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#juntosconstruimos

IBS chega em Sobral 
com Incentivo à Leitura

O Instituto Brasil Solidário levou ao município de Sobral, no Ceará, oficinas 
de Incentivo à Leitura do Programa de Desenvolvimento da Educação - PDE.

Boas Iniciativas

IBS lança tema anual do PDE: 
protagonismo juvenil. pág. 4Giro Solidário

No Blog IBS, as dicas pedagógicas 
para atividades de teatro que 
auxiliam os professores! pág. 5

A história do município de Ibitiara 
torna-se oportunidade para muito 
aprendizado! pág. 6

Arte & Cultura

março 2019

Minha história

O IBS foi fundamental 
para eu ter essa visão 
quanto à preservação 

do meio ambiente. 
Uma metodologia 

diferente do que a gente 
trabalhava na escola.

Rodrigo Ferreira, 
comerciante em Crateús (CE)
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Incentivo à leitura

Oficinas de Incentivo à Leitura 
chegam aos educadores de Sobral

Uma formação de Incentivo à Lei-
tura foi realizada entre os dias 13 
e 15 de março para educadores 
de todas as escolas do município 
de Sobral, no Ceará. 

O evento foi um grande encontro: 
uma região, já dotada de boas 
práticas na Educação e profes-
sores com sede de aprendizado 
de um lado; e do outro o IBS, com 
projetos cheios de criatividade e 
inspiração para potencializar as 
ações de leitura nas escolas mu-
nicipais, promovendo um grande 
intercâmbio de experiências lite-
rárias e conhecimentos.

“Depois desses três dias de ativi-
dade, eu já cheguei na minha es-
cola hoje com o coração e a mente 
cheia de ideias, querendo colo-
car em prática! Agora eu consigo 
ver com mais facilidade e clareza 
para levar aos meus alunos e foi 

ótimo também para mim! Como 
dito na oficina, antes de chegar 
nos alunos nós temos que viven-
ciar, temos que sentir, e esses 
três dias já conseguiram me con-
quistar para intensificar o hábito 
da leitura. Foi de uma importân-
cia muito grande, estou muito 
grata por esta oportunidade!”, 
ressaltou a educadora Andersâ-
mia Vasconcelos Alves, do CSTI 
Maria Dorilene Arruda Aragão.

Para Zenaide Farias, formadora 
da Oficina de Mediação de Leitu-
ra, diante dos resultados alcan-
çados nas primeiras atividades, 
o retorno de multiplicação dos 
projetos de leitura deve aconte-
cer de forma muito imediata e 
até contando com outras orga-
nizações de apoio, como a AABB 
Comunidade de Sobral, que se fez 
presente nas atividades.
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Dicas para trabalhar poesia e para a escolha de bons livros

Projeto 30 Minutos pela Leitura 
em Ibitiara: continuidade

No dia 20 de março, a Escola Mu-
nicipal José Pereira de Araújo, 
em Ibitiara, Bahia, realizou mais 
uma edição do Projeto 30 Minu-
tos pela Leitura, uma ação men-
sal diferenciada e coletiva na 
qual alunos, professores, funcio-
nários e equipe da gestão escolar 
são convidados a interromper as 
atividades cotidianas para dedi-
car 30 minutos de seu tempo à 
leitura.

O principal objetivo do projeto é, 
através de uma ação disciplinada  
- com horário, frequência e dura-
ção -  despertar a vontade diária 
de ler, o gosto pela leitura como 
fonte de prazer, conhecimento, 
cultura e informação. Busca-se 
também intensificar a atividade 
de leitura dentro da escola, co-
laborando com a socialização e a 
formação de cidadãos capazes de 
compreender melhor os diferen-
tes tipos de textos e a realidade 
de seu entorno.

A equipe IBS publicou duas dicas 
pedagógicas de suma importân-
cia para o desenvolvimento de 
atividades de Incentivo à Leitura  
nas escolas.

No dia 15 de março, em comemo-
ração ao Dia Nacional da Poesia 
cuja data é 14 de março em ho-
menagem a Castro Alves, a pu-
blicação no Blog IBS dedicou-se a 
oferecer dicas sobre a abordagem 
da poesia em sala de aula. 

No dia 28 de março, outra dica 
muito proveitosa sobre a escolha 
de bons livros para oferecer aos 
alunos: quais as características 
de um bom livro de história in-
fanto juvenil?

Acesse o Blog IBS e confira es-
sas postagens. Com certeza, elas 
poderão auxiliar  no desenvolvi-
mento de atividades bem emba-
sadas e eficazes de Incentivo à 
Leitura!
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Boas iniciativas

Protagonismo: o papel do jovem 
na sociedade é tema anual do IBS

Protagonismo é o tema chave 
para o desenvolvimento de ativi-
dades do Programa de Desenvol-
vimento da Educação - PDE. 

A escolha desse tema para nor-
tear as ações das escolas parcei-
ras do IBS deve-se à importân-
cia atribuída à participação das 
crianças e jovens na construção 
de seus conhecimentos, junto à 
equipe escolar e à comunidade.

O envolvimento emocional com 
o conteúdo escolar e a busca por 
soluções para problemas práticos 

Dicas para aprender com o Dia Internacional da Mulher 

A data comemorativa de 8 de 
Março, Dia Internacional da Mu-
lher, é uma boa oportunidade 
para aprendizagens em diversas 
disciplinas do currículo escolar.

História, Literatura, Ciências, Ar-
tes, Esporte, Saúde: não há área 
na qual as mulheres não tenham 
se destacado!  Mas será que elas 
tem o mesmo espaço dedicado 
aos homens na História? Essa é 
apenas uma das perguntas pos-
síveis para serem levadas à refle-
xão nessa data, entre outras tan-
tas questões e desafios que as 

relacionados ao cotidiano e à rea-
lidade dos alunos, faz com que a 
aprendizagem torne-se natural-
mente incorporada, num proces-
so dinâmico de trocas de experi-
ências. 

O PDE oferece sugestões de ofici-
nas, projetos, ações e atividades 
que envolvem alunos, professo-
res, famílias e até gestores públi-
cos num mesmo propósito, propi-
ciando relações horizontais nas 
quais todos contribuem, permi-
tindo aos alunos uma participa-
ção destacada na sociedade civil. 
Assim, a busca por soluções aos 
desafios propostos estimula seu 
protagonismo.

Os alunos, engajados em propos-
tas com conteúdos transversais, 
conseguem elaborar relações 
com mais facilidade, perceben-
do que suas ações impactam sua 
comunidade e adquirindo experi-
ência para a própria vida.

mulheres enfrentaram - e ainda 
enfrentam - na sociedade.

Sendo assim, o IBS ofereceu di-
cas de abordagens do tema no 
Blog IBS no dia 7 de março. O foco 
proposto pela equipe IBS recai 
sobre as personalidades femini-
nas brasileiras, das quais pode-
mos nos orgulhar muito! 

Um resumo sobre o histórico da 
data comemorativa também está 
disponibilizado na postagem, au-
xiliando o desenvolvimento de 
abordagens bem fundamenta-
das.Chiquinha Gonzaga
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Arte & Cultura

Atividades teatrais  tem uma po-
tencialidade enorme em termos 
de envolvimento e aprendiza-
gem. Permitem aos alunos de-
senvolverem uma enorme gama 
de habilidades de forma partici-
pativa e dinâmica, tais como so-
cialização, criatividade, expres-
são corporal, memorização, enri-
quecimento gramatical e vocabu-
lar falado e escrito, entre muitas 
outras. 

Com recursos materiais simples, 
como o uso criativo de sucata 
para confeccionar bonecos, figu-
rinos e cenários, é possível reali-

IBS publica dicas para trabalhar 
teatro em sala de aula

zar várias atividades e ainda pro-
mover a importância e o poten-
cial do reaproveitamento de ma-
teriais, infundindo nas turmas 
um pensamento sustentável.

A equipe IBS fez uma postagem 
completa no dia 21 de março, com 
todas as dicas necessárias ao de-
senvolvimento de aprendizagens 
e novas habilidades por meio do 
teatro! 

Acesse o Blog IBS e confira! E tra-
ga sua experiência com teatro na 
escola para o Blog IBS para inspi-
rar outros professores!
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O município de Ibitiara, Bahia, comemorou 85 anos de emancipação política em março!  Para comemorar esta 
data, a Escola Municipal José Pereira de Araújo organizou o projeto História de Ibitiara, uma oportunidade 
para abordar questões como Identidade, Cultura e História daquela localidade!

Ibitiara: data histórica oportuniza 
aprendizagem na escola

Giro solidário
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Comunidades sustentáveis

Incentivo à Leitura e Educação 
Ambiental no Rio Grande do Norte
A equipe do Instituto Brasil Soli-
dário esteve na Jornada Pedagó-
gica do município de Cerro Corá, 
Rio Grande do Norte. A iniciativa, 
que já foi promovida nos municí-
pios de Tianguá e Ubajara, Ceará, 
foi expandida, chegando a mais 
um complexo eólico da Echo-
energia para levar formações 
nas áreas de Incentivo à Leitura 
e Educação Ambiental além de 
Formação Digital, a fim de capa-
citar a gestão pública para o uso 
de instrumentos tecnológicos 
que auxiliem o trabalho de orga-
nização de dados do município.

A proposta foi apresentada para 
os educadores no dia 13 de feve-
reiro, dentro da programação da 
Jornada Pedagógica das escolas 
da região. Numa recepção caloro-
sa, com participação de mais de 
150 professores, coordenadores 
pedagógicos, diretores e técni-

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

cos da Secretaria de Educação, a 
iniciativa despertou entusiasmo 
dos educadores, que saíram do 
evento já com várias sugestões 
para trabalhos de mediação de 
leitura e educação ambiental.

O projeto da Echoenergia ainda 
incluirá o Centro Municipal de 
Ensino Rural. Em visita ao local, 
a arquiteta mostrou à equipe IBS 
o avanço das obras, cujo espaço 
acolherá as oficinas práticas a 
serem ministradas em breve pelo 
IBS na localidade!

Segundo o Presidente do Insti-
tuto Brasil Solidário Luis Salva-
tore, esse primeiro contato foi 
um termômetro muito positivo 
do envolvimento da comunidade 
escolar, que se mostrou muito or-
ganizada e motivada a participar 
de forma efetiva de todas as ati-
vidades previstas no projeto.

Acompanhe todas as novidades pelo Blog Echo Social no sitewww.echoenergia.com.br
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Educação financeira

Jogos de Educação Financeira 
chegam a novas cidades nordestinas

O projeto com os jogos Piqueni-
que e Bons Negócios, que tornou-
-se modelo para atividades de 
Educação Financeira em escolas 
de Santiago do Chile após óti-
mos resultados no Ceará, come-
ça nova etapa de expansão com 
expectativa de alcançar 160 mil 
novos alunos até o final de 2019.

A proposta, inovadora e lúdica, 
desperta o interesse dos alunos 
pela educação financeira com 
métodos leves, divertidos e inte-
rativos. Promovida pelo Bank of 
America Merrill Lynch / United 
Way, com realização do Instituto 
Brasil Solidário, pretende per-
correr cerca de 21 municípios em 
todo o Brasil.

Parte desse público está localiza-
do no Nordeste e receberá as pri-
meiras formações já no próximo 

Conheça o novo site do projeto: 
vamosjogareaprender.com.br

dia 13 de abril, num grande even-
to gratuito que será realizado no 
Centro de Convenções de Sobral, 
importante município cearense.

Além dos educadores das esco-
las municipais de Sobral, serão 
abertas as inscrições para um 
público aproximado de 500 par-
ticipantes. Poderão inscrever-se 
coordenadores pedagógicos, di-
retores, técnicos de secretarias 
e gestores municipais de outros 
municípios e estados. Já foram 
confirmadas as presenças de re-
presentantes de Cabaceiras, da 
Paraíba, Ibitiara, Gentio do Ouro, 
Iraquara e Irecê, da Bahia, Crate-
ús e Tamboril, do Ceará.

Somente em Sobral e na locali-
dade da Serra da Ibiapaba, serão 
distribuídos mais de 2.300 jogos 
de Educação Financeira, aten-

dendo alunos dos ensinos funda-
mentais I e II de todas as escolas 
da rede pública daquela região.

O evento em Sobral contará ain-
da com a participação dos edu-
cadores Vicente Melo, Nairton 
Vieira e o técnico da Secretaria 
de Educação de Cascavel Júnior 
Fernandes, que vivenciaram o 
impacto das ações em seu mu-
nicípio e ajudaram a realizar um 
campeonato regional.

Com o intuito de possibilitar a 
autonomia dos multiplicadores 
da ação e oferecer suporte peda-
gógico para a implementação do 
projeto nas escolas, os educado-
res receberão material de apoio 
com orientações da proposta pe-
dagógica e sugestões de sequên-
cias didáticas a serem desenvol-
vidas em sala de aula. 

https://vamosjogareaprender.com.br/
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_______________________________ Parceiros Financeiros

Programas e Projetos do IBS ________________________

#juntosconstruimos

Rodrigo Ferreira e o apoio à coleta 
seletiva no município de Crateús
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Foi em 2008 que o IBS promoveu 
oficinas práticas do Programa de 
Desenvolvimento da Educação 
na Escola de Cidadania Umbelino 
Alves da Silva, em Crateús, Cea-
rá, onde Rodrigo Ferreira estu-
dava. Na época, ele foi destaque 
no Concurso de Redação: ganhou 
uma bicicleta. Mas foi com Educa-
ção Ambiental que Rodrigo mais 
se impressionou e, desde então, 
passou não só a fazer sua parte, 
como também mobilizar paren-
tes, amigos e vizinhos a terem 
uma outra visão sobre o lixo des-
cartado na natureza, focando na 
preservação do meio ambiente.

“Muitas vezes só se falava sobre 
Educação Ambiental uma vez por 
ano, em datas comemorativas 

Minha história

como  o Dia da Árvore ou o Dia da 
Água. O Instituto conseguiu mos-
trar na prática, para todos nós, a 
importância de ter uma árvore. 
Muitas pessoas não têm esse co-
nhecimento”, conta Rodrigo.

Hoje com 28 anos, fez de seu 
mercadinho na comunidade de 
Jatobá dos Umbelinos, um ponto 
de coleta de recicláveis.

As comunidades de Curral do 
Meio, Semião, Serra da Umbu-
rana, Várzea da Grota e, claro, a 
comunidade de Jatobá dos Umbe-
linos contam com a ajuda de Ro-
drigo para a coleta seletiva dos 
recicláveis. O material recolhido 
inclui desde papelão, garrafas 
PET, baldes, roupeiros, plásti-
co de cadeiras, alumínio e até 

mesmo ferro e pedaços de vidro. 
Tudo o que pode ser reutilizado 
é encaminhado para os catado-
res e para empresas que coletam 
esse material no município.


