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Anjos da Leitura dão 
show de competência

O  exército de Anjos da Leitura, forjado nas formações de Mediação de Leitura 
do IBS, tem realizado um lindo trabalho de incentivo à leitura literária em 
escolas dos diversos estados e municípios brasileiros atendidos pelo PDE!

Carnaval na escola para receber e 
integrar alunos na primeira semana 
de aula em Irecê, Bahia! pág. 5
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Minha história

A escola ficou tão 
atrativa que os portões 

ficavam abertos e 
os estudantes 

não saíam.

Rosilene Nunes,
educadora na Paraíba

Arte & Cultura Giro Solidário

Confira a primeira mobilização do Projeto 30 Minutos pela 
Leitura do ano conduzida por Anjos da Leitura!  pág. 8
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Incentivo à leitura

Capacitação forma novos 
Anjos da Leitura em Serra do Mel

Mais de 100 educadores de Serra 
do Mel, no Rio Grande do Norte, 
receberam ação do Projeto Ven-
tos que Transformam, da Echo-
energia com realização do Insti-
tuto Brasil Solidário entre os dias 
04 a 14 de fevereiro!

Além da formação em Mediação 
de Leitura, foram organizados 14 
espaços literários, predominan-
temente em escolas rurais. Três 
locais foram finalizados com pin-
tura, prateleiras sustentáveis de 
caixotes, pufes de paletes e doa-
ção de acervo e material de apoio.

Segundo a formadora de leitu-
ra do projeto, Zenaide Campos, 
as escolas da Vila Rio Grande do 
Norte, Vila Sergipe e Vila Piauí 
receberam espaços acolhedores 
de leitura como modelos a serem 
replicados dentro e fora do am-
biente escolar.

Para a Diretora da Escola da Vila 
Rio Grande do Norte, Íris Aze-
vedo, as ações do projeto terão 

impacto direto no desempenho 
e aprendizado dos alunos. “Às ve-
zes acho que estou vivendo um 
sonho! Imaginem nossas crian-
ças quando chegarem ao colégio 
e virem a nova biblioteca!”, enfa-
tizou a gestora.

Novos Anjos da Leitura surgem 
para disseminar o gosto e o pra-
zer pela leitura literária!
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Sábado letivo 
com leitura em 

Tianguá

O homem sábio abre as por-
tas do conhecimento para 
três crianças: Narciso, com 
sua originalidade, Magnólia, 
com sua beleza, e Tor, com a 
sua bravura. O homem não 
faz nenhuma discriminação 
entre os jovens da terra seja 
qual for sua cultura, modo de 
pensar ou aparência. O livro 
“Em busca da sabedoria”, de 
autoria de Aleix Cabrera e 
Rosa M.Curto, foi a base da 
história contada pelo Anjo da 
Leitura Jéssica Sá, no sába-
do letivo que reuniu alunos 
das escolas Família Agríco-
la de Valparaíso e Francisco 
Nemésio de Tianguá, Ceará!

Carnaval Literário no 
Ceará e no Maranhão

A Escola Municipal Venceslau 
Pereira Damasceno, situada no 
povoado de Sucesso em Tambo-
ril, Ceará, e a Unidade Escolar 
José Queiroz em Carolina, Mara-
nhão, promoveram lindos car-
navais literários às vésperas do 
feriado carnavalesco! A festa po-
pular é mais uma oportunidade 

para celebrar o mundo do livro e 
da leitura, com vários pontos em 
comum: muitas histórias fantás-
ticas para inspirar folias, fanta-
sias, músicas, danças e brinca-
deiras.  Daí sai muito aprendiza-
do, com certeza, minha gente! 
Basta observar as imagens das 
festas para constatar!
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Boas iniciativas

IBS e Palmeirinha: parceria 
na doação de materiais esportivos
O projeto sócio-esportivo cria-
do e desenvolvido pelo educa-
dor Fernandes Júnior Fernandes 
em Cascavel, Ceará, ganhou um 
grande reforço com a doação de 
materiais com a mobilização do 
Instituto Brasil Solidário e a par-
ceria de Palmeirinha Ação Social.

Foram doados coletes, bombas 
para encher bolas, apitos, além 
de bolas de futebol e futsal para 
a continuidade das ações sociais 
com esporte na comunidade que, 

atualmente, atende mais 90 jo-
vens da região.

Fernandes, professor de Ciên-
cias, iniciou o projeto com o obje-
tivo de ocupar crianças e jovens 
de 6 a 22 anos com atividades 
esportivas oferecendo, dessa 
forma, uma opção saudável de la-
zer. São meninos e meninas que 
desenvolvem habilidades físicas 
e sócio-emocionais a partir das 
17h, contemplando os dois con-
traturnos.

Com criatividade e comprome-
timento, as equipes escolares 
estão tirando o máximo pro-
veito dos Jogos de Educação 
Financeira! 

Novas atividades tem sido 
criadas e incentivadas para 
promover a aprendizagem, 
como a cruzadinha da educa-
ção financeira e boliche com 
problemas de adição e multi-
plicação em Carolina/MA. 

Em Jericoacoara/CE, um gru-
po de alunos decidiu criar um 
perfil no Instagram com dicas 
e estratégias de planejamento 
financeiro. Ainda no Ceará, em 
Cascavel, está acontecendo a 
interação entre escolas muni-
cipais e estaduais com a con-
tribuição de jovens monitores!

Educação financeira
inspira propostas

criativas
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Com o objetivo de promover a ge-
ração de renda, o programa Ventos 
que Transformam, da Echoenergia 
com a realização do Instituto Bra-
sil Solidário, realizou uma oficina 
de marcenaria para os moradores 
da comunidade de Valparaíso em 
Tianguá, Ceará, entre os dias 06 e 
13 de fevereiro.

Os participantes aprenderam a ma-
nusear ferramentas, desenvolver 
projetos e executar peças em ma-
deira reaproveitada. “A oficina foi 
muito boa! Estamos muito envol-
vidos e motivados em colocar esse 
projeto pra frente”, enfatizou.

‘Projeto de Vida’: novo tema anual 
do IBS em consonância à BNCC

Oficina de marcenaria revela talentos em Tianguá 

A escola é o ambiente ideal para 
promover reflexões ampliadas 
sobre a vida, conduzindo o aluno 
ao encontro consigo mesmo atra-
vés de uma jornada de aprendi-
zagem criativa, lúdica e significa-
tiva, capaz de integrar as dimen-
sões da afetividade, da corporei-
dade, da transcendência, além 
da dimensão cognitiva.

Pensando nisso, o IBS elegeu um 
dos componentes da nova Base 
Nacional Comum Curricular como 
tema a ser desenvolvido pelas 
escolas parceiras em 2020: Pro-
jeto de Vida!

Através de suas áreas temáticas, 
o IBS apresenta atividades que 
favorecem a elaboração de um 
Projeto de Vida alinhado ao exer-
cício da cidadania e à realização 
pessoal com liberdade, autono-
mia, consciência crítica e respon-
sabilidade.  

Programas pedagógicos que fa-
voreçam o encontro do jovem 
consigo mesmo, trabalhando po-
sitivamente sua identidade, au-
toestima, autocuidado e autode-
terminação,  levam à construção 
de um projeto pessoal que ajuda 

crianças e jovens a projetarem 
sonhos e os afasta da falta de 
perspectiva.

As ações dinâmicas sugeridas  
pelo Programa de Desenvolvi-
mento da Educação - PDE, pro-
porcionam novas perspectivas 
aos envolvidos, mostrando que 
os conhecimentos adquiridos na 
escola são aplicáveis no universo 
local, no dia a dia dos estudantes 
e seus familiares, e podem trans-
formar positivamente a realida-
de! Acesse o Blog IBS e confira a 
publicação completa!



IBS Notícias6

Arte & Cultura

A primeira semana de aula na Es-
cola Municipal Luiz Viana Filho 
em Irecê, Bahia, coincidiu com 
as vésperas do Carnaval esse 
ano. E para comemorar e receber 
os alunos, a equipe escolar op-
tou por realizar um trabalho de 
aprendizagem sobre o Carnaval! 

Na sexta-feira, dia 21 de feve-
reiro, promoveu-se o Luiz Viana 
Folia, um baile de Carnaval com 
desfile com blocos, casais repre-
sentantes das salas e professo-
res. Todos apresentaram-se no 
desfile. Os alunos puderam en-
trar fantasiados e dançaram ao 
som de um repertório de músicas 
carnavalescas representativas 
da celebração. Teve até mesmo 
concurso de fantasias e os ven-
cedores ganharam um kit esco-
lar. Foi um momento importan-
te de interação e descontração, 
uma linda recepção do ano letivo!

Folia de Carnaval em Irecê: 
cultura popular dentro da escola
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Escola estadual da capital 
paulista tem terreno recuperado

Antes & Depois

Antes A Escola Estadual Ministro Costa 
Manso, na capital paulista, tinha 
uma pontinha ociosa de terreno, 
no qual os gestores pretendiam 
colocar um cantinho de descan-
so dedicado aos professores. A 
equipe IBS, junto aos alunos e 
voluntários da Bloomberg e Ma-
chado Meyer Advocacia, uniram 
forças e criatividade para en-
tregar um lindo e aconchegan-
te cantinho de descanso para o 
corpo docente da escola!

Depois

Depois

Depois

Depois

Depois
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Primeiro 30 Minutos pela Leitura  
do ano: conduzido por anjos

Giro solidário

Balsas - MA

Carolina - MA

Quatipuru - PA

Eusébio - CE

Ubajara - CE

Tianguá - CE

A primeira mobilização do Projeto 30 Minutos pela Leitura de 2020 aconteceu com a participação maciça de 
várias escolas e municípios de diversos estados brasileiros, conduzida pelos Anjos da Leitura de cada localidade! 
Muita criatividade, muita leitura e muitas histórias permearam os eventos.
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A multiplicadora Rosilene Nunes 
acompanha o IBS há 10 anos

A educadora Rosilene Nunes era Se-
cretária de Educação, Cultura e Des-
portos de Cabaceiras, Paraíba, em 
2009, quando recebeu um telefone-
ma: “De repente, chegou uma liga-
ção no orelhão do Centro Social: era 
Luis Salvatore. Ele me falou sobre 
um projeto com soluções incríveis de 
melhoria para as escolas. Cheguei a 
pensar que poderia ser trote! Depois 

Minha história

de pesquisar sobre o IBS, percebe-
mos que era real. Deixei todos avisa-
dos que, assim que Luis retornasse, 
poderia sinalizar o interesse do mu-
nicípio na parceria”, recorda.

O engajamento ao PDE, desde a 
equipe escolar até os gestores muni-
cipais, possibilitou transformações 
imediatas, identificadas no compor-
tamento dos alunos numa relação de 
cumplicidade e empoderamento dos 
envolvidos em cada momento das 
formações.

“Foi tudo tão intenso, tão signifi-
cativo, que logo percebemos que o 
resultado daquelas oficinas  seriam 
imensuráveis, pois as ações inova-
doras trouxeram ânimo e motivação 
aos professores e alunos.”

O trabalho fomentado com as for-
mações permitiu o desenvolvimento 
de políticas públicas municipais nas 
áreas de incentivo à leitura, meio 

ambiente, cultura e saúde, abran-
gendo 100% das escolas do municí-
pio. A parceria da Prefeitura Munici-
pal de Cabaceiras com o IBS se con-
solidou em ações efetivas.

“Melhoramos bastante nossos indi-
cadores. A autoestima dos nossos 
alunos e professores aumentou. 
Consequentemente vieram os re-
sultados. Hoje Cabaceiras é uma das 
melhores cidades em indicadores so-
ciais de qualidade de vida e de cum-
primento das ações educativas de 
meio ambiente.”

Rosilene trabalha no município de 
Esperança atualmente e revela que 
a parceria com o IBS sempre fará 
parte de seu trabalho em Educação. 
Em 2019, a educadora participou 
das formações com Jogos de Educa-
ção Financeira em Sobral, Ceará, le-
vando mais um projeto do IBS para o 
Estado da Paraíba!
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