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#juntosconstruimos

O resultado do concurso ‘Eu 
quero o IBS na minha escola’

No final de abril saiu o resultado do concurso “Eu quero o IBS na 
minha escola” e você pode conferir os ganhadores aqui!

Minha história

Educação Ambiental
Estudantes de Cascavel e 
Irecê protagonizam ações de 
Educação Ambiental. pág. 6

Saúde

Escola do município de Gentio do 
Ouro continua produzindo com 
sucesso seu Jornal Escolar. pág. 5

Alimentação saudável e prevenção 
de doenças estão na pauta de escola 
baiana. pág. 7

Educomunicação

Eu vi os resultados 
das ações do IBS na 

escola e quero muito 
poder expandir para 
todas as escolas do 

município

Lucilene Melo, de Tracuateua 
(PA): de gestora à vereadora

Maio 2018
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Incentivo à leitura

Dia do Livro é comemorado em 
ações de Incentivo à Leitura

O Dia Nacional do Livro Infantil foi 
bastante comemorado em escolas 
públicas da Paraíba e do Pará!

Em Cabaceiras, município paraiba-
no, duas escolas municipais se em-
penharam no desenvolvimento de 
atividades que favorecessem o des-
pertar do espírito leitor em crianças 
e jovens: Escola Maria Neuly Doura-
do e Escola Abdias Aires de Queiroz.

Na Abdias Aires, a data coincidiu 
com o Projeto 30 Minutos pela Lei-
tura e privilegiou os gêneros Conto 
e Poesia.

Na Maria Neuly Dourado houve 
contação de histórias com a partici-
pação do boneco Juvenal, amigo do 
professor Sidney Nunes que, com 
sua experiência em ventriloquia, 
encantou à todos!

Já em Quatipuru, município para-
ense, todas as escolas municipais 
do povoado de Boa Vista uniram-se 
para realizar um lindo evento lite-
rário com atividades de contação de 
histórias, dramatização, coral, dan-
ça, jogral e leituras diversas sobre 
contos e recontos, envolvendo todos 
os funcionários e comunidade esco-
lar.

Quatipuru - PAQuatipuru - PA

Cabaceiras  - PB

Cabaceiras  - PB Cabaceiras  - PB
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Boas iniciativas

Foto escrita explora 
geografia de Irecê
O professor Arnobson dos Santos, 
responsável pelo eixo de Ciências 
Humanas na Escola José Francisco 
Nunes, povoado de Itapicuru em 
Irecê, Bahia,  vem construindo um 
material muito rico sobre as trans-
formações ocorridas nos espaços 
geográficos locais junto aos estu-
dantes do Ciclo da Adolescência.

Para aprimorar as pesquisas e 
o engajamento dos alunos, bem 
como proporcionar maior apren-
dizagem ao grupo, o professor se 
valerá da atividade de foto escrita, 
estimulando a captação de ima-
gens do território estudado, a dis-
cussão em torno das imagens e a 
redação de textos sobre o tema.

Dia de voluntariado em escola do 
povoado de Itapicuru em Irecê

Ser voluntário é um ato de amor!

A Escola José Francisco Nunes, 
situada no povoado de Itapicu-
ru, Irecê, Bahia, recebeu a visi-
ta muito especial de Dona Nita 
com mais três rapazes para re-
alizar cortes de cabelo nos alu-
nos.

Os voluntários chegaram cedo, 
antes das 8h, e encerraram os 
trabalhos após as 15h. Com 
muita dedicação e amor, reali-

A família é a primeira escola: 
é nela que  se inicia a apren-
dizagem para o futuro e a es-
cola só aprimora. É com esse 
pensamento que a Escola Pro-
fessora Dulcinéia de Jesus em 
Quatipuru, Pará, realizou seu 
primeiro Ação da Família na 
Escola do ano.

Teve salas de contação de his-
tórias, de jogos de Português e 
Matemática, de vídeo e pales-
tra como o tema “A importân-
cia da parceria entre família e 
escola” e ainda sorteios de um 
livro literário, jogo e filme, to-
dos brindes destinados ao di-
vertimento para a família em 
casa! 

zaram mais de 25 cortes de ca-
belo nos estudantes.

Em prol de uma causa sem ide-
ologia, religião ou partido, a 
motivação foi o AMOR, a contri-
buição para a construção de um 
mundo diferente, mais humani-
zado e solidário.

À Dona Nita e seus ajudantes, 
os parabéns  pelo trabalho e a 
gratidão da comunidade esco-
lar!

Família está 
presente em 

escolas de 
Quatipuru
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Boas iniciativas

Sai resultado do Concurso ‘Eu quero 
o IBS na minha escola’
O concurso de desenhos e re-
dação de cartas com o tema 
“Em 2018, eu quero o IBS na 
minha Escola” teve o objeti-
vo de incentivar professores 
e alunos dos Ensinos Funda-
mentais I e II a expressarem 
seus desejos e suas ideias de 
como gostariam de receber a 
visita do Instituto Brasil Soli-
dário – IBS em seus municípios 
no primeiro semestre de 2018.

A equipe IBS, responsável pelo 
concurso, recebeu e analisou 
todas as cartas e desenhos em 
sua sede situada no município 
de Eusébio, Ceará, seguindo o 
regulamento e o objetivo prin-
cipal do concurso, que era o 
protagonismo de alunos e pro-
fessores atuando em conjunto 
no desenvolvimento das ações 
e atividades do concurso.

Muitas cartas e desenhos, um 
material muito rico, cheio de 
amor que foi devidamente ca-
talogado. Cada município par-
ticipante receberá uma publi-

Nesse mês de abril foi lançado o V 
Concurso Anual de Quadrilhas do 
IBS, Arrasta-pé da Educação!

O regulamento encontra-se na ínte-
gra em publicação do dia 22 de abril 
no Blog IBS!

Acesse e inscreva sua escola para 
concorrer a prêmios! A inscrição é 
gratuita e aberta à todos os municí-
pios participantes do PDE!

cação no Blog IBS como forma 
de devolutiva do material pro-
duzido e enviado.

Assim,  a equipe IBS apresenta 
o  resultado final, reforçando 
que o critério observado foi o 
da co-participação de profes-
sores (cartas) e alunos (dese-
nhos e cartas), pois acredita-
mos sempre no trabalho em 
equipe.

Os três municípios finalistas 
são:

1) Cabaceiras/PB
2) Tracuateua e Quatipuru/PA

O IBS agradece imensamente 
a participação de todas as es-

Lançamento do V Concurso de Quadrilhas 
Arrasta-pé da Educação

colas e municípios que aceita-
ram o convite e emocionaram 
toda equipe IBS!

É sempre especial perceber 
que o IBS está presente nas 
escolas através de cada ação 
realizada! Isso mostra a força 
da multiplicação e da conti-
nuidade. Afinal, o IBS trabalha 
a cada dia de forma incansá-
vel para possibilitar sempre o 
fortalecimento de todas estas 
parcerias, acreditando que um 
dia mais uma vez estará pre-
sencialmente recebendo este 
abraço e o amor que os parti-
cipantes enviaram através de 
palavras e desenhos.
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Educomunicação

Oficina de Jornal Escolar tem 
continuidade em Gentio do Ouro
O CEMGO - Centro Educacional 
Municipal de Gentio do Ouro,  
município baiano, continuam 
realizando mensalmente ofici-
nas de Jornal Escolar. 

As oficinas de  Educomunica-
ção do IBS  tem o objetivo de 
ampliar o diálogo na escola e 
na comunidade e possibilitar 
a participação de pessoas an-
teriormente excluídas, trans-
formando diálogos unilaterais 
em bilaterais e estabelecendo 
canais de comunicação para 
que as pessoas possam mani-
festar-se. 

É indiscutível que o Jornal Es-
colar valoriza a expressão de 
alunos e professores, além de 
estimular a leitura e a escrita, 
fundamentos essenciais para 
formação de um cidadão crí-
tico e consciente de suas res-
ponsabilidades com o mundo 
e com a sociedade na qual está 
inserido.

Além das habilidades de lei-
tura e escrita, outras compe-
tências também são desenvol-
vidas tais como trabalho em 
equipe, olhar fotográfico, ca-
pacidade de escuta e empatia.
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Educação ambiental

Cascavel multiplica 
ações de Educação Ambiental

Protagonismo dos jovens em conferência sobre água em Irecê

A Escola de Educação Básica De-
putado Raimundo Queiroz em 
Cascavel, Ceará, vem realizando 
um inspirador trabalho de mul-
tiplicação das ações de Educação 
Ambiental do Instituto Brasil So-
lidário – IBS.

A Educação Ambiental é uma fer-
ramenta de aprendizagem de ex-
trema importância nas mudan-
ças de hábitos da sociedade em 
relação aos problemas ambien-
tais, unindo teoria e prática.

As oficinas de Educação Ambien-
tal e atividades desenvolvidas 
em parceria com o Instituto Bra-
sil Solidário – IBS estão deixando 
a escola mais bonita e aconche-
gante. Das ações realizadas, po-
demos destacar: reciclagem de 
pneus, reutilização de paletes, 
Projeto Emplaque o Bem,  revi-
talização da horta, LEVE – Local 
de Entrega Voluntária   Escolar, 
coleta seletiva (os resíduos serão 
entregues a um catador parcei-

ro da escola), jardim suspenso, 
plantio de mudas, ações de edu-
cação ambiental na praia de Bar-
ra Nova, reutilização de garrafas 
PET e ambientação e decoração 
dos ambientes.

Aulas de Educação Ambiental 
também já foram incorporadas 
ao currículo, tornando as apren-
dizagens teóricas e práticas mais 
consistentes e significativas.

No dia 13 de abril, estudantes de escolas municipais de Irecê realizaram a III Conferência Infanto Juvenil sobre 
o tema Nossas Águas, com muita propriedade e autonomia. Os projetos apresentados deixaram todos os 
professores e gestores orgulhosos dos estudantes, que demonstraram excelente desempenho, proporcionando 
aos profissionais da Educação a sensação de dever cumprido.
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Saúde

Diversidade de ações voltadas à 
saúde para escolas de Irecê
Escolas do povoado de Itapicu-
ru, em Irecê, Bahia, tem pro-
porcionado aos alunos opor-
tunidades de entrarem em 
contato com conhecimentos 
na área da Saúde de formas di-
ferenciadas e cativantes.

Profissionais da área são con-
vidados para entrevistas que 
visam não apenas desenvol-

ver a percepção da importân-
cia da prevenção como tam-
bém outras habilidades, como 
no caso da ex-agente de saú-
de, a enfermeira Neuraci Nu-
nes da Silva. 

Sua visita viabilizou a produ-
ção de cartazes informativos 
e outras atividades de prática 
textual e comunicação.

A visita do agente de saúde 
José Orlando de Lima, possi-
bilitou o conhecimento das 
doenças mais recorrentes em 
sua área. Os estudantes tive-
ram a oportunidade de com-
parar doenças atuais com as 
do passado, podendo cons-
truir um perfil bastante amplo 
do território.

Para falar sobre alimentação 
saudável, as escolas Tenen-
te Wilson Marques Moitinho e 
José Francisco Nunes realiza-
ram um intercâmbio nas de-
pendências da última. 

Os estudantes da Tenente Wil-
son foram recepcionados no 
portão pela professora  Jucelia 
Vieira Nunes e demais funcio-
nários. Logo em seguida, rece-
beram a metade do desenho 
de uma fruta ou verdura para 
encontrar a sua “cara metade”. 
No pátio foi encenada a peça 
”Dona Cenourinha e Seu Mal-
vadão”, uma das linguagens 
utilizadas para fortalecer o 
hábito de uma alimentação 
saudável na escola e na famí-
lia.

Todas essas atividades de-
monstram o empenho das es-
colas envolvidas por fortale-
cer uma aprendizagem signi-
ficativa, que realmente venha 
a fazer a diferença na vida dos 
estudantes, de suas famílias e 
de toda a comunidade.
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Escolas da Bahia, Ceará e Pará publicaram posts no Blog IBS nos mostrando como foi a realização da 
culminância do Projeto 30 Minutos pela Leitura no mês de abril! Confira as fotos! 

Cascavel - CE

Pindoretama - CE Quatipuru - PA

Irecê - BA Irecê - BA

Cascavel - CE

30 Minutos pela Leitura formando 
leitores por todo o país

Giro solidário
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Comunidades sustentáveis

Atividades de Incentivo à Leitura 
revelam cultura local
Neste mês de abril o Instituto Brasil 
Solidário realizou, em parceria com a 
Echoenergia, atividades diversas de 
Incentivo à Leitura nos municípios 
de Tianguá e Ubajara, no Estado do 
Ceará. 

A iniciativa faz parte do plano de for-
mação em Educação do Projeto Ven-
tos que Transformam e apresentou 
sugestões diferenciadas de propos-
tas para conquistar novos leitores, a 
começar pelo Seminário de Leitura.

Aberto à participação de educado-
res, alunos, coordenadores peda-
gógicos, além de representantes da 
gestão municipal, incluindo repre-
sentantes das Secretarias de Educa-
ção e Cultura do município de Tian-
guá e Ubajara, o seminário lotou o 
auditório do evento com mais de 100 
participantes.

Ao longo da semana, as oficinas prá-
ticas: utilizando retalhos de tecido, 
tinta, feltro e bordado, a Oficina de 
Confecção de Material de Apoio à 
Leitura contou com participação de 
educadores, alunos e comunidade 

de Tianguá e Ubajara. Construíram 
juntos, num trabalho colaborativo, 
três telas em tecido para utiliza-
ção nas apresentações de Teatro de 
Sombras. 

Enquanto isso, outra turma dedica-
va-se justamente ao aprendizado 
das técnicas do Teatro de Sombras. 
Tanto a peça apresentada quanto à 
tela costurada, todos construídos 
com muitas mãos e dedicação, re-
velaram aspectos da cultura e da 
paisagem local dos dois municípios, 
explorando os conhecimentos ine-
rentes à comunidade e, dessa forma, 
valorizando-os.

Para reforçar o incentivo à leitura 
e promover o prazer de ler, a Ofici-
na de Mediação de Leitura ampliou 
as perspectivas de trabalho com o 
acervo da biblioteca escolar. Além 
das sugestões de ações práticas com 
todo o material disponível, a organi-
zação da biblioteca e sua decoração 
tornaram esse espaço propício à ela-
boração e realização de tudo o que 
foi estimulado na formação.

Ubajara e Tianguá recebem palestras e oficinas de Educação Ambiental

Oficinas de coleta seletiva e gestão de resíduos ligadas ao Projeto LEVE, horta e compostagem, bem como reaprovei-
tamento de resíduos para decoração e sinalização dos espaços escolares engajaram a comunidade. A iniciativa da 
Echoenergia em parceria com o IBS ainda realizou a doação de 600 mudas para a região. 

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

Piquenique: cooperação, participação 
e aprendizagem em Cascavel
A Escolinha Abraço Fraterno, 
localizada em Cascavel, Ceará, 
já está aplicando o Jogo Pique-
nique nas turmas do 5º Ano 
dos anos iniciais, numa parce-
ria da Secretaria Municipal de 
Educação com o Instituto Bra-
sil Solidário – IBS!

No primeiro momento, os alu-
nos jogaram sozinhos, moni-
torados pelo professor. Após 
algumas rodadas, receberam 
orientações através do ma-
terial, como apresentação e 
nivelamento do Jogo Pique-
nique, com o qual puderam 
conhecer detalhadamente as 
regras, discutir e debater no 
grupo sobre o que fazer em de-
terminadas situações. A partir 
daí, puderam jogar novamen-
te e, munidos de mais conhe-
cimento, passaram a ver com 
outros olhos o verdadeiro ob-
jetivo do jogo.

Com o objetivo de introduzir a Edu-
cação Financeira no processo de for-
mação de crianças e jovens, o  Bank 
of America Merrill Lynch e o Institu-
to Brasil Solidário – IBS desenvolve-
ram o Programa Educação Financei-
ra em escolas parceiras de Cascavel, 
Pindoretama e Beberibe, municípios 
cearenses.

A mobilização consiste num con-
junto de estratégias que visam a 
implantação dos jogos de Educação 
Financeira Piquenique e Bons Negó-

Foi notória a habilidade com 
que os alunos se desenvolve-
ram ao jogar! Passaram a dar 
dicas aos colegas apontando 
quais decisões tomar ao pegar 
determinada carta.

Os alunos ficaram fascina-
dos e empolgados com o Jogo 
Piquenique! Agora, sempre 
que possível, os professores 
utilizam os jogos como com-
plemento em sala de aula e 
também como descontração e 

cios por meio de sequências didáti-
cas que possam permear o currículo 
escolar. 

O plano de mobilização oferece aos 
municípios parceiros as diretrizes 
para o desenvolvimento do Progra-
ma, com calendário, metas a bater e 
avaliação dos resultados.

A primeira fase de implantação dos 
Jogos de Educação Financeira nas 
escolas foi um sucesso! Espera-se 
bons resultados na expansão do pro-
jeto!

Mobilização para aplicação de jogos de 
Educação Financeiras nas escolas

aprendizado nos intervalos de 
espera das aulas de informáti-
ca realizadas no contra turno.

“A aplicação do jogo piqueni-
que em sala de aula possibilita 
uma oportunidade de sociali-
zar os alunos. Busca a coope-
ração e o respeito mútuo entre 
eles, a participação e a apren-
dizagem em diferentes áreas”, 
garante a gestora da Escolinha 
Abraço Fraterno, D. Dolange.
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_______________________________ Parceiros Financeiros

Minha história

Lucilene Melo: uma multiplicadora IBS 
conquistando espaço no poder público

Projetos do IBS ___________________________________

#juntosconstruimos
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@brasilsolidario
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instagram.com/brasilsolidario

Foi em 2014, numa visita ao município 
de Tracuateua, Pará, que a equipe IBS 
teve seu primeiro contato com a Esco-
la Municipal Júlia da Silveira Gomes, 
onde Lucilene Melo exercia o cargo de 
gestão.
Segundo Lucilene, todas as atividades 
propostas naquela ocasião são repli-
cadas a cada ano. Principalmente as 
ações de Incentivo à Leitura, como o 
Projeto 30 Minutos Pela Leitura, a Ma-
ratona de Leitura, o Soletrando e o Sa-
rau Literário, que já acontece há 3 anos 
com participação ativa dos alunos.
“Todos esses eventos deram nova vida 
à nossa escola e é muito nítida a evo-
lução de nossos alunos na escrita e no 
empréstimo de livros. Os pais nos pro-
curam pra elogiar como os estudantes 
estão mais interessados pela leitura, 
levando livros para casa e participan-
do das atividades”, enfatiza Lucilene.
No último concurso  São João Literário, 
a escola foi a grande vencedora na ca-
tegoria Fundamental II com o tema “O 
conflito religioso: a fé e o sincretismo”, 

baseado na obra “O pagador de pro-
messas”, de Dias Gomes.
Da direção para a câmara, em seu pri-
meiro mandato como Vereadora do 
Município de Tracuateua, Lucilene 
Melo diz que sua prioridade está sendo 
batalhar por uma educação de quali-
dade e que tem como exemplo a meto-
dologia e as ações pedagógicas do IBS.
“Eu vi os resultados das ações do IBS 
na escola e quero muito poder expan-

dir para todas as unidades escolares 
do município. Eu acredito que é possí-
vel e venho mantendo diálogo com a 
Secretaria de Educação para que todas 
possam replicar as atividades realiza-
das”, ressalta Lucilene.

Lucilene Melo é um dos muitos casos 
de multiplicadores que conquistam 
cargos públicos, o que amplia bastante 
as possibilidades de multiplicação das 
ações do IBS em todo o município.


