferson é formador 
na área temática de Educomuni-
cação pelo Instituto Brasil Soli-
dário e multiplicador dos projetos 
no município.

O programa traz interessantes 
entrevistas com músicos, ban-
das, educadores, entre outras 
personalidades de diversas áre-
as. 

As últimas edições tiveram como 
convidados o professor Lourivan 
Tavares, professor de Música e 
também formador do IBS; repre-
sentantes do Centro Judiciário de 
Solução Consensual de Conflitos 
com o objetivo de divulgar a Cam-
panha Pai Presente, que desbu-
rocratiza o reconhecimento de 
paternidade; representantes do 
Projeto Cultura Viva, que promo-
ve o desenvolvimento social e 
cultural de crianças da periferia 
e zona rural; e a banda Oz Top’s.
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Escola e UBS: unidos no combate 
ao Aedes aegypti em Irecê

A Escola Municipal Marcionílio 
Rosa realizou, em parceria com a 
Unidade Básica de Saúde - UBS, 
uma importante ação de cons-
cientização em relação às doen-
ças causadas pelo Aedes aegypti, 
mosquito transmissor da dengue 
e de outras doenças graves.

No dia 23 de abril, os estudantes 
dos turnos matutino e vesperti-
no participaram ativamente de 
uma diversificada programação. 
A enfermeira Ilka falou um pouco 
sobre a dengue e várias formas 
de prevenção, mostrando um ví-
deo sobre a temática, com poste-
riores comentários dos estudan-
tes.

Alguns estudantes foram sele-
cionados para participar de um 
criativo jogo de tabuleiro huma-
no que trata do tema abordado.

O Grupo de Teatro Atitude tam-
bém fez uma apresentação sobre 
o tema, trazendo conscientiza-
ção sobre a dengue de uma forma 
divertida.

O evento ainda incluiu uma ex-
posição com fotos realizadas pe-
los próprios estudantes que, em 
saída fotográfica no entorno da 
escola, identificaram focos de 
dengue deixados pelo próprio ser 
humano: um alerta importante!

Por fim, estudantes de farmácia 
e enfermagem da Faculdade de 
Irecê (FAI) realizaram, juntamen-
te com os presentes, um jura-
mento de combate à dengue.

A cooperação entre escola e UBS 
deve impactar positivamente a 
comunidade, que ficará menos 
propensa às doenças causadas 
pelo mosquito.

Saúde
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Uma nova biblioteca com
encanto, cor e vida em Petrolina

Antes & Depois

Antes

Depois

Depois

Depois

A biblioteca da Escola Osório 
Leônidas de Siqueira era as-
sim, sem cor, sem vida, sem 
emoção. Um local para arma-
zenar livros, cadeiras e mesas. 

Porém, uma grande trans-
formação se deu durante as 
ações do Programa de De-
senvolvimento da Educação 
- PDE, sob aporte da Bayer. A 
equipe escolar e os alunos pu-

seram a mão na massa e esse 
espaço tornou-se o mais de-
sejado da escola! Organizado, 
com livros expostos linda e 
atraentemente, um oásis para 
a leitura! 

O resultado foi imediato: to-
dos querendo ocupar cada 
cantinho de leitura e usufruir 
dos belos livros apresentados 
com encanto e magia!
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O Projeto Nosso Valores, desenvolvido na Escola Municipal Marcionílio Rosa em Irecê, Bahia, conduziu 
estudantes do Ano II do Ciclo da Pré-adolescência, para uma visita à ABAI – Associação Beneficente ao Ancião 
de Irecê, na qual puderam compartilhar músicas e muitas histórias.

Ribusam fugit aut et quamus velectem

Giro solidário

Escola estimula a prática da 
solidariedade com visita a asilo
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Comunidades sustentáveis

Ações de Educação Ambiental são 
referência e ganham continuidade

As ações de Educação Ambien-
tal do Projeto Ventos que Trans-
formam realizadas em escolas 
municipais pelo Instituto Brasil 
Solidário estão se tornando refe-
rência para outras instituições. 
No mês de junho, duas escolas 
receberam visitas para conhecer 
os trabalhos ambientais imple-
mentados pelo projeto.

O Centro Municipal de Ensino Ru-
ral de Cerro Corá, Rio Grande do 
Norte, recebeu turmas da sede 
municipal para conhecer os es-
paços sustentáveis, o Projeto 
LEVE – Local de Entrega Voluntá-
ria Escolar - e a horta escolar com 

o objetivo de implementar esses 
exemplos na Escola Belmira Via-
na.

Já a Escola Família Agrícola de 
Valparaíso, em Tianguá, Ceará, 
recebeu uma turma de alunos de 
Pedagogia da Universidade Es-
tadual Vale do Acaraú (UVA). Os 
estudantes escolheram a escola 
para um estudo de campo sobre 
práticas ambientais exitosas im-
plementadas junto ao currículo 
escolar, que agregam conheci-
mento sobre o tema e fortale-
cem a identidade cultural. Entre 
as disciplinas ofertadas, o tema 
é essencial para o estímulo e a 
percepção crítica na formação de 
professores.

Em Ubajara, Ceará, a Escola 
Humberto Ribeiro Lima aprovei-
tou o Dia Internacional do Meio 
Ambiente para envolver todas as 
séries em atividades ambientais, 
dando continuidade às forma-
ções recebidas pelo IBS. 

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

Nova biblioteca recebe visitas

A equipe da Escola Família Agrícola 
Antônia Suzete de Olivindo da Silva, 
de Valparaíso em Tianguá, Ceará, 
está promovendo um cronograma 
intenso de visitação ao Espaço de 
Leitura: Ventos que Transformam, 
recentemente inaugurada.

A equipe escolar está recebendo 
estudantes de outras escolas do 
município para apresentar o mundo 
encantado da leitura nesse espaço 
mágico! Tornaram-se verdadeiros 
Anjos da Leitura no município, re-
ferência para qualquer trabalho de 
Incentivo à Leitura!
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Educação financeira

Municípios baianos que receberam 
formação já aplicam metodologia
Irecê e Ibitiara, dois municípios 
baianos que participaram do 
grande evento de apresentação e 
formação com Jogos de Educação 
Financeira Piquenique e Bons 
Negócios em Sobral, Ceará, já es-
tão aplicando a metodologia em 
seus territórios!

Na Escola Municipal Marcionílio 
Rosa de Irecê, o sábado letivo do 
mês de junho foi a data escolhi-
da para apresentar aos alunos 
do Ensino Fundamental I o jogo 
Piquenique. Foram mais de 80 
participantes. Os mediadores co-
locaram informações e reflexões 
acerca de Português, Matemáti-

ca, Ciências e Geografia, tirando 
partido das potencialidades pe-
dagógicas do jogo. 

Em Ibitiara, a oficina apresentou 
os Jogos de Educação Financei-
ra a todas as escolas municipais 
com a participação de alunos, 
pais, professores, equipes ges-
toras e demais funcionários. O 
objetivo foi oferecer o suporte 
necessário às escolas para imple-
mentação dos jogos em sala de 
aula, além de material didático 
de apoio contendo planos de aula 
e dicas pedagógicas que possibi-
litam a utilização do material de 
forma interdisciplinar.

Mais dois municípios cearenses recebem capacitação
No dia 13 de junho, os municípios de 
Crateús e Tamboril receberam capa-
citação para aplicação dos Jogos de 
Educação Financeira Piquenique  e 
Bons Negócios em suas escolas mu-
nicipais. A formação é uma parceria 
entre as secretarias municipais de 
Educação e o IBS, responsável pela 
apresentação e aplicação dos jogos 
elaborados pelo Bank of America 
Merrill Lynch.

Irecê - BA

Ibitiara - BA Ibitiara - BA

Acompanhe o site do projeto: 
vamosjogareaprender.com.br
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Matheus Lima: um grande futuro 
pela frente com educação financeira
Em 2017, o IBS levava o projeto 
piloto dos Jogos de Educação Fi-
nanceira “Piquenique” e “Bons 
Negócios” - iniciativa do Bank of 
America Merrill Lynch - para as 
escolas dos municípios de Bebe-
ribe, Pindoretama e Cascavel, no 
Ceará.

Foi numa aula de Matemática da 
Escola Choró Vaquejador, em Cas-
cavel, que Matheus Lima teve seu 
primeiro contato com os Jogos de 
Educação Financeira. O estudan-
te, então com 13 anos de idade, 
estava no 7º ano e sentia muita 
dificuldade em acompanhar as 
atividades de cálculo.

Segundo o estudante, a turma 
ficou surpresa e curiosa para sa-
ber como um jogo seria utilizado 
numa aula de Matemática. “Foi 
muito rápida a adaptação com os 

jogos. Eu logo percebi que todos 
os passos da atividade poderiam 
me beneficiar. Comecei a pensar 
mais sobre as minhas decisões e 
no meu investimento a longo pra-
zo”, ressalta Matheus.

No primeiro ano de atividades, 
Matheus organizou uma ação 
junto com outros alunos da escola 
para levar os jogos até a comuni-
dade e estreitar um diálogo com 
os comerciantes. O professor de 
Matemática Nairton Vieira pas-
sou então a incentivar e aconse-
lhar o estudante a se aprofundar 
mais nos estudos voltados ao 
empreendedorismo, diante do po-
tencial que ele mostrava.

Matheus encontrou cursos online 
pela Universidade de Brasília e 
iniciou o curso “Criando um Negó-
cio de Sucesso”. Logo estava estu-

Minha história
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dando também os módulos “Intro-
dução ao Excel” e “Elaboração de 
Folha de Pagamentos”.

Dessa forma Matheus, hoje com 
15 anos, já fez três cursos profis-
sionalizantes e pretende termi-
nar mais oito cursos voltados ao 
empreendedorismo e à educação 
financeira esse ano!


