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Dicas pedagógicas do IBS: 
para usar e abusar

O IBS traz esse mês dicas pedagógicas de Incentivo à Leitura e Educação 
Ambiental para dinamizar as atividades escolares e transformar os 
ambientes de aprendizagem! Confira!

Minha história

Boas Iniciativas
Intercâmbio Solidário do 
IBS leva alunos de escola 
particular de São Paulo para o 
Maranhão!  pág. 4

Educação Financeira

Visitas de acompanhamento do 
IBS mostram avanços com Jogos 
de Educação Financeira. pág. 11

Escolas do PDE realizam excelentes 
projetos de Educação Ambiental 
envolvendo alunos.  pág. 6

Educomunicação

“Foi a partir do primeiro 
seminário do IBS que 

descobri minha missão 
de vida. O encontro 

com o Instituto me fez 
compreender minha 
missão profissional.”

Márcia Andrade, 
Educadora em Crateús (CE)

Novembro 2018
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Incentivo à leitura

IBS oferece dicas de como 
organizar uma biblioteca escolar
No mês de outubro, a equipe do 
Instituto Brasil Solidário realizou 
três postagens no Blog IBS com 
dicas pedagógicas sobre organi-
zação e funcionamento de biblio-
tecas escolares. 

No dia 19 de outubro, a primeira 
publicação sobre o tema oferece 
aspectos gerais sobre a instala-
ção da biblioteca escolar e sua 
importância no contexto educati-
vo e cultural, além de fornecer di-
cas sobre a decoração do espaço 
para deixar o ambiente atraente 
e aconchegante para os leitores.

Na publicação do dia 26 de ou-
tubro, o foco recai sobre a cata-
logação do acervo e arrumação 
dos livros de maneira que facilite 
o trabalho do bibliotecário/a e 
chame a atenção dos frequenta-
dores.

Final do Soletrando em Ibitiara
O Projeto Soletrando vem sen-
do realizado na Escola Municipal 
José Pereira de Araújo desde o 
ano de  2014, com a chegada do 
IBS. Além de estimular os alunos 
a exercer o espírito investigativo, 
mostra-se como uma poderosa 
ferramenta de autoavaliação de 
educadores e alunos.

Durante as atividades do proje-
to, os alunos estudam as regula-
ridades e irregularidades ortográ-
ficas através de aulas dinâmicas 
e atividades diversas que objeti-
vam garantir aprendizagens sig-
nificativas para o maior número 
possível de crianças.

Em 2018, a grande vencedora do 
concurso da escola foi a aluna Jâ-
nia Mendes do 9º Ano. Parabéns!

Na terceira postagem, corres-
pondente ao dia 30 de outubro, 
temos dicas sobre o funciona-
mento diário da biblioteca, regras 
do espaço e políticas de emprés-
timo de livros. 

Com essas dicas, qualquer escola 
pode montar e manter sua biblio-
teca escolar! 
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Viajando pelo mundo da leitura em 30 Minutos
A Escola Carlos Jehá Kayath, do povoado de Boa Vista em Quatipuru, Pará, desenvolveu o Projeto 30 
Minutos pela Leitura desse mês proporcionando a todos uma viagem fantástica pelo mundo literário!

Anjos da Leitura e estratégias 
literárias de sucesso nas escolas
Os projetos de Incentivo à Leitura 
do Instituto Brasil Solidário tem 
oferecido às escolas participan-
tes do Programa do desenvolvi-
mento da Educação - PDE , supor-
te e segurança necessários para 
o desenvolvimento de atividades 
que visam formar novos leitores 
e, dessa forma, contribuir para a 
formação dos estudantes.

Na Escola José Francisco Nunes, 
no povoado de Itapicuru, Irecê, 
Bahia, as leituras foram esco-
lhidas no Cardápio da Leitura e 
compartilhadas com todos, ativi-
dade da professora Crys Martins.

Em Beberibe, Ceará, alunos do 
turno da tarde viraram Anjos da 
Leitura para os alunos do tur-
no da manhã, contribuindo para 
o intercâmbio e a realização de 
atividades culturais em torno do 
livro!

Irecê - BA Irecê - BA

Beberibe - CE
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Boas iniciativas

Intercâmbio Solidário realiza sua 
sétima edição no Maranhão
Alunos do Colégio Miguel de Cer-
vantes, da capital paulista, em-
barcaram no Intercâmbio Solidá-
rio, programa do Instituto Brasil 
Solidário que leva alunos de es-
colas particulares a conhecerem 
a realidade de municípios menos 
favorecidos do Brasil. A sétima 
edição do programa aconteceu 
em Barreirinhas, município ma-
ranhense com cerca de 55 mil ha-
bitantes. 

Superando o número de parti-
cipantes do ano passado, o IBS 
começou passou a semana do dia 
08 de outubro numa imersão so-
cial e cultural no interior do Ma-
ranhão.

Como sempre, os estudantes do 
colégio particular participam de 
oficinas junto à comunidade lo-
cal, conhecem in loco aspectos 
culturais, sociais e econômicos 
do lugar e ajudam a distribuir os 
livros arrecadados em campanha 
de doação em São Paulo,  para in-
crementar a biblioteca da escola 
pública contemplada no progra-
ma.

O objetivo do programa é ampliar 
o olhar e o conhecimento de vida 
dos alunos, apresentando a reali-
dade de um Brasil pouco contem-
plado pelas mídias das capitais 
brasileiras, em municípios onde o 
Instituto atua.

Respeitar o outro é um dever
A Escola Municipal José Pereira 
de Araújo promoveu uma pales-
tra sobre bullying com a parceria 
de uma psicóloga para alunos da 
Educação Infantil até o 5º Ano, 
com o objetivo de  sensibilizar as 
crianças para os prejuízos que 
esta prática pode trazer, e esta-
belecer regras de convivência 
junto à eles.
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IBS: contribuindo para o 
avanço do IDEB em Cabaceiras
Desde 2009, a pequena cidade de 
Cabaceiras no interior da Paraíba 
recebe  formações do IBS, trans-
formando-se em um importante 
polo de multiplicação municipal 
de todas as áreas do Programa de 
Desenvolvimento da Educação 
- PDE - do Instituto Brasil Solidá-
rio, focando nas ações interdisci-
plinares e buscando uma educa-
ção integral de seus alunos.

Com fomento em políticas públi-
cas nas áreas de formação con-
tinuada na rede de educadores, 
o reflexo aparece no  avanço de 
índices da Educação Básica, ul-
trapassando a meta do MEC para 
2021 nos anos iniciais e finais.

Nos anos iniciais, Cabaceiras ob-
teve o 3º lugar no IDEB da Para-
íba, com 6.4, bem acima da rede 
municipal do Brasil, que alcan-
çou 5.6.  Se olharmos a evolução 
desde 2007, percebemos que 

Muitas pessoas desconhecem, 
mas através da Lei Rouanet (Lei 
8.313/91) é possível destinar parte 
do seu imposto de renda para insti-
tuições e projetos de fomento à arte 
e à cultura no Brasil. 
Esse benefício fiscal está à disposi-
ção de qualquer cidadão, seja pes-
soa física ou jurídica, e tem ajudado 
a manter importantes projetos de 
impacto social no país. A lei permite 
que, ao fazer a declaração imposto 
de renda completa, o contribuinte 
tenha o valor ressarcido no ano fis-
cal seguinte ao ano do incentivo na 
forma de abatimento ou restituição, 
ou seja, contribui socialmente e ain-
da paga menos à Receita Federal. 
A contribuição pode ser feita anual-
mente até o último dia útil de dezem-
bro. O valor deve ser depositado em 
conta bancária específica do projeto 
aprovado (aberta e supervisionada 
pelo MinC) e, logo após o depósito, 

enquanto o município aumentou 
3 pontos, o Estado da Paraíba au-
mentou 1.4 pontos e a rede muni-
cipal do Brasil, 1.6 pontos.

Já nos anos finais, obteve o 1º 
lugar no IDEB da Paraíba, com 
5.5, enquanto a rede municipal 
do Brasil atingiu 4.3. De 2007 a 
2017, Cabaceiras teve um au-
mento de 1.9 pontos, enquanto o 
Estado da Paraíba aumentou 0.8 
e a rede municipal do Brasil, 0.9 
pontos.

A Escola Municipal Abdias Aires 
de Queiroz, escola base do PDE, 
coroou os resultados, ficando 
em primeiro lugar na Paraíba pe-
los números obtidos no Ensino 
Fundamental II, com 5.5 pontos.

A Escola Estadual Clóvis Pedro-
sa, que fica localizada no Distrito 
da Ribeira, com projetos do PDE 
multiplicados, garantiu o primei-

o doador utiliza um recibo que ser-
virá como comprovante para que a 
renúncia fiscal se efetue na próxima 
declaração.

Resultados como esse podem ser incentivados por 
qualquer cidadão através da Lei Rouanet

ro lugar entre as escolas da Rede 
Estadual, com a 5.7 pontos. 

Com esses resultados, o municí-
pio de Cabaceiras torna-se refe-
rência em seu estado!

Como fazer a doação?

•	 Plano Bienal Brasil Solidário 
2018-2019 (aprovado no ar-
tigo 18)

•	 PRONAC: 17 7488 
•	 Instruções de depósito:
Instituto Brasil Solidário – IBS
CNPJ: 07.456.934/0001-81
Banco do Brasil - 001
Ag. 6969-8
C/C: 20410-2
•	 Lembre-se: o depósito  pode 

ser feito até dia 28 de de-
zembro!

A conta é auditada pelo MinC e 
pelo Banco do Brasil. Maiores 
informações sobre os proce-
dimentos ficam à disposição 
no site do IBS: www.brasilso-
lidario.com.br/como-ajudar/
doacoes-incentivo/
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Educomunicação

IBS realiza nova oficina prática 
de Educomunicação em Cascavel

Dando continuidade às ativida-
des de Educomunicação em Cas-
cavel, Ceará, educadores e alunos 
da Escola Deputado Raimundo de 
Queiroz receberam uma semana 
de formações com foco em Rádio 
Escolar e Cidadania na Escola.

A formação específica em Cida-
dania na Escola, desenvolvida 
pelo pesquisador Diogo Salles, 
esteve presente nas atividades 
da Rádio Escolar, trazendo uma 

abordagem diferenciada sobre os 
direitos civis, políticos e sociais 
dos estudantes e dando espaço 
para o protagonismo dos alunos, 
que também  puderam aprender 
a parte técnica e operacional dos 
equipamentos da rádio.

A escola recebeu todo o equipa-
mento de rádio escolar, doado 
pelo Instituto para assegurar a 
continuidade das atividades den-
tro da escola. 

Concurso Foto Escrita no Intercâmbio Solidário
Sob o tema “Meu resíduo, minha 
responsabilidade: minha pegada 
no meio ambiente”, alunos das 
escolas municipais de Barreiri-
nhas, Maranhão, foram convoca-
dos a participarem do Concurso 
Foto Escrita, no qual as disserta-
ções são produzidas com base em 
uma imagem fotográfica.

A participação dos estudantes do 
Colégio Miguel de Cervantes se 
deu com a mobilização junto à to-
das as famílias para arrecadação 
de livros, brinquedos e materiais 
de apoio, antecedendo a data da 
viagem, em São Paulo. Os livros  
doados enriqueceram as biblio-
tecas escolares e os brinquedos, 
foram os prêmios da competição!
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Educação ambiental

IBS traz dicas pedagógicas para 
projetos em Educação Ambiental
A Educação Ambiental, segundo 
a Lei n° 9.795, de 27 de abril de 
1999 que estabelece a Política 
Nacional de Educação Ambiental 
(PNEA) é um componente essen-
cial e permanente, devendo es-
tar presente em todos os níveis 
e modalidades do processo edu-
cativo formal e não-formal como 
tema integrador de acordo com a 
BNCC. 

Por isso, no mês de outubro, o 
Blog IBS trouxe dicas de proje-
tos pedagógicos enriquecedores 

Horta escolar em Quatipuru 

Alunos da Escola Carlos Jehá 
Kayath, localizada no povo-
ado de Boa Vista, em Quati-
puru, Pará, estão preparando 
uma horta escolar na qual 
comprovam, eles mesmos, a 
importância de ter um espaço 
destinado ao cultivo de horta-
liças que incrementarão a me-
renda escolar.

para o desenvolvimento de con-
ceitos relacionados à sustentabi-
lidade e à preservação ambiental.

Com atividades lúdicas e práticas 
que envolvem as turmas, trans-
formando cada aluno em prota-
gonista no processo de apren-
dizagem, a Educação Ambiental 
passa a ser incorporada ao coti-
diano escolar de forma natural e 
significativa.

Acesse a publicação do dia 10 de 
outubro e confira as dicas! O meio 
ambiente agradece!
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Em Itapicuru, povoado localizado no município de Irecê, Bahia, a Escola José Francisco Nunes comemorou 
o Dia das Crianças com muitas atividades de incentivo à leitura! Em Quatipuru, Pará, no povoado de Boa 
Vista, a Escola Jehá Kayath promoveu muita diversão e brincadeiras para a criançada!

Ribusam fugit aut et quamus velectem

Giro solidário

Semana da Criança é comemorada 
em escolas parceiras do IBS

Quatipuru - PA Quatipuru - PA

Irecê - BA Irecê - BA

Irecê - BA Irecê - BA
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Um terreno ocioso na Escola 
Maria Neuly Dourado em Ca-
baceiras, Paraíba, foi o ponto 
de partida para a criação do 
Projeto PAIS - Produção Agro-
ecológica Integrada e Susten-
tável. O novo espaço pedagó-
gico dispensa agrotóxicos e 
preserva a qualidade do solo 
ao integrar a produção vege-
tal à criação de animais - gali-

O surgimento de um espaço 
agroecológico na escola

Antes & Depois

Depois

Antes

nhas e peixes - formando um 
círculo produtivo. Além de ser 
um laboratório vivo para os 
estudantes, o projeto tem o 
propósito de ser uma nova al-
ternativa de trabalho e renda 
para agricultores familiares, 
possibilitando o cultivo de ali-
mentos saudáveis com mais 
variedades e ocupando muito 
menos espaço.

Depois

Depois
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Comunidades sustentáveis

Guias do Parque Nacional de Ubajara 
recebem roteiro ecoturístico
O Presidente do Instituto Brasil 
Solidário Luis Salvatore, entre-
gou à administração do Parque 
Nacional de Ubajara o roteiro eco-
turístico finalizado e impresso 
que foi elaborado durante a eta-
pa de formação do Projeto Ventos 
que Transformam, da Echoener-
gia, com realização do Instituto 
Brasil Solidário.

Com um conteúdo alinhado às 
informações coletadas pelos pró-
prios guias do Parque Nacional 
de Ubajara, o material conseguiu 
reunir dados importantes para os 
visitantes que almejam conhecer 
desde a parte histórica e geoló-
gica da Chapada da Ibiapaba até 
curiosidades regionais. O folheto 
também informa o tempo de du-
ração dos passeios e o nível de 
dificuldade.

“Estamos muito felizes de ver o 
material finalizado! Principal-
mente por ter sido feito de forma 
coletiva, com participação dos 
próprios guias do parque, pois 
muitas vezes recebemos mate-
riais já prontos só para repas-
sarmos aos turistas e esse tem o 
olhar e o conhecimento dos pro-
fissionais que estão aqui no dia a 
dia. Conseguimos nos identificar 
desde as fotos até o conteúdo do 
material. Com certeza será muito 
utilizado por todos os profissio-
nais”, disse Alex de Sousa, Presi-
dente da Associação dos Guias do 
Parque Nacional de Ubajara, que 
já atua no local há 12 anos.

Acompanhe as novidades pelo 
http://echonoticiastiangua.
blogspot.com.br

Prefeito de Tianguá visita obras 
estruturais nas escolas de Valparaíso

O Prefeito Jaydson Aguiar de Tian-
guá, Ceará, aproveitou a companhia 
do presidente do IBS, Luis Salvatore, 
para conhecer de perto as transfor-
mações realizadas nas escolas para 
além das reformas estruturais em 
andamento, como as tecnologias 
sustentáveis já instaladas e as ações 
de empreendedorismo e incentivo 
à leitura que seguem, fomentadas 
pelos próprios alunos, educadores e 
comunidade.
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Educação financeira

IBS realiza visitas 
de acompanhamento
A equipe IBS realiza mensalmen-
te visitas de acompanhamento 
do Projeto de Educação Finan-
ceira com os jogos Piquenique e 
Bons Negócios nos municípios 
cearenses de Cascavel, Pindore-
tama e Beberibe, com o objetivo 
de coletar dados,  depoimentos 
e avaliações dos participantes e 
esclarecer dúvidas em relação à 
dinâmica de aplicação dos jogos, 
garantindo a continuidade da 
ação pedagógica.

Dessa forma, o IBS pode acom-
panhar e registrar iniciativas 
como a da professora Priscila: 
“Não jogo usando as regras, fiz 
uma adaptação para que a turma 
conseguisse desenvolver outras 
habilidades. Cada aluno escolhe 
uma palavra e faz a soletração. 
Se acertar, passa uma casa.”

As escolas visitadas foram: 
•	EMEF José Roldão de Oliveira, 

em  Caetanos, e EMEF Raul 
Barbosa, em Itapeim, ambas na 
zona rural de Beberibe;

•	EMEF Germano José do Nasci-
mento e EMEF Desembargador 
Pedro de Queiroz, na zona ur-
bana de Beberibe;

•	E.E.F. de Moita Redonda, em 
Moita Redonda, de Cascavel.
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Márcia Andrade: de multiplicadora 
a Secretária de Meio Ambiente

A gestora ambiental Márcia Andra-
de conheceu as ações do IBS através 
de um Seminário em Crateús, Ceará, 
em 2009. “Eu lembro de cada deta-
lhe desse dia: foi um momento muito 
marcante, deu um despertar dentro 
de mim. Eu saí dali muito encantada. 
Logo no dia seguinte, peguei minha 
moto, levei minha filha de dois anos 
comigo e fui participar das oficinas 

que estavam sendo realizadas na co-
munidade de Curral do Meio”, disse 
Márcia.

A então educadora Márcia leciona-
va a disciplina de Ciências na Escola 
Francisco Carlos de Pinho, na zona 
rural do município. Chegou à for-
mação com sede de aprendizado e 
motivação para absorver o máximo 
de conhecimento em todas as ofici-
nas que estavam sendo ministradas. 
Após conhecer as atividades práti-
cas, que exigiam poucos materiais 
para serem replicados na escola, re-
tornou à sala de aula cheia de ideias, 
pensando em impactar não só suas 
aulas mas todos os espaços da esco-
la.

“Formei um grupo com 20 alunos 
que compraram a ideia do projeto e, 
no mesmo mês, mexemos com tudo: 
conseguimos arborizar e fazer a hor-

ta escolar, realizar oficina de recicla-
gem, reformular espaços de leitura,  
colocamos livros no pátio da escola 
para atrair as crianças, além das 
ações dentro de sala de aula onde 
eu fiz questão de desenvolver ativi-
dades de teatro e educomunicação. 
Meus alunos ficaram super empol-
gados!”, ressalta Márcia.

Desde então, Márcia se interessou 
fortemente pela área ambiental 
e buscou formação na área com o 
apoio do IBS. Seu interesse lhe ren-
deu convite para atuar no poder pú-
blico municipal, avançando na car-
reira até assumir a Secretaria Muni-
cipal de Meio Ambiente! 

Dessa forma, sua atuação ganhou 
destaque na área ambiental, aju-
dando o município a ganhar prêmios 
pela eficiência na coleta seletiva 
com o Programa LEVE, do IBS!

Minha história
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