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Ações de leitura não 
param com pandemia

Os Anjos da Leitura empenham-se para que o amor pelos livros e o prazer 
da leitura se fortaleça durante o período de isolamento social. Nem mesmo o 
Projeto 30 Minutos pela Leitura deixou de acontecer, graças aos meios virtuais. 

A importância da continuidade de 
ações ambientais mesmo em tempos 
de isolamento social. pág. 5

Projeto Diálogos IBS no YouTube 
tem continuidade com uma série de 
lives inéditas em abril! pág. 3
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Minha história

 Digo sem nenhuma 
dúvida que o IBS 

mudou os caminhos 
da educação aqui na 

Vila de São Jorge. 

Agnaldo Araújo,
educador em Alto Paraíso de Goiás

Educação AmbientalBoas Iniciativas COMUNICADO

O Instituto Brasil Solidário 
segue todas as normas de 
saúde estabelecidas durante 
a pandemia de coronavírus. 
Apoiamos e respeitamos, des-
sa forma, o distanciamento 
social. Informamos que algu-
mas atividades descritas nes-
sa edição ocorreram antes que 
a quarentena fosse decretada. 
No período de confinamento, 
o IBS prossegue virtualmente 
com suas atividades e sugere 
o uso desse tempo para plane-
jamento, continuidade dos es-
tudos e reflexão sobre o tema 
“Projeto de Vida”.
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Incentivo à leitura

30 Minutos pela Leitura em casa: 
inovação em tempos de pandemia
Em tempos de pandemia, é neces-
sário inovar para que aconteça o 
Projeto 30 Minutos pela Leitura. 
Afinal, a distância não impede que 
compartilhemos livros, leituras, 
histórias e causos, pois temos tec-
nologia disponível para isso!

A professora Xenia, de Beberibe, 
lançou uma tarefa chamada vídeo 
lendas, na qual os alunos pesqui-
saram mitos e lendas e fizeram a 
leitura das histórias escolhidas em 
vídeo.

Em Tianguá, Ceará, a turma da Es-
cola Família Agrícola não deixa a 
data passar em branco! “Me conte 
uma história” foi o mote da profes-
sora e Anjo da Leitura Jéssica Sá 
para estimular seus alunos dos 6º 
e 7º anos a mandar vídeos contan-
do histórias a partir de livros.

Em Ubajara, Ceará, também teve 
30 Minutos pela Leitura: os alunos 
foram solicitados a montar seus 
espaços literários dentro de casa, 
com muito carinho e aconchego 
para reunir a família em leituras 
compartilhadas!

A equipe IBS tem fomentado ativi-
dades em grupos via WhatsApp e 
por meio do canal Diálogos IBS, no 
qual aconteceram encontros virtu-
ais voltados ao livro e à literatura.

Nesses grupos, os Anjos da Leitura 
estão divulgando dicas de leituras 
gratuitas para ampliar o “cardápio” 
de opções literárias, amenizando 
os efeitos da quarentena e estimu-
lar os alunos!

E assim, lendo e contando his-
tórias, seguimos enfrentando a 
pandemia na companhia de fami-
liares, livros e amigos, ainda que a 
distância!

Como organizar sua biblioteca em casa: nova dica pedagógica do IBS

Essa dica pedagógica do IBS cai como uma luva nesse período de confinamento imposto pela pandemia de Covid-19. 
Se é preciso ficar em casa, porque não montar um cantinho aconchegante para desfrutar dessa atividade praze-
rosa que é a leitura? Todas as dicas para montar seu espaço de leitura você pode obter no Blog IBS, clicando aqui!

Tianguá - CE

Tianguá - CE

Beberibe - CE

http://www.brasilsolidario.org.br/blog/%3Fp%3D99379
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Boas iniciativas

Mês de abril reuniu novos
Diálogos IBS sobre diversos temas

Sobral disponibiliza curso EAD para rede de parceiros IBS

O mês de abril foi bastante produ-
tivo no que diz respeito à série de 
Diálogos IBS!

O município de Sobral, no Ceará, 
disponibilizou um curso EAD ela-
borado para sua rede municipal 
de educação no período de iso-
lamento social e liberou a parti-
cipação para todos os profissio-
nais da educação que recebem as 
ações do Instituto Brasil Solidá-
rio!

A parceria ofereceu o curso “For-
mação de Professores em Educa-
ção a Distância e Orientação Pe-

dagógica Domiciliar”, promovido 
pela Secretaria Municipal da Edu-
cação de Sobral (SEDUC/Sobral) e 
Escola de Formação Permanente 
do Magistério e Gestão Educacio-
nal (ESFAPEGE), em parceria com 
a Universidade Federal do Ceará 
(UFC), por meio do Instituto Uni-
versidade Virtual.

O curso teve a carga horária de 
120 horas/aula e aconteceu en-
tre os dias 7 e 30 de abril.

Os Diálogos IBS são encontros 
virtuais com temas previamen-
te definidos que contam com a 

presença de convidados espe-
ciais e a participação do público 
geral interessado em discutir os 
assuntos e levar perguntas aos 
especialistas de cada área. Os en-
contros são realizados em plata-
forma digital, com horários pre-
viamente agendados.

A programação virtual do IBS 
está contribuindo para a alimen-
tação das práticas educativas, 
a manutenção da criatividade e 
das reflexões em época de pan-
demia.

Toda a programação de abril está 
disponível no canal Diálogos IBS 
no YouTube, que você pode aces-
sar clicando aqui!

https://www.youtube.com/channel/UC_89KvyKoHHS83QoziCBIZw/videos%3Ffbclid%3DIwAR1ob3IKmtXA-rmA0H2ATah3a85z5xDe7Xhtb0AS7hwTTUma61OxWTlBwvQ
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Arte & Cultura

Levina Borges, colaboradora nas 
ações do IBS em cursos de artesa-
nato e geração de renda, lançou 
mais três tutoriais com dicas de 
atividades usando materiais rea-
proveitados, para que as famílias 
possam divertir-se na quarente-
na com criatividade e exercício 
das habilidades manuais.

Com materiais simples e de baixo 
custo, é possível montar brinque-
dos e objetos de uso cotidiano! Os 
projetos disponíveis são:

1- Boneca ecológica

2- Porta moedas

3 - Sofazinho ecológico

Faça os projetos do seu gosto, 
com o seu jeitinho, e divirta-se 
em família enquanto durarem as 
orientações para permanecer em 
isolamento social!

Levina Borges lança mais vídeos 
para divertir a quarentena

O teatro de sombras de Maria Alice em Ubajara
Maria Alice, aluna do CEI Ubajara no Ceará, encontrou uma diversão criativa durante a quarentena! 
Montou um teatro de sombras para realizar apresentações, contando lindas histórias para sua família!

https://www.facebook.com/institutobrasilsolidario/videos/1492786094214155/
https://www.facebook.com/institutobrasilsolidario/videos/818164208694168/
https://www.facebook.com/institutobrasilsolidario/videos/271479683862933/
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Educação ambiental

Covid-19: a coleta 
seletiva não pode parar
São inegáveis os enormes bene-
fícios da coleta seletiva de resí-
duos recicláveis para o meio am-
biente e para os catadores que 
sobrevivem desta atividade.

Por isso, Márcia Andrade – Ges-
tora Ambiental e Superintende 
do Consórcio Público de Resídu-
os Sólidos da Região Sertões de 
Crateús – ressaltou alguns cui-
dados a serem tomados ao longo 
de todo o ciclo para que não haja 
prejuízo à saúde dos catadores 
durante a pandemia.

Aos gestores públicos: devem va-
lorizar a atividade como serviço 
essencial, apoiando os catado-

As plantas crescem enquanto o mundo se resguarda

res, reforçando as campanhas de 
educação ambiental e disponibi-
lizando Equipamentos de Prote-
ção Individual - EPIs.

À população:  não deixar de con-
tribuir, separando os resíduos 
recicláveis e disponibilizando aos 
catadores.

Aos catadores: cuidados extras 
ao coletar o material, usando 
equipamentos de segurança in-
dividual e limpando cuidadosa-
mente as centrais de triagem.

Para manter a coleta seletiva é 
preciso tomar todas estas pre-
cauções, pois pesquisas apontam 

que o vírus sobrevive por horas e 
até dias em aço, cobre, plástico e 
papelão.

Estamos diante de um grande de-
safio. Porém, é preciso continuar 
o trabalho de mobilização e cons-
cientização ambiental, ajudando 
e apoiando iniciativas em cada 
região, as quais tem feito a dife-
rença a partir do trabalho dos ca-
tadores de materiais recicláveis.

Na EE Ministro Costa Manso, capital 
paulista, onde o IBS realizou ações 
de Educação Ambiental em parceria 
com Machado Meyer Advocacia e 
Bloomberg, os jardins implementa-
dos desenvolvem-se à revelia no pe-
ríodo de confinamento imposto pela 
pandemia. Sob os cuidados da zela-
dora Ana Paula, as espirais de ervas 
aromáticas e plantas ornamentais 
seguem silenciosamente vivas e vi-
çosas, aguardando o retorno da co-
munidade escolar.
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Cidadania

Mulheres de Tianguá mobilizam-se 
para confecção de máscaras
Mais de 100 máscaras de prote-
ção contra a Covid-19 já foram 
confeccionadas pelas mulheres 
da Comunidade de Valparaíso, 
em Tianguá, Ceará. As costu-
reiras participaram da Oficina 
de Corte e Costura com Levina 
Borges, da equipe IBS, promo-
vida pelo Projeto Ventos que 
Transformam, da Echoenergia, 
com realização do Instituto Bra-
sil Solidário.

Aproveitando tecidos doados 
durante a oficina, a equipe reve-
zou-se em dois grupos de 4 pes-
soas para ocupar o galpão onde 
estão as máquinas de costura e 
os materiais necessários. O ob-
jetivo é atender uma demanda 
importante de saúde e segu-
rança da comunidade do entor-
no, com foco na produção das 
máscaras de tecido que ajudam 
na barreira de proteção contra o 
contágio do coronavírus.

As orientações técnicas para 
a confecção correta das más-
caras foi realizada a distância, 
através do diálogo com Levina 
Borges, que esteve à frente da 
oficina realizada na região.

“Levina esteve sempre em con-
tato com a gente. Ela passou 
as orientações sobre o tecido 
e o corte para a produção das 
máscaras, explicando detalhes 
como a importância das duas 
camadas em cada unidade”, 
ressaltou Marizete José da Silva, 
que faz parte do grupo e integra 
a Associação de Moradores de 
Valparaíso.

As máscaras estão sendo co-
mercializadas num valor so-
cial, suficiente para a reposição 
do material e geração de renda 
para as mulheres do grupo que 
estão participando da mobiliza-
ção.
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De pátio subutilizado à sala 
multiuso num passe de mágica

Antes & Depois

Antes Um pequeno pátio coberto abri-
gando alguns bancos era um 
espaço sem atrativos na Escola 
Francisco Nemésio Cordeiro, em 
Tianguá, Ceará. 

Foi então que o IBS, junto ao Pro-
jeto Ventos que Transformam 
da Echoenergia, propôs a cons-
trução de um espaço lúdico que 
agregaria mais entretenimento 

Depois

Depois Depois

e funcionalidade à comuni-
dade escolar! Assim surgiu o 
Espaço Paraíso do Saber, sala 
multiuso que foi preparada 
para abrigar apresentações de 
qualquer natureza, leituras, 
jogos e demais atividades para 
as quais a equipe escolar e 
seus alunos necessitem de um 
local coberto e aconchegante!
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Conhecendo os cantos de leitura 
dos Anjos no Dia da Biblioteca 

Giro solidário

Xenia Cardoso - Beberibe/CE

Laila Leal - Carolina/MA

Vera Cavalcante - Irecê/BA

Nilza Remédios - Quatipuru/PA

Zenaide Campos - Natal/RN

Jéssica Sá - Tianguá/CE

Silvia Pessoa - Bragança/PA

Nesse período de isolamento social imposto pela pandemia de coronavírus, nada como ter um refúgio bonito 
e confortável para agregar mais prazer às leituras! Na celebração do Dia da Biblioteca em 9 de abril, foi pedido 
aos Anjos da Leitura que compartilhassem seus cantinhos de leitura em casa para que inspirem outros cantos!
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Agnaldo Araújo: multiplicador 
de ações em Alto Paraíso de Goiás

Em 2011, o educador Agnaldo Araú-
jo teve seu primeiro contato com as 
ações do Instituto Brasil Solidário.

Professor de Português, Artes, Edu-
cação Física e Ciências na Escola Mu-
nicipal Povoado de São Jorge, locali-
zada no Distrito de São Jorge, em Alto 
Paraíso de Goiás, Agnaldo tornou-se 
importante apoio durante as ações 
de educomunicação, estendendo-se 
às propostas de incentivo à leitura, 
que ganharam forte participação 
dos alunos da escola. “O IBS chegou 

Minha história

na escola em um momento crucial. 
Passávamos por uma fase de des-
motivação coletiva tanto por parte 
dos alunos quanto por boa parte dos 
professores”, ressaltou. 

Três alunos com distorção idade/
série, tachados de “alunos proble-
mas” por agirem com desinteresse 
e sempre fugirem da escola na hora 
do intervalo, apaixonaram-se pela 
Oficina de Educomunicação. Agnal-
do aproveitou o ensejo para torná-
-los focos centrais das oficinas. “Os 
‘alunos problemas’ eram os respon-
sáveis por coordenar a programação 
da rádio e com isso, mudaram total-
mente o comportamento: passaram 
a chegar 15 minutos antes do horá-
rio de entrada, não fugiram mais na 
hora do recreio e ficavam até depois 
do horário fazendo vinhetas e me-
xendo nos programas que tinham 
aprendido”, enfatiza Agnaldo.

Atualmente na Assessoria Pedagó-
gica da Turma Que Faz, projeto so-
cioeducacional da Casa de Cultura 
Cavaleiro de Jorge que oferece capa-
citações na área de arte, cultura e 
meio ambiente, Agnaldo conta que 
dois dos professores do projeto fo-
ram aqueles estudantes problemáti-
cos da escola.  Agora, ensinam o que 
aprenderam com o IBS às crianças 
da vila. Recentemente conseguiram 
autorização para ter uma rádio co-
munitária e um dos radialistas será  
Jefferson, um dos estudantes capa-
citados pelo IBS.

“O IBS despertou em mim o profis-
sional que eu não sabia que era. Esse 
empoderamento é algo que carre-
go comigo para sempre após o PDE: 
fiquei destemido de tal forma que 
assumi cargos altos no município e 
participei de diversos projetos em 
outros lugares!”, revela Agnaldo.
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