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Minha história
Fui convidado para
participar da área de
Educomunicação, que
me despertou a grande
vontade de tirar fotos
e, com elas, fazer a
diferença.

Ampliando as ações de
educação a distância

Gil Correa,
Fotógrafo em Balsas/MA

Incentivo à Leitura
O calendário do Projeto 30
Minutos pela Leitura já está
disponível! Planeje-se! pág. 3

A partir do mês de março, o Instituto Brasil Solidário vai oferecer mais
opções de cursos a distância gratuitos para vários municípios do território
nacional, expandindo, assim, a oferta de áreas contempladas nas formações.

IBS na Pandemia

Arte & Cultura

Nova doação de cestas básicas para
famílias vulneráveis de Palmeiras,
na Bahia! Confira! pág. 2

Área temática de Arte e Cultura
ganhou versões de formações EaD a
partir de fevereiro! Veja! pág. 5
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IBS na Pandemia
Nova doação de cestas básicas
para grupo ambientalista da Bahia
O projeto de segurança alimentar
mobilizado pelo IBS segue avançando no apoio às famílias e comunidades de vários cantinhos
do Brasil, nesse período do distanciamento social!
Contando com a parceria da Temasek e apoiadores pessoa física, foi realizada uma nova doação de 40 cestas básicas e kits de
higiene e limpeza na sede do Grupo Ambientalista de Palmeiras, o
GAP, na Bahia. O apoio tem chegado em muitas comunidades
carentes da região, auxiliando
famílias que têm ligação direta
ou indiretamente com os lixões e
com os catadores de materiais recicláveis, além de atingir grupos
de risco, como pessoas com deficiência, que estão conseguindo
garantir a alimentação em casa
todos os meses com a ajuda dessas ações de solidariedade.
As doações atingiram seu 8º mês
de auxílio contínuo para as famílias em situação de vulnerabilidade social cadastradas pelo
GAP, somando 320 cestas básicas entregues desde o início da
pandemia na região.
Segundo Joas Brandão, Presidente de honra do GAP, as doações

têm sido de grande importância
dentro do conceito ambiental,
social e cultural, pois além da segurança alimentar das famílias,
o grupo tem fomentado ações de
educação ambiental, fazendo a
entrega dentro de caixas de papelão ao invés de sacolas plásticas e realizado a conscientização das famílias em relação aos
recicláveis que compõem a cesta
básica.

Doações em números
Até o fechamento dessa edição
foram doados:
• 930 cestas básicas;
• 930 kits de higiene e limpeza;
• 9 mil máscaras modelo face
shield;
• 11 mil máscaras de tecido;
• 2.700 kits de saúde e prevenção
para as escolas.
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Incentivo à leitura
Curso EaD de Incentivo à Leitura
é lançado em dois períodos
Duas turmas de Incentivo à Leitura iniciaram o curso EaD do
Programa do Desenvolvimento
da Educação - PDE - no dia 15 de
fevereiro: uma no período matutino, outra no vespertino, envolvendo profissionais da educação
de 25 municípios de 7 estados.
Em Primavera, Pará, os novos
Anjos da Leitura se reuniram na
sede da Secretaria de Educação
do município para acompanhar
a Formação EaD. Parceiros do IBS
há mais de 10 anos, a proposta
está contando com a participação da Secretária de Educação de
Primavera, Geysa Barbosa, e sua
equipe técnica, além de coordenadores pedagógicos e educadores do município.

Calendário do Projeto 30 Minutos pela Leitura já está disponível
O calendário de 2021 para o
planejamento do Projeto 30 Minutos pela Leitura nas escolas
e instituições parceiras do Programa de Desenvolvimento da
Educação - PDE - já está disponível. Em tempos de isolamento
social, com o agravamento da
crise sanitária provocada pelo
coronavírus, a leitura literária
pode ser um excelente aliado
de professores de diversas disciplinas do currículo escolar!
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Boas iniciativas
Jogos de Educação Financeira são
apresentados a projeto paraibano
Em Cabaceiras, município parceiro das ações do IBS de longa data,
as atividades do projeto com os
Jogos de Educação Financeira foram apresentadas para a equipe
do Projeto SOMA - Pacto pela
Aprendizagem na Paraíba, que
tem como foco central a alfabetização na idade certa!
Os educadores da Escola Clóvis
Pedrosa apresentaram os jogos
de educação financeira aos membros da equipe do SOMA, que visitaram a escola já com vistas
ao possível retorno das aulas no
formato híbrido, e aproveitaram
para mencionar os resultados
positivos conquistados através
dos Jogos Piquenique e Bons Negócios.
O material foi entregue para a
equipe do SOMA, que se mostrou
motivada a estreitar parcerias,
considerando uma rede de 600 escolas que estarão engajadas nas
ações mobilizadas pelo Estado.

Formações EaD do IBS abrem novas turmas em março
O calendário de oficinas EaD do
IBS desse semestre abre o mês
de março com novas turmas
para formação em Rádio Escolar, Fotografia, Desenho e Pintura, Teatro de Bonecos e Oficinas
Criativas, como parte das ações
do Plano Bienal Brasil Solidário.
As formações são ofertadas de
forma gratuita para 52 municípios de diversos estados, em várias regiões do Brasil em parceria com as Secretarias de Educação, que realizam as inscrições.
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Arte & Cultura
Curso EaD de Introdução à Arte
começou para 20 municípios
O curso EaD de Introdução à Arte
começou no dia 22 de fevereiro
para 20 municípios de 9 estados
do país, com 120 participantes.
Além de apresentar uma breve
história da arte e aspectos teóricos do fazer artístico e do ensino
de arte, o curso está oferecendo
experiências práticas aos participantes e mostrando que todos
podem se envolver em fazeres
artísticos e criativos.
Ao proporcionar a experimentação artística aos educadores, damos espaço para sua expressão e
suas próprias descobertas nessa
área, com o objetivo de estimular
a criatividade e impactar positivamente a prática docente.

Os preparativos para o curso EaD de Teatro de Bonecos continuam
A Companhia de Inventos, do
parceiro e formador das ações
presenciais do IBS Nado Rohrmann, está caprichando nas
gravações para a Formação
EaD do IBS, que está cheia de
atividades práticas e muitas
aulas interativas para soltar a
imaginação em cada etapa da
oficina!
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Educação ambiental
Prensa aumenta lucro de
associação de catadores no Ceará

A prensa doada para os catadores de materiais recicláveis de
Nova Russas, Ceará, já tem possibilitado grandes avanços no
atendimento à coleta seletiva na
região e até o aumento da renda
dos associados da Recinovar!

Horta escolar virou sensação
em escola paulistana
A horta escolar e os espaços
verdes da Escola Estadual Costa
Manso, em São Paulo, estão produzindo muito bem, obrigada!

Um balanço feito pela associação aponta que as atividades
estão conseguindo atender 75%
da zona urbana do município, alcançando, hoje, 10 toneladas de
materiais recicláveis que deixam
de ser descartados de forma incorreta em lixões.

Os canteiros, preparados na
ação solidária em parceria com
a Bloomberg e a Machado Meyer
Advogados, tem gerado hortaliças que estão sendo aproveitadas por toda a comunidade escolar.
Segundo a Agente de Organização Escolar e zeladora Ana Paula
dos Santos, que tem ajudado na
manutenção do espaço, foi possível colher 10 pacotes de alface
e até orégano fresquinho, sendo
que alguns educadores levaram
para casa. Todos elogiam a oportunidade de colher uma hortaliça fresquinha.

A Central de Triagem já conta
com 11 catadores que tiveram
um aumento na renda a partir
dos materiais vendidos pela associação, pois houve uma valorização do preço dos recicláveis
comercializados em blocos compactados pela prensa.
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Saúde & Prevenção
Curso EaD de Saúde conta com
abordagem holística de cuidados
Uma nova turma do curso EaD
de Saúde iniciou-se no dia 19 de
fevereiro, trazendo para corpo,
mente e saúde bucal os conceitos
de prevenção.
Melhor que falar sobre esses temas, é sentir as propostas na
aula interativa com atividades
práticas!
Em um dos encontros, a turma
participou de um exercício coletivo com a instrutora de meditação
mindfulness Carolina Jafet, que
apresentou essa prática que consiste em treinar a atenção para a
consciência do presente.
Carolina é instrutora de mindfulness pela Escola de Excelência do
Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, e criou
uma plataforma na internet para
promover a meditação entre os
profissionais da saúde e disseminar o bem-estar.
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A aula contou com a presença
57 educadores de várias regiões
do Brasil, e também teve a participação da psicóloga e psicopedagoga Lara Ribeiro, tirando
dúvidas e reforçando os cuidados
com a saúde mental e emocional,
principalmente em época de aumento de quadros de ansiedade e
outros transtornos psíquicos desencadeados durante o período
da pandemia.
Para fechar a maratona de conhecimento e autocuidado, o Dr.
Wolber Campos apresentou várias dicas de atividades físicas,
alimentação saudável e manutenção da higiene bucal, apresentando os projetos de saúde
na escola já implementados pelo
IBS e mostrando um escovódromo sustentável para manter uma
ação continuada de escovação
diária nas instituições de ensino.

Antes & Depois
A horta escolar deu vida e saúde
ao pátio de escola em Iraquara
Antes

Foi em 2009 que a Escola
Pequeno Sabidinho, em Iraquara, Bahia, tranformou,
com a ajuda do IBS, uma parte de seu ensolarado pátio,
que encontrava-se subutilizado, em uma linda e frondosa horta escolar, cheia de
vida e saúde!

Depois

Durante
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Depois

Giro solidário
Os primeiros 30 Minutos pela
Leitura do ano em dois municípios
Dois municípios cearenses inauguraram as atividades do Projeto 30 Minutos pela Leitura com muita criatividade e segurança. Em Tianguá, os Anjos da Leitura organizaram um Quintal de Poesia. Em Cascavel, as crianças
foram incentivadas a montarem um cantinho de leitura em suas casas para ler com a família.
Tianguá

Cascavel

Cascavel

Tianguá

Tianguá

Cascavel
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Minha história
Gil Correa tornou-se fotógrafo
profissional após ação do IBS
presa que o próprio IBS intermediou
e indicou. Nessa empresa, trabalhei
uma época com carteira assinada,
recebendo comissões. Em 2009,
tive apoio ainda com o meu primeiro
equipamento, onde ganhei do Instituto uma câmera semiprofissional e
um computador. Comecei a me preparar com novos cursos de aperfeiçoamento na fotografia, sempre contando com a ajuda do IBS, a exemplo
de minha participação no Foto em
Pauta, na cidade de Tiradentes (MG),
em 2013”, recorda.

A escola como um caminho de oportunidades para os alunos potencializarem seus talentos e se descobrirem como protagonistas em cada
processo de aprendizagem!
Foi o que aconteceu durante a Oficina de Educomunicação do Instituto Brasil Solidário, em 2008, onde
Gilvanilson Correa, hoje conhecido
como o fotógrafo Gil Correa, de Balsas, Maranhão, teve seu primeiro
contato com as câmeras fotográficas.
Gil estava cursando a 8º série na Escola Municipal Agostinho Neves, em
Balsas, quando ficou sabendo que a
escola receberia um projeto social
com várias formações gratuitas para
os alunos e educadores, onde toda a
comunidade escolar poderia interagir de forma mútua na construção do
conhecimento, sendo protagonistas
no processo de aprendizagem e de
transformação na escola.
Nesse aprendizado, encontrou um
caminho de possibilidades não só
dentro da escola, participando dos
projetos de comunicação, como também uma oportunidade para traçar
sua carreira profissional, que se con-

solidou no município.
“Imagina só uma criança sem destino, sem nenhuma opção de emprego
e com toda a garra para trabalhar.
Foi assim o começo da minha adolescência. Um belo dia, fui convidado
para integrar um projeto na minha
escola, que foi a luz no final do túnel.
Foi onde começou minha alegria. Fui
convidado para participar da área de
Educomunicação, que me despertou
a grande vontade de tirar fotos e
com elas fazer a diferença. Ali surgiu
a vontade de ser um grande profissional”, relata Gil.
Além das formações, a escola onde
Gil estudava recebeu a doação de
todos os equipamentos para montagem da rádio escolar e câmeras fotográficas para as atividades e projetos da escola. O estudante aproveitou os equipamentos doados em sua
escola para treinar e se aperfeiçoar
na área. A resposta de tanto empenho e dedicação veio com resultados
e apoio do IBS ainda em sua fase escolar, abrindo portas que o ajudaram
a ingressar no mercado de trabalho.
“Depois de concluir as oficinas, fui
chamado para estagiar em uma em10 IBS Notícias

A formação, iniciada na escola, foi
uma sementinha que, regada com o
talento do estudante de fotografia,
se transformou numa trajetória de
evolução e muitas conquistas na sua
área profissional.
Atualmente, Gil Correia atua como
fotógrafo profissional e, junto com
seu irmão, montou uma equipe para
oferecer serviços de filmagem e fotografia, com um vasto portfólio de
atendimentos não só em seu município, mas em várias cidades da região,
além de outros estados como Piauí,
Ceará e Tocantins.

Jovens Empreendedores
Além de talentosa cordelista,
Jojo Cardoso tem outros sonhos
“Sou Jocivalda Cardoso, tenho 20
anos, nasci em Canudos, na Bahia,
e há dois anos vim embora para
São Paulo em busca da realização
dos meus sonhos. Deixei para trás
toda a minha família, mas com
sabedoria e garra, ando sempre
acompanhada com a vontade de
crescer.
Com um grande incentivo e apoio
do IBS, estou conseguindo cada
vez mais almejar um sonho que é
a faculdade. É com muito orgulho,
posso dizer, que finalmente, sou
uma universitária. Fico emocionada sempre que falo, pois o projeto
que viu essa garotinha crescer,
contribui também na realização
dos meus sonhos.

Hoje, cursando Direito*, tenho
como objetivo defender o direito
de jovens e crianças que precisam
e necessitam de apoio na educação. Não basta somente realizar os
meus sonhos, a faculdade só reacende cada vez mais todos os ensinamentos que adquiri com o IBS,
empreender, sonhar e conquistar,
conquistar um mundo exemplar.
O coração tá cheio de gratidão, as
lágrimas escorrem nos olhos porque inúmeros jovens como eu tem
esse sonho de conquistar uma
educação de qualidade, e o IBS é
nossa grande inspiração.”
*O sonho de cursar a Faculdade de Direito
está sendo financiado pelo Instituto Brasil
Solidário, com o apoio de seus parceiros financeiros.

Parceiros Financeiros
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