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Um show de incentivo 
à leitura literária

Após recentes doações de livros, o final do ano letivo inspirou lindas festas 
literárias entre outras iniciativas de promoção do livro e da leitura em 
municípios parceiros do Programa de Desenvolvimento da Educação - PDE. 

Minha história

Giro Solidário

Os 30 Minutos pela Leitura 
das escolas parceiras no Dia 
da Consciência Negra! pág. 9Cidadania

Só notícia boa com a adesão das 
escolas parceiras do PDE em torno 
de atividades ambientais! pág. 5

O Grupo Cidadania Barreirinhas, 
criado para a prática cidadã, tem 
fomentado o protagonismo! pág. 7

Educação Ambiental

Foram muitas 
histórias positivas de 
transformação social. 
É muito bom ser parte 
disso e poder inspirar 

outras pessoas!

Wanderley Marques, 
educador de Crateús/CE

Novembro 2019
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Incentivo à leitura

IBS leva novas formações para 
Irecê e Gentio do Ouro na Bahia
Os municípios baianos de Irecê 
e Gentio do Ouro receberam a 
equipe IBS entre os dias 11 e 14 
de novembro para a realização 
de novas formações na área de 
Incentivo à Leitura. 

A formação foi realizada com os 
educadores das redes municipais 
de ensino, incluindo a doação 
de acervo para as bibliotecas 
das escolas! Atividades práticas 
de mediação de leitura foram 
propostas com o uso desse novo 
acervo e vão contribuir para 
o desenvolvimento de ações 
criativas e lúdicas que poderão 
ser trabalhadas dentro e fora de 
sala de aula.

Anjos da Leitura em Tianguá: levando leitura para a comunidade
Os Anjos da Leitura de Tianguá, no 
Ceará, chegaram encantando com 
atividades de contação de histórias 
na arquidiocese da comunidade! Re-
alizando ações para além dos muros 
da escola, os educadores e voluntá-
rios, Anjos da Leitura da Comunida-
de de Valparaíso, encantam a todos 
com a programação lúdica e criativa 
voltada às crianças e jovens da re-
gião e, dessa forma, promovem o 
prazer da leitura!

Durante a estada do IBS em Irecê, 
a equipe acompanhou momentos 
inspiradores de mediação de 
leitura na Escola José Francisco 
Nunes, com atividades dinâmicas 
envolvendo rodas de leitura, 
contação de histórias e muita 
poesia, além da Blitz da Leitura, 
projeto inédito fomentado em 
vários cantos da cidade!

Para completar, a equipe IBS foi 
entrevistada no Jornal Comuni-
tário da Rádio Vida FM. Recep-
cionados pelo educador Jefferson 
Maciel Teixeira, Zenaide Campos 
e Vicente Melo divulgaram o bem 
sucedido trabalho do IBS em-
preendido na região! 
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São Raimundo Nonato realiza 
grande sarau literário com escolas

Alunos da Escola Agostinho 
Neves participaram de um Pi-
quenique Literário cheio de po-
esia e contato com a natureza 
no Parque Centenário do muni-
cípio maranhense!

Uma ação solidária do IBS com a ONG 
Cumbuco Bom de Bola foi realizada 
no dia 03 de dezembro, Dia de Doar, 
e resultou num lindo e aconchegante 
espaço literário na Praça São Pedro, 
da Praia do Cumbuco, Ceará! Colorido 
e sustentável, contou com o talento 
de todos e a doação de acervo literá-
rio e jogos de Educação Financeira 
pelo IBS.

O resultado de diversas inicia-
tivas de valorização da leitura 
literária em São Raimundo No-
nato, Piauí, pôde ser apreciado 
por toda a comunidade durante 
o Sarau Literário, realizado entre 
os dias 21 e 23 de novembro. Na 
sua terceira edição, o evento mu-
nicipal reuniu diversas escolas 
para que pudessem apresentar 
ao público as obras literárias tra-
balhadas em sala de aula durante 
o ano letivo.

“O sarau é um momento de suma 
importância para nossa rede de 
ensino no qual alunos, professo-
res e gestores apresentam para 
toda a comunidade o trabalho de 
incentivo à leitura desenvolvido 
por cada escola”, ressaltou Ivete 
Nery, coordenadora pedagógica 
da Escola Madre Lúcia. O evento 
resulta do processo de continui-
dade iniciado desde quando o IBS 
levou suas oficinas  práticas para 
o município em 2009.

Mala Literária 
circula em Balsas

‘Dia de Doar’: parceria na Praia do Cumbuco
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Boas iniciativas

IBS: uma das melhores ONGs 
do Brasil pelo segundo ano
Pelo segundo ano consecutivo, 
o Instituto Brasil Solidário está 
entre as 100 Melhores ONGs do 
Brasil em premiação promovida 
pelo Instituto Doar, com apoio 
da Rede Filantropia e a agência O 
Mundo que Queremos. O prêmio 
foi criado com a proposta de reco-
nhecer organizações brasileiras 
que se destacam pelo trabalho 
em prol da sociedade, promo-
vendo boas práticas de gestão e 
transparência.

A listagem das organizações que 
compõem o Guia Melhores ONGs 
deste ano foi anunciada em ceri-
mônia realizada em São Paulo no 
dia 18 de novembro, no Teatro J. 
Safra. 

Segundo a organização do Prê-
mio, para selecionar as 100 me-
lhores ONGs, a comissão julgado-
ra avaliou 47 critérios divididos 
em temas como: causa e estra-
tégia de atuação; representação 

e responsabilidade; gestão e pla-
nejamento; estratégia de finan-
ciamento; comunicação e presta-
ção de contas. Segundo o Diretor 
Presidente do IBS, Luis Salvatore, 
o prêmio endossa a legitimidade 
e a seriedade do trabalho pro-

Doação pode ser feita através 
do imposto de renda

Através da Lei Rouanet (Lei 
8.313/91) é possível destinar 
parte do imposto de renda para 
instituições e projetos de fo-
mento à arte e à cultura no Bra-
sil. Esse benefício fiscal está à 
disposição de qualquer cida-
dão, seja pessoa física ou jurí-
dica, e tem ajudado a manter 
projetos importantes de impac-
to social no país. A lei permite 
que o contribuinte, ao fazer a 
declaração de renda completa, 
tenha o valor investido ressar-
cido no ano fiscal seguinte ao 

ano do incentivo na forma de 
abatimento ou restituição no 
Imposto de Renda, ou seja, ele 
contribui socialmente e ainda 
paga menos à Receita Federal.

Por meio desses mecanismos 
de doação, com ajuda de pes-
soas físicas e jurídicas, o Ins-
tituto Brasil Solidário mantém 
um Plano Bienal, promovendo 
ações de Educação, Arte e Cul-
tura em escolas da rede pública 
de ensino em várias regiões do 
Brasil.

movido por organizações sociais 
de todo o Brasil e reforça a exce-
lência na gestão administrativa, 
garantindo segurança e confian-
ça aos parceiros e financiadores, 
além de oferecer visibilidade às 
ações das ONGs.
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IBS participa de Conferência 
Internacional de Educação Ambiental

Reunindo representantes do Bra-
sil, Chile, Paraguai e Uruguai, a 
primeira Conferência Internacio-
nal de Educação Ambiental reali-
zada pelo Instituto Venturi para 
Estudos Ambientais, teve como 
sede a cidade de Bento Gonçal-
ves, Rio Grande do Sul. Com dois 
dias intensos de painéis e pales-
tras, a programação destacou 
os 20 anos da Política Nacional 
de Educação Ambiental, levan-
tando debates e alternativas de 
fortalecimento do trabalho rea-
lizado dentro e fora do território 
nacional. Professores de escolas 
públicas e privadas, profissionais 
da área ambiental, empreende-
dores sociais, além de gestores 
públicos municipais, estaduais e 
federais, estiveram presentes no 
evento.

O Presidente do Instituto Brasil 
Solidário, Luis Salvatore, esteve 
no evento como palestrante no 
painel “Educação Ambiental: Pa-
pel e Desafios”, apresentando as 
boas práticas do IBS promovidas 
em escolas de todo o Brasil. 

Entre o público presente, esta-
vam os representantes do muni-
cípio de Lagoa Nova, Rio Grande 
do Norte, que relataram o traba-

Educação ambiental

Fortalecimento da 
coleta seletiva em 

Lagoa Nova/RN

lho realizado pelo IBS em parce-
ria com a Echoenergia na região. 
As ações tem sido replicadas  em 
todo o município com a instala-
ção de coletores sustentáveis em 
vários pontos da cidade, envolvi-
mento da Associação de Catado-
res de Materiais Recicláveis des-
de a conscientização sobre a co-
leta seletiva até o gerenciamento 
e organização dos materiais no 
Galpão de Triagem, entregue 
pelo projeto.

A educação ambiental tem sido 
trabalhada de forma integra-
da, unindo comunidade, es-
colas, catadores de materiais 
recicláveis e gestores públicos 
por uma cidade mais limpa e 
sustentável no município de 
Lagoa Nova!

A capacitação promovida em 
julho deste ano em parceria da 
Echoenergia com o IBS, abriu 
um leque de oportunidades e 
conquistas significativas após 
a entrega do Galpão de Tria-
gem e a capacitação dos cata-
dores de resíduos sólidos.

Segundo o Coordenador Mu-
nicipal de Meio Ambiente de 
Lagoa Nova, Raione Richard 
Ulisses de Lira, o projeto LEVE 
– Local de Entrega Voluntária 
Escolar, ganhou adesão em 
vários pontos da cidade com a 
instalação de 31 coletores sus-
tentáveis no município.
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IBS visita escolas em Jericoacoara 
para acompanhar multiplicação

Cascavel promove atividades práticas de Educação Ambiental

Os alunos da Escola Deputado 
Raimundo de Queiroz têm par-
ticipado de oficinas práticas de 
educação ambiental integradas 
ao conceito de responsabilidades 
compartilhadas. A ideia foi imple-
mentada na disciplina de Ciências 
pelo professor Júnior Fernandes, 
com base no Kit Práticas de Edu-
cação Ambiental do IBS.

A semana de oficinas práticas 
oferecidas no mês de setembro 
em Jijoca de Jericoacoara já apon-
ta grandes resultados de multi-
plicação nas escolas do municí-
pio de Jericoacoara, no Ceará! A 
equipe IBS acompanhou de perto 
o impacto das ações em visita re-
alizada entre os dias 05 e 06 de 
novembro, a tempo de participar 
da Feira de Ciências do municí-
pio, onde foram expostas várias 
pesquisas inspiradas nas forma-
ções do Programa de Desenvolvi-
mento da Educação – PDE.

Além da Feira de Ciências, as es-
colas estão desenvolvendo todas 
as ações propostas, como ativi-
dades de leitura, rádio escolar, 
tecnologias sustentáveis repli-
cadas através do Kit Práticas de 
Educação Ambiental e até ativi-

dades de Matemática com aplica-
ção da tabuada a partir dos Jogos 
de Educação Financeira.

As mudinhas estão florescendo 
e novos coletores sustentáveis já 
atraem boa parte dos recicláveis, 
criando consciência na comuni-
dade.

Segundo o Diretor Presidente 
do IBS, Luis Salvatore, diante do 
comprometimento das escolas e 
os resultados constatados logo 
na primeira visita ao município, o 
Instituto pretende dar continui-
dade ao trabalho na região, com 
planos para o próximo ano. “Te-
remos a inauguração oficial da 
biblioteca escolar e, junto a esse 
espaço, planejamos uma propos-
ta de expansão literária em todas 
as escolas da região”, ressaltou. 
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Ações de continuidade do 
Grupo Cidadania Barreirinhas

Cidadania

No dia 22 de novembro, o Grupo 
Cidadania Barreirinhas foi reuni-
do pelo professor Antonio Carlos 
Lisboa para discutir as próximas 
ações a serem realizadas. Du-
rante a discussão, o grupo fez 
sugestões e deliberações de for-
ma dinâmica e algumas decisões 
foram encaminhadas, tais como 
a Campanha Natal Feliz, uma  
iniciativa de arrecadação de ali-
mentos para doação às famílias 
vulneráveis, e um mutirão de 
limpeza nas margens do Rio Pre-
guiças.

No início de dezembro o grupo 
reuniu-se novamente, dessa vez 

para assistir ao Seminário Meio 
Ambiente, Resíduos Sólidos e Ca-
tadores, promovido pelo Governo 
do Estado do Maranhão. No semi-
nário, os alunos do Ensino Médio 
do Centro de Ensino Joaquim So-
eiro de Carvalho tiveram acesso 
a informações relevantes sobre 
a preservação das nascentes dos 
rios, riachos e matas ciliares, tra-
tamento e controle de efluentes 
e resíduos sólidos. O seminário 
integra o Projeto Pró-Catador 
Maranhão, desenvolvido pelo 
governo estadual através da Se-
cretaria de Estado do Trabalho e 
Economia Solidária.
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Sistema aquapônico em horta
de Tianguá traz sustentabilidade 

Antes & Depois

Antes

Depois

Um espaço livre no terreno 
da Escola Família Agrícola 
Antônia Suzete de Olivindo 
da Silva, em Tianguá, Ceará, 
foi utilizado para instalar um 
sistema de aquaponia, inte-
grando um tanque de pro-
dução de tilápia com a horta 
escolar. A iniciativa torna 
ambas as culturas mais sus-
tentáveis, pois o sistema 
reduz o consumo de água e 
oferece os nutrientes neces-
sários às hortaliças! A ação 
fez parte do Projeto Ventos 
que Transformam, da Echoe-
nergia com realização do IBS.

Depois

Depois
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O 30 Minutos pela Leitura desse mês coincidiu com as celebrações do Dia Nacional da Consciência Negra! A data 
permitiu ampliar as oportunidades temáticas de mediação de leitura. Escolas cearenses e baianas registraram 
momentos de conhecimento e prazer da culminância nas atividades do projeto em suas escolas!

Giro solidário

30 Minutos pela Leitura nas 
celebrações da Consciência Negra

Escola José Francisco Nunus - Irecê - BAEscola José Francisco Nunus - Irecê - BA

Assentamento Valparaíso  - Tianguá - CE Escola Raimundo de Queiroz  - Cascavel - CE

Escola Raimundo de Queiroz  - Cascavel - CE

Escola Silvia Mendes - Irecê  - BA

Escola Silvia Mendes - Irecê  - BA
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Educação financeira

Curso de Pedagogia da Universidade 
Federal do Ceará recebe jogos

Formações e mobilizações em três 
estados brasileiros demonstram o 
interesse das escolas em usar Jogos 
de Educação Financeira como recur-
so pedagógico! 

Em novembro aconteceram forma-
ções no Ceará, para atingir as esco-
las estaduais dos municípios pilotos 
do Projeto de Educação Financeira; 
e na Bahia, dois municípios parcei-
ros do IBS: Irecê e Gentio do Ouro; e 
no Estado de São Paulo, uma grande 
mobilização em Bragança Paulista 
já incluiu o projeto em 23 escolas de 
rede pública de ensino do município.

A tabuada está sendo trabalha-
da de forma criativa e divertida 
em Jericoacoara, Ceará, com o 
jogo Piquenique! A Escola Fran-
cisco Raimundo Dutra conse-
guiu resultados imediatos de 
melhora no desempenho dos 
alunos do 6º ao 9º ano fazendo 
uma adaptação com continhas 
de multiplicar nas cartas reti-
radas no percurso do tabuleiro. 
O projeto foi apresentado na 
Feira de Ciências do município 
com apresentação dos próprios 
alunos que participaram das 
atividades.

Acompanhe o site do projeto: 
vamosjogareaprender.com.br

Piquenique no 
ensino da tabuada

O Projeto Jogos de Educação Fi-
nanceira firmou parceria com a 
Universidade Federal do Ceará – 
UFC - disponibilizando o material 
de forma gratuita para professo-
res e alunos da Faculdade de Edu-
cação da Universidade – FACED.  

Foram doados 40 jogos para a 
universidade. Desde então, as 
atividades com os jogos tem sido 
foco da atenção dos futuros pro-
fessores do ensino básico. 

Quem despertou o interesse da 
UFC pelo projeto foi o estudan-
te Otacílio Vieira, que participou 
da formação promovida pelo IBS 
e integrou o assunto à sua pes-

Expansão dos jogos pelo Brasil

quisa de conclusão de curso in-
titulada “A utilização dos jogos 
como metodologia para o ensino 
da educação financeira”. 

O material foi apresentado aos 
alunos da disciplina “Tópicos de 
Educação Matemática” e logo du-
rante as primeiras atividades, a 
turma demonstrou entusiasmo.

Segundo a professora da disci-
plina Jucileide Castro, os jogos 
educativos abrem um leque de 
oportunidades para o desenvol-
vimento de ações pedagógicas 
mais interativas e dinâmicas, não 
só na Matemática, mas em várias 
disciplinas.
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Wanderley Marques é um dos 
idealizadores do LEVE em Crateús

Era 2002 quando o IBS chegou em 
Crateús, Ceará, pela primeira vez 
com as ações sociais do Rally dos 
Sertões, contemplando a Escola 
Santa Rosa no Distrito de Irapuã, 
onde Wanderley Marques atuava 
como gestor escolar.

Atento ao trabalho do Instituto, 
quando soube que o IBS retornaria 
ao município Wanderley levou seus 
alunos e educadores para participa-
rem das oficinas práticas na Escola 

Umbelino Alves da Silva, também 
localizada na zona rural de Crateús.

“Nossos educadores participaram 
das formações e a partir daí o le-
que de ações se expandiu muito.  
Passamos a replicar as práticas das 
oficinas como o viveiro de mudas, 
a horta, a rádio escolar.”, ressalta 
Wanderley. As propostas ganharam 
fôlego e saíram da sala de aula. Wan-
derley foi convidado em 2009 para 
atuar na coordenação das ações am-
bientais da Secretaria de Agricultura 
e Meio Ambiente. “Conseguimos ins-
talar um viveiro público que funcio-
na até hoje, gerando cerca de 10 mil 
mudas por ano. Mas a parceria com 
o IBS permitia algo maior! Foi então 
que surgiu a ideia do LEVE – Local 
de Entrega Voluntária Escolar, uma 
proposta que agrega educação am-
biental e coleta seletiva”, enfatiza 
Wanderley.

Minha história
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Em 2010, Crateús passou a ter uma 
Secretaria de Meio Ambiente e Wan-
derley foi chamado para assumir 
a pasta. As propostas tornaram-
-se metas, com foco em viabilizar 
o  LEVE. “O projeto foi um sucesso! 
Em 2012 conseguimos inaugurar o 
Galpão de Triagem, lançar a coleta 
seletiva em toda a região com o ma-
terial de educação ambiental do IBS, 
além de conquistar o Prêmio Cidade 
Pró-Catador, conferido ao município 
pela Secretaria da Presidência da 
República por conta desse projeto”, 
recorda Wanderley.

A paixão pela educação ambiental o 
aproximou ainda mais do IBS e, atu-
almente, Wanderley Marques é um 
dos formadores das oficinas práticas 
do IBS pelo Brasil. Compartilhar co-
nhecimento e conscientizar as pes-
soas são apenas algumas de suas 
muitas habilidades!

_______________________________ Parceiros Financeiros

Programas, projetos e premiações ____________________

#juntosconstruimos


