
IBS Notícias1

Parceiro IBS no Ceará 
movimenta projetos 

Instituto Cumbuco Bom de Bola, em Caucaia, Ceará, está desenvolvendo 
diversos projetos ao ar livre durante o período da pandemia, oferecendo 
lazer e aprendizado à crianças e jovens da comunidade com apoio do IBS.Incentivo à Leitura

Anjos da Leitura receberam 
a escritora Babi A. Sette para 
um bate-papo! Confira! pág. 3

IBS na Pandemia

Os primeiros resultados da Formação 
de Fotografia EaD do IBS já começam 
a aparecer nas imagens! Veja! pág. 6

O Projeto de Segurança Alimentar do 
IBS com seus parceiros financeiros 
atente mais um município! pág. 2

Educomunicação

Minha história

Participar pela primeira 
vez de um curso do IBS 
foi a realização de um 

desejo antigo!

Marivaldo Lopes,
educador em Irecê/BA

Junho 2021

/BrasilSolidario /DialogosIBS@brasilsolidario /institutobrasilsolidario

O Instituto Brasil Solidário apoia os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
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Um novo município na lista de 
doações do IBS e seus parceiros

IBS na Pandemia

O município de Salitre, no Ceará, 
passou a integrar a lista de bene-
ficiários do Projeto de Segurança 
Alimentar promovido pelo IBS e 
seus parceiros financeiros, como 
a Temasek e demais pessoas físi-
cas.

A solicitação partiu da Federação 
das Entidades Comunitárias de 
Salitre para beneficiar os cata-
dores de materiais recicláveis do 
município, um serviço essencial 
para a sustentabilidade do pla-
neta. Os catadores sentiram-se 
valorizados e muito agradecidos 
pela doação nesse momento deli-
cado que o país enfrenta por con-
ta da pandemia. 

Os alimentos que compõem as 
cestas básicas e os kits de higie-
ne são adquiridos nos comércios 
municipais, com o objetivo de 
movimentar a economia local.

Abaixo, a relação de instituições 
beneficiadas:

•	Grupo Ambientalista de Pal-
meiras (BA): 40 cestas básicas;

•	Recinovar (Nova Russas - CE): 
15 cestas básicas;

•	Recicratiú (Crateús - CE): 29 
cestas básica;

•	Escolinha de Surf PAS (Taíba - 
CE): 30 cestas básicas;

•	Instituto Cumbuco Bom de Bola 
(Caucaia - CE): 20 cestas básicas;

•	Associação Mosaico de Amor 
(Salvador - BA): 30 cestas bási-
cas;

•	Lar de Maria (Pacatuba - CE): 20 
cestas básicas;

•	Catadores de Materiais Reciclá-
veis (Salitre - CE): 22 cestas bá-
sicas.

Doações em números

Até o fechamento dessa edição 
foram doados: 
•	1.504 cestas básicas;
•	1.504 kits de higiene e limpe-

za;
•	9 mil máscaras modelo face 

shield; 
•	11 mil máscaras de tecido;
•	2.700 kits de saúde e preven-

ção para as escolas. Salvador - BA

Taíba - CE Salitre - CE

Nova Russas - CE
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Incentivo à leitura

A escritora Babi A. Sette conversa 
com Anjos da Leitura do IBS

Num bate-papo descontraído e 
cheio de boas histórias, os Anjos 
da Leitura receberam a escritora 
Babi A. Sette num encontro vir-
tual realizado no dia 28 de maio, 
promovido pela equipe de Incen-
tivo à Leitura do IBS.

Babi destinou parte das vendas 
do seu e-book “Vejo Estrelas em 
seus Olhos”, a uma campanha 
de arrecadação de recursos para 
atividades de Incentivo à Leitura 
do Instituto Brasil Solidário. Ao 
todo, foram vendidos 512 exem-
plares em apenas 15 dias e os An-
jos da Leitura que movimentam 
os grupos de whatsapp foram os 
primeiros a adquirir o livro para 
conhecer o trabalho da escritora.

Durante o encontro, a turma 
aproveitou para conhecer mais 
sobre o processo de inspiração da 
escritora e, também, toda a sua 
trajetória como leitora.

A escritora revelou segredos e 
curiosidades sobre a construção 
de seus personagens e até algu-
mas histórias que possuem base 
na sua vivência pessoal. Babi 
permitiu, ainda, alguns spoilers 
do seu novo livro, que logo será 
lançado.

“O IBS é uma ONG que admiro há 
muitos anos, que eu vi nascer. En-
tão foi incrível poder participar 
e ajudar o projeto através dessa 
venda solidária. Eu já tinha colo-
cado, nos agradecimentos do li-
vro, uma dedicatória ao IBS, pois 
a história desse livro é muito es-
pecial pra mim. Fala de Educação, 
do cuidado com o outro. Então, fi-
quei muito feliz de contribuir com 
as ações de leitura através desse 
livro”, ressaltou a escritora.

O grupo ainda foi contemplado 
com um sorteio de três livros au-
tografados pela autora, que serão 
entregues durante o mês de junho.
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Escola no Pará investe em 
atividades lúdicas de leitura
A Escola Raimundo Pinheiro de 
Melo, de Tracuateua, Pará, deci-
diu, de forma coletiva, que a lei-
tura literária seria seu principal 
eixo de trabalho para dinamizar 
as atividades remotas durante o 
ano letivo de 2021. 

Sendo assim, foi estabelecida 
uma importante parceria dos 
professores com a sala de leitura.

Para as turmas de 2º e 3º anos, a 
estratégia foi utilizar as Sacolas 
Literárias. Todo mês, obras literá-
rias da sala de leitura são envia-
das dentro da sacola para os alu-
nos lerem com a família em casa.

Para 4º e 5º anos, o foco foi a pro-
dução textual. A primeira pro-
posta foi o texto engarrafado. 
Mediante a leitura de um texto 
do livro de Geografia cujo assun-
to é “bairro”, cada aluno produziu 
um texto falando sobre seu bair-
ro e colocou dentro de uma garra-
fa para entregar na escola.

Outra proposta foi a Latinha de 
Histórias. A partir de leituras so-
bre histórias de vida, os alunos 
foram orientados a produzir um 
texto sobre suas próprias histó-
rias de vida no formato de linha 
do tempo, para depois colocar o 
texto produzido dentro da lata, 

IBS lança desafios literários para explorar acervo

O IBS lançou o desafio “31 Dias 
de História“, com indicações li-
terárias referentes ao acervo 
IBS! A missão dos Anjos da Lei-
tura é conhecer e explorar todo 
o acervo literário doado para as 
escolas que estão participan-
do dos projetos de incentivo à 
leitura! Conforme o calendário, 
os educadores vão abordar um 
livro do acervo e preencher o 
Diário de Leitura, apontando 
os dados da obra e seus trechos 
preferidos do livro escolhido.

de forma que a pessoa vai pu-
xando o papel para ler.

Dessa forma, os professores, reu-
nidos, estão encontrando alter-
nativas lúdicas e interessantes 
para movimentar e estimular os 
alunos no período de isolamento 
social imposto pela pandemia. 
Atividades diferenciadas que 
resgatam o prazer de aprender.
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Boas iniciativas

Instituto parceiro no Ceará traz 
iniciativas ao ar livre na pandemia

A equipe IBS visitou o Instituto 
Cumbuco Bom de Bola nos dias 
26 e 27 de maio, para acompa-
nhar o trabalho realizado com 
alunos e pôde ver de pertinho a 
evolução das ações. Com a ajuda 
e mobilização dos pais e voluntá-
rios da comunidade, todo o ma-
terial doado pelo IBS é utilizado, 
tanto nas atividades de leitura, 
no espaço literário montado com 
paletes para as prateleiras e pu-
fes de pneus, além do baú com 
acervo de livros diversificado, 
quanto a formação em Educação 
Ambiental, que tem sido realiza-
da toda semana, com o Kit Prá-
ticas de Educação Ambiental do 
IBS, com atividades em campo 
num sítio histórico da região. 

“Os voluntários aqui da comuni-
dade estão nos ajudando na con-
tinuidade das atividades educati-
vas, e tem sido um passo essen-
cial pro crescimento e aprendi-
zado dos jovens que atendemos. 
Nós já temos uma parceria com a 

escola, onde os alunos precisam 
manter um bom desempenho 
nas aulas. Junto às atividades de 
esporte, a turma tem mostrado 
muito entusiasmo em participar 
das ações de leitura e educação 
ambiental”, ressalta Daniel. 

As ações têm conquistado enga-
jamento das comunidades locais, 
contando até com a participação 
de moradores de bairros mais 
distantes, de várias regiões do 
município de Caucaia. “Eu tenho 
três filhos que participam das 
atividades. Nós moramos no Ge-
nipabu, na BR 222, mas vejo que 
aqui tem uma proposta muito di-
ferenciada. Não é só o esporte, é 
a disciplina, a educação, a forma 
como as crianças e jovens parti-
cipam das iniciativas”, ressaltou 
Mauro José Rocha.

As atividades do projeto têm re-
cebido apoio do IBS e seus par-
ceiros, como Palmeirinha Ação 
Social, desde as primeiras ações 
fomentadas na comunidade.
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Educomunicação

Formação de Fotografia EaD do 
IBS está rendendo boas imagens

Luis Granger - Luis Eduardo Magalhães - BA

Adriana Barreto - Irecê - BA

Ielba Valeska Sousa - Cabaceiras - PB

Sandra Santana - Petrolina - PE

Edilene Soares Teles - Petrolina - PE

Maria S. S. de Souza - Jericoacoara - CE

Vamos conhecer um pouco desse Brasil de tanta diversidade e lindas paisagens? Na primeira semana da For-
mação de Fotografia EaD,  recebemos fotos de várias regiões do país. Tem imagens da Bahia, da Paraíba, do Rio 
Grande do Norte, do Piauí, do Maranhão e de São Paulo. Não vai faltar motivação para essa turma!
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Arte & Cultura

A turma de Oficinas Criativas 
EaD vai de vento em popa! Mui-
tas criações com foco no reuso 
de materiais!

Os bonecos estão ganhando vida 
na formação EaD de Teatro

Oficinas Criativas
O Curso de Teatro de Bonecos EaD 
está acabando e muitos bonecos 
e lindas apresentações já nas-
ceram dessa iniciativa! Confira 
alguns dos personagens criados!

Florisbela, de Josiane

O Mago, de Miguel

Florzinha, de Vanuza

Trabalho de Ana Lúcia

Rosinha, de Raimunda
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Educação ambiental

Cumbuco Bom de Bola investe na 
formação de monitores ambientais
O Instituto Cumbuco Bom de 
Bola, continua fomentando ati-
vidades diversas no campo da 
Educação Ambiental, inspiradas 
nas formações do Instituto Bra-
sil Solidário. 

Mão na terra e muitas práticas 
sustentáveis como reaprovei-
tamento da água da pia e da 
máquina de lavar para regar as 
plantas de casa! 

Coordenadas pelo educador Da-
niel Rocha, ex-aluno das Oficinas 
Práticas do IBS, além do apoio de 
do voluntário da comunidade, 
o geólogo Ítalo Aquino, monitor 
das oficinas, a turma vem tra-
balhando na formação de novos 
monitores com o objetivo de dar 
continuidade às ações na Praia 
do Cumbuco, Ceará.

O projeto tem recebido apoio do 
IBS e seus parceiros, como Pal-
meirinha Ação Social.
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Escola do Pará ganhou uma linda 
e equipada biblioteca

Antes & Depois

Depois

Depois

Antes

A sala onde ficavam as estan-
tes de livros da Escola Munici-
pal Manoel Antônio Leite, em 
Primavera, Pará, ainda não po-
dia ser considerada uma biblio-
teca antes da passagem do IBS, 
em 2011. O Projeto Primavera 
levou formação de Incentivo 
à Leitura aos professores, um 
lindo acervo infanto juvenil, e 
novo mobiliário que deixou o 
espaço mais convidativo!
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Novo desafio de plantio de mudas 
nativas em Educação Ambiental

Giro solidário

A nova Formação EaD de Educação Ambiental, iniciada no dia 12 de maio, já desafiou os participantes a plantar 
mudas de espécies da flora nativa brasileira! Os educadores não só cumpriram o desafio como também registra-
ram e compartilharam a atividade. Confira alguns dos registros abaixo!
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Minha história

Marivaldo Lopes encontrou no IBS 
a motivação para aulas remotas

Refletindo uma realidade que 
impactou milhares de professo-
res em todo o Brasil, o educador 
Marivaldo Lopes, de Irecê, Bahia, 
passou por momentos difíceis de 
adaptação ao novo formato de 
ensino remoto. 

“O IBS apareceu na minha tra-
jetória profissional justamente 
num momento muito difícil para 
mim, com a pandemia, que era 
a dificuldade e um bloqueio que 
eu estava tendo em usar esses 
recursos tecnológicos para dar 
aulas. Pensei, inclusive, em dei-
xar a Educação e fazer uma outra 
atividade. Mas as formações do 
IBS foram decisivas para a supe-
ração desse bloqueio. Com certe-
za, além do apoio que recebi dos 
colegas, participar das oficinas 
foi uma motivação muito grande 
e me fez, naquele momento, des-

viar o foco do problema”, ressalta 
o educador.

Marivaldo relata que já conhe-
cia as ações promovidas pelo IBS 
em seu município e sentia muita 
vontade de conhecer e participar 
das atividades, que eram sempre 
mencionadas pelos colegas da 
região.

O educador se inscreveu não só 
em uma, mas em três oficinas 
seguidas do calendário de For-
mações EaD, participando ini-
cialmente da capacitação em 
Introdução à Arte, depois apro-
fundando mais seu conhecimen-
to em Arte com a Oficina de Dese-
nho e Pintura e, este mês, pros-
segue com a Formação de Teatro 
de Bonecos.

“Está sendo incrível participar 
das formações e o que mais me 

chamou a atenção é a forma 
leve como o curso é conduzido, 
a metodologia utilizada, o aco-
lhimento, o estímulo e incentivo 
constante por parte dos profes-
sores durante o curso e a facili-
dade de navegar na plataforma. 
Percebo que qualquer professor 
que não tem formação específi-
ca em Arte, com as atividades do 
curso, consegue ter segurança e 
propriedade para desenvolver as 
propostas pedagógicas tranqui-
lamente com os alunos”, reforça.

Marivaldo, que possui um histó-
rico de muita dedicação e refe-
rência nas atividades de Arte em 
seu município, com um currículo 
que envolve atuação em gale-
ria de arte, premiação nacional 
como professor, em 2011, com o 
projeto “Sou professor, faço a di-
ferença” e até aulas ministradas 
na TV Irecê, conseguiu ampliar 
ainda mais sua percepção das 
propostas pedagógicas e disse 
já ter planos e novas ideias que 
surgiram a partir do seu envolvi-
mentos nos cursos do IBS.

“Os cursos ajudaram a rever mi-
nha prática em sala de aula, que é 
algo que devemos fazer sempre. 
Me deram algumas dicas e pos-
sibilidades de estratégia que irão 
agregar valor ao que já faço e me 
ajudaram a despertar para algu-
mas ideias que já tinha em men-
te e comecei a colocar em prática 
numa escola que trabalho. Estou 
criando, lá, o Ateliê de Pesquisa e 
Experimentação Criativa – APEC, 
um espaço onde iremos discutir, 
estudar, propor e executar diver-
sas ações a partir da Arte”, pon-
tuou Marivaldo.
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Jovens Empreendedores

“A chegada da pandemia me pegou 
de surpresa. Em 2019, o projeto es-
tava chegando com planos de reno-
vação das atividades envolvendo, 
além do trabalho com o esporte, vá-
rias outras iniciativas para abraçar a 
comunidade. Nesse mesmo ano, eu 
também estava sendo pai de primei-
ra viagem e meu primogênito veio 
fortalecer ainda mais o meu sonho. 

Mas em 2020, surgiram outros de-
safios. Sem ter um emprego fixo e 
tudo fechando com a pandemia, não 
sabia o que fazer e minha primeira 
reação foi que precisava ajudar as 
crianças do projeto.

Então, começamos a mobilizar cam-
panhas de segurança alimentar, 
buscar parcerias e, como sempre, o 
IBS chegou junto, somando forças 

com as doações para a campanha. 
Conseguimos, ainda, apoio de pes-
soas físicas, empresas locais e alu-
nos de kitesurf e, diante de tantos 
acontecimentos, fiquei preocupado 
também com minha família. Mas, 
quando fazemos o bem, Deus nunca 
nos abandona!

Este ano, o IBS me contemplou com 
uma bolsa de estudos que está me 

Daniel se reestrutura para dar 
continuidade às ações sociais

Parceiros Financeiros
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Prêmios

ajudando a manter as coisas bási-
cas da minha família e, assim, fico 
aliviado e tenho tempo de organizar 
as ações do projeto. Sei que meu so-
nho maior é retornar o mais rápido 
possível aos estudos, mas acredito 
que tudo é no seu tempo. É preciso 
ter confiança e positividade nesse 
momento. Já sonhei com o diploma 
na minha mão, saindo com meu fi-
lhão vestido de jogador de futebol, e 
sei que logo vou poder realizar esse 
sonho!

Agradeço bastante essa bolsa, mas 
não posso me acomodar. Sempre se-
rei grato pelas ações do IBS, desde 
a infraestrutura do Instituto até o 
impacto que teve na minha vida, e 
quero honrar cada uma dessas ações 
ajudando minha comunidade.”


