
IBS Notícias1

Educação Financeira em 
expansão pelo Brasil

Grandes eventos em Sobral e Fortaleza divulgam o projeto com jogos de 
educação financeira pelo país, atendendo à uma demanda crescente por 
uma aprendizagem significativa e conectada com a realidade.

Minha história

Arte & Cultura
Projeto Cine Boa Vista leva 
cinema ao ar livre para 
comunidade em Irecê! pág. 5Educação Ambiental

Revitalização de horta em escola 
do sertão baiano ensina alunos a 
valorizarem a natureza. pág. 6

Projeto Ventos que Transformam 
leva Mediação de Leitura para 
município de Cerro Corá.  pág. 2

Incentivo à Leitura

O IBS foi como uma 
árvore, de onde caiu uma 

sementinha que agora 
germina junto a outros 
alunos, para ser fonte 

de inspiração para 
outras iniciativas!

Daniel Rocha, 
educador esportivo no Ceará

Maio 2019
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Incentivo à leitura

Dicas IBS abordam a importância 
da Literatura na escola
O IBS lançou mais uma excelente 
dica pedagógica relacionada ao 
incentivo à leitura.

O objetivo primordial desta dica 
é sugerir reflexões a respeito de 
como melhorar o interesse por 
Literatura na escola e estreitar a 
relação entre texto e leitor para 
que haja interação e transforma-
ção real em cada vida.

O aluno precisa perceber que, 
através da leitura de um texto 
literário, é possível imaginar, 
sentir, questionar, viajar e criar 
diversas possibilidades de lei-
tura e entender que, através da 
Literatura, é possível confrontar 
histórias reais e imaginárias e re-
lacionar com a realidade de cada 
um.

A função primordial da literatura 
é formar e transformar a vida do 
aluno com racionalidade e possi-
bilidade de escolhas.

Mediação de Leitura em Cerro Corá
No mês de abril, os educadores de Cerro Corá, no Rio Grande do Norte, receberam capacitação gratuita de Me-
diação de Leitura promovida por projeto social da Echoenergia, com realização do Instituto Brasil Solidário.
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Boas iniciativas

Projeto Jovens Empreendedores 
faz três anos de parceria em Irecê

No dia 25 de abril, aconteceu 
uma importante reunião do Pro-
jeto Jovens Empreendedores Pri-
meiros Passos (JEPP) na Escola 
Municipal Luiz Viana Filho. Com 
a presença do representante do 
SEBRAE Ronaldo Borges e da 
equipe gestora e pedagógica da 
escola, foram dados os primei-
ros passos para o terceiro ano de 
aplicação da metodologia. 

O programa acontece na esco-
la desde 2017, por meio de uma 
parceria entre a Prefeitura Mu-
nicipal de Irecê e o SEBRAE, com 
resultados significativos ao lon-
do do processo.

Esse ano, as atividades começa-
rão mais cedo, o que contribuirá 
com a aplicação mais eficiente 
e com possibilidade de alcançar 
melhores resultados!
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Educomunicação

Educomunicação conquista 
alunos da turma do Pra Seguir 
No dia 25 de abril, foi realizada 
uma saída fotográfica com os 
estudantes da turma do Pra Se-
guir, projeto destinado a corrigir 
as distorções idade/série, auxi-
liando alunos com dificuldade de 
aprendizagem da Escola Muni-
cipal Luis Viana Filho, de Irecê, 
Bahia.

O destino da saída foi o Mercado 
Municipal de Irecê, o Mercadão. 
A ação relaciona-se ao Projeto 
Foto-Escrita, proposto pelo eixo 
de Linguagens e Escrita minis-
trado pela professora Ana Carla 
Oliveira. 

Além da interação com o eixo de 
Linguagens e Escrita,  a Matemá-

tica esteve presente, com o le-
vantamento de preços de vários 
produtos a serem trabalhados 
posteriormente em sala de aula.

Os estudantes serão desafiados a 
escreverem textos relacionados 
às imagens produzidas de forma 
autoral, além de construírem ta-
belas, gráficos e realizarem cál-
culos matemáticos com o levan-
tamento de preços. 

Dessa forma, o projeto interdis-
ciplinar oferece um formato mais 
contextualizado de aprendiza-
gem que tem feito a diferença na 
vida desses alunos, auxiliando-
-os na apreciação do conteúdo 
escolar.

Jornal Comunitário entrevista Edimar Chan

No dia 29 de março, a Rádio Vida 
FM, de Irecê, Bahia, realizou uma 
entrevista com Edimar Chan, da 
Banda Papillon no Programa Jor-
nal Comunitário comandado por 
Cid Santana, com participação 
de Romildes Silva, do Professor 
Jefferson Maciel e de Sebastião 
Souza. Edimar cantou músicas de 

sua autoria e, entre uma canção 
e outra, contou um pouco da sua 
história, suas influências musi-
cais, suas inspirações e falou so-
bre seu processo criativo.
O cantor e compositor ainda falou 
de projetos futuros e do novo tra-
balho, que está saindo do “forno” 
em breve.
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Arte & Cultura

No dia 26 de abril, a Escola Muni-
cipal Marcionílio Rosa em Irecê, 
Bahia, realizou a segunda edi-
ção do Projeto Cinema na Praça, 
como culminância da Semana da 
Família na Escola.

A sessão aconteceu na quadra 
poliesportiva ao lado da escola. 
Dando as boas vindas ao público 
presente, a gestora Normandia 
Pimentel.

Denominada Cine Boa Vista, a 
iniciativa tem a parceria da Se-
cretaria de Educação de Irecê, 

Projeto Cinema na Praça:  
segunda edição do Cine Boa Vista

do Ponto de Cultura Ciberparque 
Anísio Teixeira, da Rádio Vida FM 
e da Escola Municipal Luiz Viana 
Filho.

O local estava cheio e animado. 
Durante o filme, os presentes se 
deliciaram com caldo de aipim 
e refrigerante. A participação e 
envolvimento da comunidade 
foram intensos e vale destacar a 
colaboração de todos nessa im-
portante ação.

O Projeto Cinema na Praça visa 
inserir a sétima arte no processo 

de ensino e aprendizagem cons-
tituindo-se num meio eficaz de 
integração entre escola e comu-
nidade e estimulando um olhar 
multidisciplinar.
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Educação ambiental

Hortas escolares: aprendizagens 
significativas na escola 

A realização de ações relaciona-
das à Educação Ambiental é de 
suma importância nos dias atu-
ais. Por isso, a professora Eletí-
cia, com o apoio da coordenação 
e da gestão da Escola Municipal 
Marcionílio Rosa em Irecê, Bahia, 
viu a possibilidade de desenvol-
ver atividades de cunho ecológi-
co com os estudantes do Ano II da 
Pré-Adolescência.

Uma dessas ações é a revitaliza-
ção da horta escolar que, quando 
realizada pelos próprios estu-
dantes, provoca uma aproxima-
ção com a realidade, fazendo com 
que entendam na prática o pro-
cesso de crescimento de legumes 

e hortaliças, criando uma relação 
tátil com os alimentos que conso-
mem. 

Tudo o que é produzido na hor-
ta escolar deve ser utilizado na 
preparação da merenda escolar 
como forma de incentivo e como 
prática saudável para a comuni-
dade escolar.

A horta é objeto de estudo inter-
disciplinar. Os estudantes podem 
discutir várias temáticas como 
alimentação, nutrição e agroeco-
logia que, aliados ao trato com a 
terra e plantas, geram oportuni-
dades reais e contextualizadas 
de aprendizagem, além de iniciar 
o cultivo de hábitos sustentáveis.
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No Maranhão, Comunidade Croas 
ganhou uma nova escola

Antes & Depois

Antes

Depois

Depois

Em 2012, durante uma visi-
ta técnica no município de 
Barreirinhas, no Maranhão, 
a equipe IBS avistou uma pe-
quena escola na beira da es-
trada, mais parecida com um 
casebre.

Era a Escola Antônio Diniz da 
Comunidade Croas que, ape-
sar de funcionar em condi-
ções precárias, contava com 
uma equipe de professores 

apaixonados e comprometi-
dos.

A equipe IBS sensibilizou-se 
com a situação da escola e pro-
pôs uma parceria com patroci-
nadores, comunidade e poder 
público, já envolvido naquela 
etapa. E assim, renasceu a 
Escola Antônio Diniz, com in-
fraestrutura adequada para 
receber mais estudantes com 
carinho e qualidade.
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No dia 17 de abril, a Escola Municipal Luiz Viana Filho em Irecê, Bahia, trouxe uma reflexão sobre o verdadeiro 
sentido da Páscoa, com uma programação diversificada para toda a comunidade escolar e a participação do 
Grupo de Teatro Atitude.

Ribusam fugit aut et quamus velectem

Giro solidário

Comemoração da Páscoa em escola 
baiana resgata origens da data
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Comunidades sustentáveis

Oficinas de Educação Ambiental 
e Mediação de Leitura em Cerro Corá

Entre os dias 22 e 26 de abril, o 
Centro Municipal de Ensino Ru-
ral de Cerro Corá, no Rio Grande 
do Norte, recém-reformado pelo 
projeto social da Echoenergia 
com realização do Instituto Brasil 
Solidário, teve seu espaço ocupa-
do pelas ações do Projeto Ventos 
que Transformam.

O IBS levou à Rede Municipal de 
Educação de Cerro Corá, forma-
ções gratuitas de Educação Am-
biental e Mediação de Leitura, 
contando com a participação de 
alunos, educadores, coordena-
dores pedagógicos, técnicos da 
Secretaria de Educação do mu-
nicípio e até moradores da comu-
nidade, que vieram somar forças 
ao trabalho de multiplicação de 
tecnologias sustentáveis apre-
sentadas nas oficinas, que po-
dem ser replicadas dentro e fora 
do ambiente escolar.

Com uma programação dinâmi-
ca e interativa, a formação pro-
porcionou vivências para além 
da sala de aula, trazendo para o 
Centro Rural propostas de refe-

rência que cabem a todas as es-
colas do município!

Na área ambiental, o Projeto 
LEVE foi apresentado para im-
plementação, bem como a cons-
trução de um forno solar com cai-
xa de papelão, lâmpadas solares 
utilizando garrafas PET e até um 
filtro biológico de águas cinzas 
instalado para o reaproveita-
mento da água das pias.

As atividades de Incentivo à Lei-
tura envolveram desde conheci-
mentos técnicos de organização 
da bibliotecas e catalogação dos 
livros, até atividades dinâmicas 
como contação de histórias, te-
atro de sombras, apresentação 
com fantoches e produção tex-
tual de poemas, que foram de-
clamados e expostos durante a 
programação.

Para a professora Cícera Fernan-
des, educadora da Escola Manoel 
Belmino dos Santos, o momen-
to permitiu reascender novas 
ideias, permitindo inovar nas 
dinâmicas e na interação com os 
alunos em sala de aula.

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
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Educação financeira

Jogos de educação financeira 
chegam em Sobral e Fortaleza
No mês de abril, duas novas cida-
des cearenses receberam  forma-
ções para aplicação dos Jogos de 
Educação Financeira Piquenique 
e Bons Negócios: Fortaleza, a 
capital do Ceará, e Sobral, impor-
tante polo no interior.

A iniciativa, promovida pelo 
Bank of America Merrill Lynch 
com realização do Instituto Brasil 
Solidário, chegou às duas cidades 
levando aos educadores forma-
ções dinâmicas e interativas com 
palestras sobre os conceitos de 
poupar, investir e empreender, e 
treinamento prático com os jogos 
educativos.

O Centro de Convenções de So-
bral recebeu um público de mais 
de 600 educadores no dia 13 
de abril. Segundo o Secretário 
de Educação de Sobral, Herbert 
Lima, o projeto traz uma meto-
dologia inovadora que consegue, 
num mesmo material, possibili-
tar a inclusão da educação finan-
ceira associando a assuntos que 
já estão dentro do conteúdo pro-
gramático das outras disciplinas.

Em Fortaleza, a nova etapa de 
expansão das atividades levou a 

proposta para mais de 300 alunos 
da Escola Municipal Imaculada 
Conceição no dia 27. A formação 
foi realizada na sede do Instituto 
Graça Dias, um dos parceiros da 
escola. “Eu adorei os jogos, é bem 
legal e ele ajuda a gente a cuidar 
de um mundo melhor porque eu 
vi aqui que precisamos economi-
zar água, energia, o dinheiro, e 
eu acho que isso é importante”, 
disse a pequena Isabelly Fernan-
des de 9 anos, aluna do 4º ano.

Os eventos marcaram também 
uma nova etapa de expansão das 
atividades do Projeto pelo Brasil 
que, este ano, percorrerá 28 mu-
nicípios com o objetivo de alcan-
çar 160 mil alunos.

Alunos de Tianguá contribuem com planejamento de aulas

No dia 27 de abril, sábado de plane-
jamento na Comunidade de Valpa-
raíso em Tianguá, Ceará, obteve-se 
ajuda especial dos alunos que par-
ticiparam das atividades do Projeto 
Jogos de Educação Financeira! Os 
educadores abriram espaço para 
ouvir as opiniões dos estudantes 
que participaram da formação com 
os Jogos Piquenique e Bons Negó-

cios, troca de experiências que será 
incorporada às ações destinadas à 
todas as turmas dos Fundamentais 
I e II da Escola Antônia Suzete de 
Olivindo da Silva. “Ver os alunos em-
polgados, explicando e organizando 
as atividades: essa experiência não 
tem preço. Para nós, educadores, foi 
muito bom”, ressaltou a Professora 
Lucélia, orgulhosa!

Sobral

Fortaleza
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Jogos de educação financeira 
alcançam Bahia e Paraíba

Acompanhe o site do projeto: 
vamosjogareaprender.com.br

Como parte da nova etapa de ex-
pansão das atividades do Projeto 
de Educação Financeira com os 
jogos Piquenique e Bons Negó-
cios pelo Brasil este ano, os esta-
dos da Bahia e da Paraíba foram 
inclusos no planejamento. 

A iniciativa, promovida pelo 
Bank of America Merrill Lynch 
com realização do Instituto Brasil 
Solidário, foi apresentada a qua-
tro municípios baianos - Irecê, 
Ibitiara, Gentio do Ouro e Iraqua-
ra -, e a um município paraibano, 
Cabaceiras, por enquanto o único 
desse estado. Os cinco municí-
pios já possuem parceria de lon-
ga data com o IBS!

As comitivas desses municípios 
foram recebidas no grande even-
to do dia 13 de abril na cidade de 
Sobral, Ceará. No dia anterior, os 
educadores receberam material 
de apoio, orientações acerca da 
proposta pedagógica e sugestões 
de sequências didáticas para se-
rem desenvolvidas em sala de 
aula, ou seja, todo treinamento 
prático para a implementação 
sistemática do projeto nas esco-
las. 

Os representantes municipais 
objetivam incorporar a Educação 
Financeira em suas redes muni-
cipais com o apoio dos jogos Pi-
quenique e Bons Negócios.

Ibitiara e Iraquara

Irecê
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Daniel Rocha transforma realidade 
de crianças e jovens com projeto
Há 15 anos atrás, Daniel tinha 09 
anos de idade quando participou das 
oficinas práticas do Instituto Brasil 
Solidário que chegaram na região 
do Cumbuco, Ceará, em 2004, junto 
com o Rally dos Sertões. 

Daniel ficou entusiasmado com o im-
pacto que aquelas formações causa-
ram em sua comunidade envolvendo 
pais, alunos e educadores.

“Sabe uma areia branquinha da 
praia, sem pegadas, e quando você 
passa e vira as costas, você conse-
gue ver várias pegadas? Eram assim 
as ações do Instituto: eles iam para 
lugares que ninguém tinha nota-
do e traziam cores, transformavam 
vários espaços com a leitura, com 
as ações sustentáveis. Então essa 
dinâmica e a metodologia que eles 
trabalhavam acabava atraindo as 
pessoas, mobilizando toda a comu-
nidade e isso sempre me chamou 

muita atenção”, lembra, Daniel.

O estudante de Educação Física Da-
niel Rocha, hoje com 24 anos, tem 
um projeto social na Praia do Cum-
buco, no Ceará, onde desenvolve 
atividades com esporte e educação 
ambiental inspiradas nas ações do 
Instituto Brasil Solidário.

“A Praia do Cumbuco é conhecida 
como umas das mais lindas do Es-
tado. Infelizmente, o descaso com a 
destinação do lixo fez com que nos-
sa praia fosse desvalorizada e mal 
aproveitada. Pensando nisso, nós 
resolvemos trabalhar com as crian-
ças a conscientização de que temos 
que cuidar não só do próximo, pois 
sempre falamos sobre os valores e o 
respeito ao outro, mas também cui-
dar da nossa casa, da nossa comuni-
dade e muitas das ações de Educa-
ção Ambiental surgiram das ideias 
que vi no IBS”, enfatiza Daniel.

Minha história
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