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Anjos da Leitura 
expandem suas ações

As ações na área temática de Incentivo à Leitura ganham cada dia mais 
consistência nas mãos dos Anjos da Leitura formados nos cursos presenciais 
e a distância oferecidos gratuitamente pelo Instituto Brasil Solidário.

IBS Pedagógico

Que tal criar a consciência 
ambiental por meio da Arte 
e da Literatura?  pág. 8

O Projeto LEVE no Ceará e outras 
ações desenvolvidas em mais três 
municípios brasileiros!  pág. 5

Arte para explorar leituras e refletir 
sobre o meio ambiente nas escolas 
parceiras dos IBS! Confira!  pág. 4

Educação AmbientalArte e Cultura

Minha história

Os cursos do
Instituto Brasil Solidário

foram como um colírio
nos meus olhos!

Bianca Farias,
educadora em Cabaceiras /PB

Junho 2022

/BrasilSolidario /DialogosIBS@brasilsolidario /institutobrasilsolidario

O Instituto Brasil Solidário apoia os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
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Escola cearense se torna referência 
regional em ações de leitura
A Escola Família Agrícola Anto-
nia Suzete de Olivindo Silva, lo-
calizada no Assentamento Val-
paraíso em Tianguá, no Ceará, 
têm colocado a Biblioteca Ventos 
que Transformam no centro das 
atividades escolares. 

A escola aproveitou o 30 Minutos 
pela Leitura, no dia 24 de maio, 
para realizar o Primeiro Encontro 
de Formação de Anjos da Leitu-
ra para alunos. Organizados em 
círculo, os estudantes se apre-
sentaram, ressaltando o motivo 
de querer ser um Anjo da Leitura. 
Em seguida, foram convidados a 
manusear os livros na biblioteca 
para conhecer a riqueza do acer-
vo IBS. Cada um escolheu um 
livro para apresentar iniciando, 
assim, sua trajetória como Anjo 
da Leitura.

No dia 27 de maio, a escola rece-
beu professores de Língua Por-
tuguesa e alunos do sétimo ano 
da Escola Frei Fontanela para 
visitar e conhecer a história e a 
realidade das vivências literárias 
na biblioteca escolar. A escola vi-
sitante chegou com o intuito de 
intensificar suas práticas literá-
rias com o desenvolvimento de 
projetos como o Anjos da Leitu-
ra e Gancho de Agarrar: uma 
viagem na nossa cultura, reco-
nhecendo o Assentamento Val-
paraíso como referência cultural 
local e municipal em práticas de 
leitura e desenvolvimento social.

Alunos e professores convidados 
puderam conhecer a rotina e as 
iniciativas de incentivo à leitura, 
a forma como a comunidade vi-
vencia essa valorização com as 
experiencias literárias e como a 
conscientização da participação 

Incentivo à leitura

da comunidade organizada con-
tribui com o desenvolvimento de 
todos.

Os Anjos da Leitura conduziram a 
visita, contando um pouco da his-
tória da escola, a fundação e or-
ganização da biblioteca e falando 
sobre a formação de mediadores 
de leitura. O encontro foi finali-
zado com uma visita ao Quintal 
Produtivo, onde a turma pôde 
conhecer, também, as ações am-
bientais. “Quero fomentar o gosto 
pela leitura e mostrar exemplos 
inspiradores”, revelou Francilúcia 
Farrapo, coordenadora da Escola 
Frei Fontanela.

Confira os números do São João Literário 2022

As inscrições do São João Literá-
rio 2022 foram encerradas no dia 
20 de maio e temos muita satisfa-
ção em divulgar esses números:

•	 111 escolas inscritas

•	 12 estados

•	 35 municípios

•	 05 regiões do Brasil

No próxima edição do IBS Notí-
cias, confira os resultados!
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Criatividade nas ações de leitura

A Escola Municipal São Pedro, em 
Balsas (MA), organizou um sarau 
literário com contação de histórias, 
apresentações teatrais e pinturas 
que coloriram a escola. Os alunos 
se fantasiaram de personagens, se 
divertindo na encenação de trechos 
literários e motivando os colegas a 
conhecerem os livros.

A Carroça Literária da Escola Mu-
nicipal Maria Isabel da Silveira, em 
Lençóis (BA), continua levando lite-
ratura para as ruas. Com cantoria, 
atraem os transeuntes e convocam 
as famílias a saírem de suas casas 
para conhecer o acervo literário da 
escola com sussurros poéticos, roda 
de adivinhas e contação de histórias.

Na Escola Ottomar Schwengber, 
em Luis Eduardo Magalhães (BA), a 
educadora Vanuza Vieira preparou e 
disponibilizou uma gaiola no espaço 
comum da unidade escolar para a 
atividade Liberte um Poema, onde 
alunos de todas às séries tiveram 
acesso à trechos dos livros Tudo 
bem ser diferente, de Todd Parr, Ou 
isto ou aquilo, de Cecília Meireles e 
Inclassificáveis, canção de Arnaldo 
Antunes, para instigar a curiosidade 
literária.

Na Escola Olmir Mendes Guedes, em 
Nova Russas (CE), os educadores 
têm se dedicado a tornar o processo 
da escrita e leitura algo leve e diver-
tido. Com a Sacola Viajante, os alu-
nos levam todos os dias o caderno de 
tarefas onde, em um lado, é colocada 
a atividade de casa e no outro, há um 
espaço para desenvolverem a escri-
ta. Segundo a educadora Rosilene 
Salgueiro, os alunos têm mostrado 
desempenho significativo após a im-
plementação do projeto. 

Em Tracuateua (PA), a Creche Bene-
dita Rosa de Melo realizou uma ação 
para proporcionar o primeiro contato 
das crianças com o universo da lite-
ratura. A Festa da Bela Adormeci-
da, foi celebrada com professores 
caracterizados de personagens de 
contos de fadas que promoveram 
várias apresentações musicais e 
contação de histórias, para plantar 
a sementinha da curiosidade e do 
encantamento pela leitura logo nos 
primeiros anos escolares. 

Na Unidade Escolar Madre Lúcia, em 
São Raimundo Nonato (PI), o livro A 
cesta da Dona Maricota, de Tatiana 
Belinky, foi trabalhado para discutir 
o tema da alimentação saudável com 
as crianças de forma lúdica. Os alu-
nos demonstraram os conhecimen-
tos adquiridos realizando uma conta-
ção por meio do teatro de fantoches.

Nova Russas - CE

Tracuateua - PA

São Raimundo Nonato - PIBalsas - MA

Lençóis - BA

Luis Eduardo Magalhães - BA

As ações de leitura literária têm se multiplicado entre as escolas parceiras do Programa de Desenvolvimento 
da Educação - PDE - por todo o Brasil. Os Anjos da Leitura provam, mais uma vez, serem agentes da 
disseminação do prazer literário e promovem atividades lúdicas e criativas que inserem os educandos no 
mundo da leitura! Acompanhe algumas dessas ações!
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Lápis de cor na mão, livro aber-
to para a contação de histó-
rias e até pintura em tela para 
trazer os holofotes sobre a 
educação ambiental de forma 
criativa e interdisciplinar! Em 
Primavera, Pará, o educador 
Valterlino Monteiro, conhecido 
como Valtinho, tem fomenta-
do várias atividades inspiradas 
nas Formações EaD de Artes do 
IBS, das quais participou, mul-
tiplicando trabalhos nas esco-
las da região.

Para a Semana de Meio Am-
biente, a Escola Manoel Antô-
nio Leite preparou um espaço 
para a realização de diversas 
atividades de Arte! A proposta 
focou em propiciar momentos 
lúdicos e interativos com os 
pequenos, com rodas de lei-
tura e contação da história A 
Árvore sem Folhas, de Fer-
nando Alonso, que serviu de 
inspiração para as turminhas 
soltarem a imaginação em ati-

Ação ambiental com
arte e incentivo à leitura  

Arte e Cultura

A educadora Xênia Cardoso, Anjo da 
Leitura em Beberibe, Ceará, tem re-
alizado propostas interdisciplinares 
de incentivo à leitura na região e pro-
pôs uma atividade cheia de criativi-
dade para alunos do 6º Ano da Esco-
la Desembargador Pedro de Queiroz. 
A partir da leitura do livro Malala: a 
menina que queria ir para a esco-
la, de Adriana Carranca, foram fei-
tas montagens tridimensionais em 
caixas de papelão a partir das ilus-
trações de Bruna Assis Brasil que 
compõem a edição da Companhia 
das Letrinhas.

Colagens criativas tridimensionais inspiradas em livro

vidades de desenho e pintura. 
Os estudantes mais adiantados 
produziram,coletivamente, 
cartazes sobre a importância 
da preservação ambiental para 
serem utilizados em passeatas 
de conscientização na comu-
nidade. Os alunos menores es-
banjaram talento nas pinturas 
realizadas em tela, repletas de 
cores que formam paisagens 
naturais, alertando para a pre-
servação do meio ambiente. 
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Projeto LEVE alcança novos 
municípios do sertão cearense 

Educação Ambiental

O Projeto LEVE – Local de Entre-
ga Voluntária Escolar - segue ex-
pandindo suas ações em escolas 
do sertão do Ceará! 

Contando com a parceria e mobi-
lização da formadora das Oficinas 
de Educação Ambiental do IBS, 
Márcia Andrade, o projeto vem se 
fortalecendo em todo o entorno 
da região do Sertão de Crateús 
onde nasceu e hoje inspira novas 
iniciativas de coleta seletiva e ge-
renciamento dos resíduos sólidos. 

No município de Catunda, o pro-
jeto foi apresentado para toda 
a rede municipal, integrando as 
atividades no Programa Catun-
da Recicla para desenvolver as 
ações em todas as escolas do mu-
nicípio. “Reunimos toda a rede 
pública municipal para apresen-
tar o LEVE e as escolas gostaram 
muito da proposta. Já começa-
mos a arrecadar os paletes para 
a montagem dos coletores sus-
tentáveis nos pátios escolares e 
conseguimos total apoio dos ges-
tores e da Prefeita Ravena Lima”, 
ressaltou Márcia. 

Abrindo as atividades do mês de 
junho, que marca a comemoração 
da Semana do Meio Ambiente, as 
ações de Educação Ambiental 
foram fomentadas com o LEVE 
em quatro municípios simulta-
neamente, envolvendo escolas 
de Nova Russas, Catunda, Mon-
senhor Tabosa e Novo Oriente, 
com participação ativa de toda a 
comunidade escolar. 

A Semana do Meio Ambienta na Escola Carlos Drummond de An-
drade, em Dias d’Ávila, Bahia, contou com muita mão na terra e ati-
vidades pedagógicas de arte e cultura com reaproveitamento de 
materiais que seriam descartados! 

Os alunos participaram de atividades em contato direto com a na-
tureza, como arborização e plantio de mudas no entorno da escola 
e uma tarefa importante: a arrecadação e coleta de 288 garrafas 
PET com a participação da própria comunidade. As garrafas foram 
utilizadas para a construção de diversos modelos de pufe para a 
ambientação da escola e, também, com o objetivo de apresentar 
uma alternativa de geração de renda aos alunos. A atividade pro-
moveu, ainda, uma oficina de produção de sabão caseiro com a re-
ciclagem do óleo de cozinha. 

Reaproveitamento de materiais com criatividade na Bahia
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Alunos aprendem com trilha 
ecológica em escola do Mato Grosso
Um quintal produtivo arborizado 
com direito a trilha ecológica para 
os alunos participarem das ativi-
dades de Educação Ambiental! 

As atividades desenvolvidas no 
Centro Educacional Paulo Freire, 
em Campo Verde, Mato Grosso, 
vêm incentivando o contato com 
a natureza e a conscientização 
ambiental com várias atividades 
práticas na Trilha Cerradinho, 
localizada na própria escola. Os 
projetos pedagógicos já fomen-
taram o plantio de mais de 300 
árvores nesse espaço verde a céu 
aberto e, segundo os educado-
res, o espaço tornou-se um dos 
lugares preferidos dos alunos. 

Alunos da Escola Municipal 
Anísio Teixeira, de Irecê, Bahia, 
vêm promovendo atividades de 
plantio e arborização desde o 
início do ano na praça da comu-
nidade de Lagoa Nova com o 
Projeto Escola e Comunidade 
Sustentável: direito de todos. 
Infelizmente, o local tem rece-
bido desprezo dos moradores 
do entorno, o que já prejudicou 
o desenvolvimento das mudas. 

Cientes do trabalho de cons-
cientização ambiental na co-
munidade, os alunos aproveita-
ram a Semana do Meio Ambien-
te para produzir placas educa-
tivas com frases que alertam 
para a importância do cuidado 
com natureza. A ação contou, 
ainda, com o plantio de novas 
mudas de diversas espécies!

Plantio sinalizado 
com placas do bem
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30 Minutos aquecendo atividades 
literárias por todo o Brasil

Lençóis - BA

Carolina - MA Carolina - MA

Serra do Mel - RN

Primavera - PA

O Projeto 30 Minutos pela Leitura continua mobilizando diversas escolas do 
território brasileiro a realizarem atividades lúdicas e criativas de incentivo à 
leitura literária para e com os educandos! Leitura é alegria! Leitura é prazer!

Tianguá - CE

Giro Solidário
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IBS pedagógico

Criando consciência ambiental
por meio da transdisciplinaridade
É possível criar consciência am-
biental por meio da Literatura? 
E por meio da Arte, é possível? 
E com Educação Financeira? A 
equipe IBS acredita que sim e 
com vasto embasamento teórico! 
A Base Nacional Comum Curri-
cular – BNCC – aponta Educação 
Ambiental como Tema Contem-
porâneo Transversal, ou seja, 
um tema muito atual que pode 
ser abordado a partir de diversas 
disciplinas, integradas ou não. 
Desenvolvida de forma integra-
da, a temática ambiental pode 
envolver os alunos em ativida-
des dinâmicas que constroem, 
natural e progressivamente, as 
10 competências gerais requeri-
das na nova base. Para tanto, as 
áreas temáticas do IBS oferecem 
uma gama enorme de possibili-
dades de praticar a transversali-
dade com o tema ambiental. 

Dentro desse escopo, as lingua-
gens artísticas trabalham, além 
de aspectos cognitivos, a sensi-
bilização para as questões am-
bientais. A arte acolhe qualquer 
assunto. Não seria diferente com 
temas relacionados ao meio am-
biente. “A utilização da arte pela 
Educação Ambiental é um meio 
de trabalhar a alegria, o lúdico, 
a beleza, o agradável e o criativo 
na abordagem e na construção 
dos principais conceitos da ques-
tão ambiental”, segundo Eliane 
Ta Gein, engenheira e educadora 
ambiental, e acrescentaríamos, 
também, trabalhar o pensamen-
to crítico, lembrando que as obras 
de arte em qualquer linguagem 
podem levantar questionamen-
tos a respeito do ambiente em 
que vivemos, além de apresentar 
novas versões imaginadas e pos-
síveis de mundo.

O próprio acervo IBS conta com 
uma seleção de livros infanto ju-
venis que contemplam a temáti-
ca ambiental de diversas formas 
diferentes, de acordo com a sen-
sibilidade de cada autor e ilustra-
dor. 

Com teatro, é possível elaborar 
histórias relacionadas ao tema 
de infinitas formas. A sustenta-
bilidade também está na produ-
ção da peça teatral, que pode ser 
realizada com materiais naturais 
e reaproveitados. Quem já fez o 
Curso de Teatro de Bonecos do 
IBS sabe que a Companhia de In-
ventos, de Nado Rohrmann, pre-
za a criação com materiais de reu-
so, assim como nas Formações de 
Música esses materiais originam 
infinitos sons surpreendentes! 
As músicas, tanto escutadas por 
meio da rádio escolar como toca-
das pelos próprios alunos, podem 
ser mensageiras de muitas refle-
xões acerca do meio ambiente.

Oficina de Teatro de Bonecos

Oficina de Música
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Com a fotografia, é possível ex-
plorar o que há de positivo e belo 
nas localidades onde as escolas 
estão inseridas e, também, rea-
lizar denúncias de práticas que 
deterioram o meio ambiente. 

As artes visuais podem ser ex-
ploradas com a plasticidade de 
materiais naturais e reaproveita-
dos. Até tinta natural é possível 
fazer, além de inúmeras outras 
ideias sugeridas não apenas nas 
Formações de Arte do IBS, mas 
também pelos alunos partici-
pantes dos cursos, que ricamen-
te contribuem com seus saberes 
regionais. 

Os espaços da escola podem ser 
um exemplo de boas práticas de 
sustentabilidade, criando um 
microcosmo de aprendizagens 
sobre conservação e convivên-
cia com a natureza. Hortas e es-
paços verdes podem ser planta-

Em relação à Educação Finan-
ceira com os jogos Piquenique e 
Bons Negócios, a educação am-
biental está presente nas cartas 
e nas atitudes dos jogadores, 
que desenvolverão o conceito de 
consumo consciente e melhor 
aproveitamento de recursos na-
turais. Cada carta de ambos os 
jogos oferece uma ampla gama 
de possibilidades de exploração 
de muitos temas ligados ao meio 
ambiente.

Tudo isso pode ser facilmente im-
plementado em todas as escolas 
do território nacional, pois decor-
re muito mais de ideias e atitudes 
positivas do que de meios mate-
riais caros e complexos. Junto às 
áreas temáticas do IBS, todas as 
disciplinas do currículo escolar 
podem ser contempladas nessas 
ações e atividades, bastando um 
bom planejamento para que se-
jam inseridas nesses contextos. 
Sendo assim, esperamos que 
esse texto seja inspiração e refe-
rência para desenvolver projetos 
criativos de Educação Ambiental 
em sua escola!

Oficina de Artes Visuais

Biblioteca escolar em Petrolina - PE

A vivência estética cria 
uma atitude muito sensível 
para os atos posteriores e, 

evidentemente, nunca passa 
sem deixar vestígios

em nosso comportamento.

Lev S. Vigotski
Psicólogo bielo-russo (1896-1934)

dos em pneus coloridos, latas e 
potes plásticos reaproveitados 
com criatividade e harmonia. A 
biblioteca escolar pode ganhar 
mais aconchego com cantinhos 
de leitura feitos com móveis que 
transmitem o saber do reaprovei-
tamento de materiais, caracteri-
zando bons exemplos que os alu-
nos podem levar para suas casas.

Oficina de Fotografia
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Minha história

Bianca Farias: educadora,
artista e cordelista paraibana
Bianca Farias, de Cabaceiras, 
Paraíba, conhece o IBS de lon-
ga data. Foi em 2009 que teve 
a oportunidade de aprender os 
mistérios da fotografia e da rá-
dio escolar, tópicos que compõem 
o Curso de Educomunicação do 
Programa de Desenvolvimento 
da Educação – PDE – que foram 
levados para a Escola Abdias Ai-
res de Queiroz, naquela ocasião. 
Segundo Bianca, a presença do 
IBS na escola foi muito marcan-
te, uma alegria para os alunos. 
Desde os cuidados com a saúde 
até as melhorias materiais, a pas-
sagem do Instituto foi um divisor 
de águas para quem participou 
das ações.

O tempo passou e Bianca come-
çou a desenvolver muitas habili-
dades como a poesia, a literatura 
de cordel, a música, a fotografia e 
surgiu a oportunidade de cursar 
uma licenciatura e depois, mais 
outra.

Hoje pedagoga e arte-educado-
ra, Bianca é professora na mes-
ma escola onde tudo aconteceu. 
Quando soube das Formações 
EaD de Arte, oferecidas pelo IBS 
em 2021, não perdeu tempo: 
matriculou-se nos cursos de Xi-
logravura e Desenho e Pintura 
para incrementar seus conheci-
mentos e suas aulas para o Ensi-
no Fundamental II.

“Foi então que, em meio ao caos 
da pandemia do Covid-19, o IBS 
surgiu mais uma vez em meu ca-
minho e proporcionou algo tão 
fascinante que é difícil descre-
ver com palavras. Participei dos 
cursos remotos, conheci pessoas 
de diversos lugares, aperfeiçoei 

minhas técnicas de aula e me de-
senvolvi mais ainda nas artes”, 
conta Bianca.

Segundo Bianca, os cursos remo-
tos vieram ao encontro de suas 
práticas em sala de aula: “eu já 
produzia Arte, já aplicava esses 
conhecimentos nas minhas au-
las mas os cursos foram como 
um colírio nos meus olhos. Pude 
entender e compreender como 
melhorar minha prática e, digo 
mais, não ajudou apenas na mi-
nha vida profissional, mas tam-
bém na minha vida pessoal. Pas-
sei a ter mais confiança no meu 
trabalho e ver que posso ajudar 
e inspirar outras pessoas. Muitas 
instituições e pessoas fizeram 
parte do meu crescimento e uma 
dessas instituições é, sem dúvi-
da, o IBS”, conclui.

Bianca não deixou por menos: 
mostrou todo seu talento duran-
te as formações, realizando to-
das as atividades propostas com 
empenho e criatividade e ainda 
auxiliou seus colegas com seus 
conhecimentos de música e cor-

del. Recentemente, contribuiu 
com o perfil do IBS no Instagram, 
recitando uma linda homenagem 
ao Dia do Sertanejo, em um ví-
deo-poema de sua autoria.

“Os cursos oferecidos pelo Insti-
tuto Brasil Solidário fizeram eu 
ver realmente que estou no ca-
minho certo: ser arte-educadora 
e ter a oportunidade de passar 
para os meus discentes o que é se 
expressar por meio de qualquer 
arte, seja dança, teatro, artes vi-
suais ou música.”
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Por Jocivalda Alves

“Meu nome é Jhoci Alves, tenho 
21 anos e estou cursando o 3° 
semestre de Direito na Universi-
dade Cruzeiro do Sul, em São Mi-
guel Paulista, com bolsa do Insti-
tuto Brasil Solidário.

Esse semestre tive uma experi-
ência incrível com a volta das au-
las presencias: o contato pessoal 
com colegas e professores tem 
despertado cada vez mais meu 
interesse pelo curso. 

Tive um grande desenvolvimen-
to na disciplina de Direito Civil 
II, aprendi sobre direitos e deve-
res, nossas obrigações como ci-

dadãos. Também me destaquei 
nas disciplinas de Direito Penal e 
Constitucional. 

A cada semestre que passa tenho 
mais encantamento e certeza do 
que eu quero para o meu futuro, 
mesmo estando ainda no terceiro 
semestre. Eu e mais alguns cole-
gas já estamos estudando e fa-
zendo pesquisas sobre o exame 
da Ordem dos Advogados do Bra-
sil – OAB – um grande desafio para 
os estudantes de Direito. Tam-
bém focamos na preparação para 
concursos públicos, pois meu 
sonho é ser juíza e dedicar meu 
esforço e persistência em favor 
das pessoas mais vulneráveis.”

Jhoci Alves continua firme
na realização de seus sonhos

Jovens empreendedores

Parceiros Financeiros
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