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Novidade em 2018: Blog 
Notícias agora é IBS Notícias

O periódico mensal do IBS agora ficou mais dinâmico e mais gostoso de ler, 
com novas seções e destaques.

Minha história

Arte & Cultura
Projeto Emplaque o Bem está 
presente no município de 
Irecê, Bahia. pág. 5

Educação Ambiental

Torneio com jogos de Educação 
Finaceira é sucesso em Cascavel. 
pág. 9

O meio ambiente continua sendo 
um bom tema para integração de 
disciplinas. pág. 6

Educação financeira

O IBS abriu muitas portas 

pra mim! Luis se tornou um 

amigo, em 2009 ele trouxe 

outro teclado melhor do que o 

primeiro e me ajudou muito a 

me profissionalizar na música.

Reinaldo Teclas, músico 
profissional em Seabra (BA)

Março 2018
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Incentivo à leitura

Culminâncias de concursos
de leitura na Bahia e no Pará

Escolas de Pindoretama, Ceará, co-
meçam o ano unidas para a partici-
pação no 30 Minutos pela Leitura!

Escola José Francisco Nunes, em Ire-
cê, Bahia, realizou o primeiro 30 Mi-
nutos pela Leitura de 2018!

O calendário do Projeto 30 Minutos 
pela Leitura do ano de 2018 já está 
disponível nas redes sociais!

30 Minutos pelo Brasil

Os municípios de Iraquara, na Bahia, 
e de Quatipuru, no Pará, finalizaram 
concursos relacionados ao Incentivo 
à Leitura com premiações para esti-
mular seus alunos.

Em Iraquara, no Concurso de Leitura 
de 2017, a Escola Municipal Pequeno 
Sabidinho, premiou a turma que leu 
mais livros com um passeio: os alu-
nos adoraram! Divertiram-se bas-
tante e, para muitos, foi a primeira 
vez que foram a um ambiente com 
piscina. Para os professores ficou a 
sensação de dever cumprido e a ale-
gria de poder proporcionar esse mo-
mento.

Já em Quatipuru, as escolas munici-
pais do Distrito de Boa vista realiza-
ram a final do Letra por Letra na Pra-
ça de Eventos. O projeto foi desen-
volvido em todas as escolas munici-
pais sendo que cada escola realizou 
etapas eliminatórias que seleciona-
ram alunos para participar da etapa 
final do concurso. Cada educador ou 
bibliotecário ficou responsável por 
organizar a competição dentro de 
sua escola e turmas.

Os prêmios foram patrocinados por 
fornecedores, diretores e gestores   
da Secretaria Municipal de Educação 
do Município de Quatipuru.



IBS Notícias3

Boas iniciativas

Projeto Jovens Empreendedores 
Primeiros Passos em Irecê
A Escola Municipal Luiz Viana Filho, 
do Bairro São Francisco em Irecê, 
Bahia, realizou a Feira do Empreen-
dedor como culminância do Projeto 
Jovens Empreendedores Primeiros 
Passos (JEPP), que foi introduzido na 
instituição através de parceria entre 
SEBRAE, Prefeitura de Irecê, Secre-
taria de Educação e Secretaria de In-
dústria e Comércio.

O JEPP é uma iniciativa do Serviço de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
e tem como objetivo disseminar a 
cultura empreendedora entre crian-
ças e adolescentes do Ensino Fun-
damental, incentivando compor-
tamentos empreendedores, como 
também a futura busca de inserção 
no mercado.

A feira foi um sucesso! Com o pro-
tagonismo dos alunos dos Ensinos 
Fundamentais I e II, foram comer-
cializados ervas e temperos, conser-
vas,  mudas de plantas, artesanato 
sustentável, brinquedos ecológicos, 
lanches, cordéis e roupas ecológicas. 
Os estudantes vivenciaram várias 
situações de aprendizagem signifi-

cativa voltada para a importância do 
planejamento, do plano de negócios, 
da sustentabilidade, do trabalho co-
letivo, das parcerias, do atendimen-
to aos clientes e higienização do am-
biente.

A Feira do Empreendedor ainda con-
tou com a participação do Projeto 
Sucatocando, coordenado pelo pro-
fessor Célio Rodrigues que, junta-
mente com os estudantes da escola, 
apresentou várias canções utilizan-
do instrumentos musicais com ma-
teriais recicláveis.
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Início do ano letivo na Bahia
Dois municípios baianos começa-
ram o ano letivo com boas iniciati-
vas para conduzir a aprendizagem 
de forma mais eficiente nas escolas 
municipais. 

Nos dias 07, 08 e 09 de fevereiro, a 
Escola Municipal Luiz Viana Filho re-
alizou sua Jornada Pedagógica com a 
proposta da Rede Municipal de Edu-
cação sobre o tema “Comunidades 
em Aprendizagem”.

Rodas de conversas, discussão de 
projetos que visam diminuir a distor-
ção da série/idade no município, pla-
nejamento trimestral com seleção 
de conteúdos, estratégias e ações 
para o período, além de diagnóstico 
inicial para todas as turmas da esco-
la para nortear ações pedagógicas, 
fizeram da Jornada Pedagógica um 
sucesso.

No dia 16 de fevereiro, a Secretaria 
Municipal de Educação de Ibitiara 
promoveu a III Conferência Munici-
pal de Educação, na qual foram de-
batidas propostas de políticas pú-
bicas educacionais com base no Do-
cumento Referência CONAE 2018, 
visando a garantia do direito à edu-
cação de qualidade social, pública, 
gratuita e laica.

No mesmo município, a Escola Mu-
nicipal José Pereira de Araújo fez o 
acolhimento no primeiro dia de aula, 
uma ação pedagógica que favorece 
a integração entre alunos, profes-
sores, gestores, pais e funcionários.  
Organizou um trabalho dinâmico de 
preparação do ambiente escolar com 
a colaboração de todos para torná-lo 
mais atrativo e aconchegante.

Atividade de acolhimento em Ibitiara

III Conferência Municipal de Educação, Ibitiara III Conferência Municipal de Educação, Ibitiara

Jornada Pedagógica em Irecê Jornada Pedagógica em Irecê
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Arte & Cultura

Projeto Emplaque o 
Bem conquista Irecê
Entre os dias 05 e 07 de dezembro 
o município de Irecê, na Bahia, re-
cebeu uma visita muito especial: a 
idealizadora do Projeto Emplaque o 
Bem, Helen Werneck, e uma comiti-
va de mulheres incríveis que saíram 
do Rio de Janeiro com o intuito de co-
nhecer algumas ações e projetos do 
município baiano.

Desde o início desse ano, as “pla-
quinhas do bem” criadas durante a 
implantação  do projeto, tem partici-
pado de alguns eventos da Rede Mu-
nicipal de Educação. As placas tem 
sido desenvolvidas na Escola Muni-
cipal Luiz Viana Filho na disciplina 
de Artes com a participação efetiva 
dos estudantes. Elas estão expostas 
por toda a escola, com palavras po-
sitivas de incentivo, carinho e positi-
vidade.

A comitiva do Projeto Emplaque o 
Bem foi recebida de forma especial 
pela Secretaria de Educação de Irecê 
e participou de diversas ações como 

a aula de encerramento do Curso de 
Fotografia, oferecida pela Secreta-
ria de Educação de Irecê através do 
Ponto de Cultura Ciberparque Anísio 
Teixeira. Nessa aula, Helen Werneck 
foi homenageada com uma imagem 
ampliada de estudantes da Escola 
Municipal Luiz Viana Filho que se 
envolveram com o projeto. Visita-
ram, ainda, a AABB Comunidade 
para conhecer o lindo trabalho que 
é realizado nesse espaço. Aproveita-
ram a visita e literalmente “emplaca-
ram o bem”, juntamente com os edu-
cadores Lourivan Tavares e Elcione 
Batista.

No mesmo dia, participaram de um 
jantar especial organizado pelos es-
tudantes do 9º ano e pela gestão da 
Escola Municipal Luiz Viana Filho. 

Em seguida, participaram do I Luau 
Emplaque o Bem, que aconteceu aos 
pés de uma incrível barriguda no 
espaço da Secretaria Municipal de 
Educação/UFBA/UAB. No Luau tive-

mos a participação especial dos mú-
sicos  Charleandro Machado  e  Louri-
van Tavares  e da poetisa Índia  Pe-
reira, com sua incrível autenticidade 
na declamação.

No dia seguinte, se dirigiram para 
a Escola Integral e Integrada José 
Francisco Nunes no povoado de Ita-
picuru, onde foram recebidas cari-
nhosamente pela gestora Jucileide 
Pereira e sua equipe.

Na oportunidade participaram de 
um delicioso almoço de confrater-
nização, visitaram algumas instala-
ções temáticas e emplacaram o bem 
mais uma vez.

Essa ação contou com a participação 
da Secretaria de Educação de Irecê, 
professores, funcionários e convida-
dos.

Ao passar em Irecê, Helen Werneck 
e sua comitiva deixaram uma men-
sagem de simplicidade e esperan-
ça que ela mesma descreveu: “Vim 
de longe, em busca de energia. Vou 
levar comigo uma carga suficien-
te para alimentar meus sonhos por 
muito tempo. Obrigado por tudo o 
que assistimos. Isso me faz continu-
ar acreditando que esse mundo ain-
da tem jeito. Só depende de nós.”



IBS Notícias6

Educação ambiental

Irecê: ampliando o diálogo sobre a 
questão da água no planeta

Viagem pedagógica a Belém

O dia 17 de fevereiro foi a data es-
colhida para mobilizar estudantes, 
professores e famílias na Escola José 
Francisco Nunes para dialogar sobre 
o tema da V Conferência: Vamos Cui-
dar do Brasil Cuidando das Águas.

Tema de importante relevância, uma 
vez que vem colaborar com o nosso 
projeto de identidade já desenvolvi-
do nessa escola. Praticamente todos 
os povoados da região, incluindo a 
sede Irecê, nasceram a partir da his-
tória da água.

É papel da escola, portanto, não só 
rememorar a história, mas também 
fortalecer parcerias para desenvol-
ver ações que venham valorizar e 
preservar as fontes de água, as quais 
vêm sendo degradadas pelo homem.

Durante o evento, o diálogo foi pro-
dutivo e dele nasceu o roteiro de um 
projeto histórico com a participação 
dos principais protagonistas: os es-
tudantes e suas famílias.

O projeto é de suma importância 
para trabalhar não apenas o valor da 
Água mas também a Identidade e a 

História, intimamente ligadas à essa 
questão. 

E as atividades já começaram! Os 
professores da Escola José Francis-
co Nunes já estão integrando a te-
mática da importância da água com 
diversas oportunidades de aprendi-
zagem em disciplinas do currículo 
escolar!

Alunos do 5º Ano da Escola Profº João Paulo, do município de Quatipuru, visitaram a capital paraense 
com o objetivo de vivenciar aspectos ambientais e culturais. Duas das atrações despertaram o 
conhecimento e o respeito ao meio ambiente: Mangal das Garças e Museu Emílio Goeldi. A terceira 
atração, o Mercado Ver-o-peso, faz parte da cultura e da tradição de Belém.



IBS Notícias7

Os municípios de Irecê e Iraquara, na Bahia, Quatipuru, no Pará, e Cabaceiras, na Paraíba, já estão 
concorrendo à visita do IBS em 2018! Veja mais no Blog IBS!

Ribusam fugit aut et quamus velectem

Luis Fernando B. Lima, Cabaceiras, Paraíba Josy Maria G. dos Santos, Cabaceiras, Paraíba

Cartas e desenhos: eu quero o IBS 
em minha Escola

Antony Joziel, Quatipuru, Pará

Fabio Gomes, Quatipuru, Pará

Kézia Nascimento, Iraquara, BahiaNicolas, Iraquara, Bahia

Giro solidário
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Comunidades sustentáveis

IBS planeja atividades de Educação 
em Tianguá e Ubajara

Escolas de Tianguá receberão reformas

Começa a etapa de planejamento 
das formações, seminários e ofici-
nas práticas que serão realizadas 
em Ubajara e na Comunidade de 
Valparaíso, em Tianguá, no Ceará! A 
equipe do Instituto Brasil Solidário 
esteve reunida no dia 02 de março, 
para alinhar as ações de Educação 
que incluem desde oficinas de Incen-
tivo à Leitura e organização da bi-
blioteca até iniciativas de Educação 
Ambiental,com participação de edu-
cadores, estudantes, além de apoio 
da gestão municipal e a comunidade 
do entorno.

Envolvendo um trabalho a muitas 
mãos, as oficinas agendadas para 
abril e maio prometem muita cria-
tividade e interação entre a escola, 
gestão pública e comunidade! 

Para o mês de março, já estão pre-
vistos pelo menos dois seminários 
municipais sobre Educação Am-
biental, que serão realizados em 
Ubajara e Tianguá. “A ideia é ainda 
este mês realizarmos os seminários 
municipais, o primeiro trabalhando 

a temática de Educação Ambiental 
e, depois, outro focado no eixo de 
Incentivo à Leitura”, explica o Pre-
sidente do Instituto Brasil Solidário, 
Luis Salvatore.

Logo após a realização dos seminá-
rios, pretende-se priorizar a articu-
lação para as oficinas práticas que 
terão participação principalmente 

de professores e alunos da região. 
Previsto para serem realizadas em 
duas etapas, as oficinas devem co-
meçar no mês de abril, com reali-
zação da segunda etapa no mês de 
maio. 

Acompanhe as novidades pelo 
www.echonoticiastiangua.blogs-
pot.com.br!

As escolas Francisco Nemésio Cordeiro e Família Agrícola ganharão ambientes acolhedores, salas maiores e com 
mais ventilação. A Escola Francisco Nemésio receberá nova cobertura e nivelamento do piso para garantir mais 
acessibilidade para cadeirantes e a Família Agrícola ganhará biblioteca novinha, com acervo doado pela Echoenergia.
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Educação financeira

O I Torneio de Educação Financeira
aconteceu em Cascavel, Ceará

Os jogos de Educação Financeira Pi-
quenique e Bons Negócios, criados 
pelo Bank of America Merrill Lynch 
especialmente para estudantes dos 
ensinos fundamentais I e II e aplica-
dos em escolas públicas em parceria 
com o Instituto Brasil Solidário, es-
tão fazendo tanto sucesso nas esco-
las que um torneio foi criado no mu-
nicípio de Cascavel, Ceará. 

A EEF Luís Pacheco do Amaral rea-
lizou em dezembro, como forma de 
culminância do projeto de implanta-

ção dos jogos de Educação Financei-
ra, o I Torneio de Educação Financei-
ra em parceria com o Instituto Brasil 
Solidário – IBS.

No espaço da   quadra, cento e qua-
renta e cinco alunos concorreram 
no torneio. Nessa etapa,  9 alunos 
foram classificados para disputar 
a grande final: 5 alunos do Ensino 
Fundamental I e 4 alunos do Ensino 
Fundamental II.

A grande final ainda não tem data 
para ser realizada. 
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No Rally do Sertões de 2006 o IBS 
passava pela Escola Manuel Teixei-
ra Leite, em Seabra, Bahia, trazendo 
atividades práticas em arte, cultura, 
música, educação ambiental, além 
de atendimentos de saúde. Aos 11 
anos, o garoto, ainda sob o nome ar-
tístico de “Gugu dos Teclados”, não 
passou despercebido. “Cheguei na 
escola e tinha uma turma partici-
pando da Oficina de Música, com vá-
rias latinhas e uns instrumentos fei-
tos de materiais recicláveis! Minha 
prima pediu pra que eu levasse meu 
teclado e acompanhasse a formação 
que acontecia na escola.” O estu-
dante, que descobriu a paixão pela 
música aos 6 anos, se apresentava 
com um teclado simples, conquista-
do com muito esforço pelo seu pai. 
“Sempre quis um teclado. Então meu 
pai disse que se eu passasse na es-
cola ele dava um jeito de comprar. Eu 
me esforcei nos estudos e ele juntou 

um dinheiro, pediu ajuda de amigos 
e me deu esse presente”, explica. A 
desenvoltura no teclado com poucos 
meses de treino fez os familiares e 
amigos motivarem o seu sonho.
O som contagiante do pequeno mú-
sico chamou a atenção do diretor 
Luis Salvatore, que prometeu a ele 
um teclado profissional (foto aci-
ma). Um ano depois desse encontro 
na escola, Reinaldo ganhou do IBS o 
instrumento prometido e desde en-
tão não parou mais de levar alegria 
para sua comunidade.
Hoje Reinaldo Teclas é tecladista 
profissional e toca na banda de for-
ró Top de Moda (foto abaixo). “O IBS 
abriu muitas portas pra mim! Luis se 
tornou um amigo, em 2009 ele trou-
xe outro teclado melhor do que o 
primeiro que eu tinha ganho. Nessa 
época eu já estava com 13 anos e me 
ajudou muito a me profissionalizar 
na música”, agradece Reinaldo.

_______________________________ Parceiros Financeiros

Minha história

De Gugu dos Teclados a 
Reinaldo Teclas

Projetos do IBS ___________________________________
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