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IBS: formação a 
distância ganha escala

A formação gratuita a distância de Educação Ambiental começou no mês de 
outubro para atender profissionais da educação dos municípios do Consórcio 
de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe, no Ceará!

O Projeto 30 Minutos pela Leitura 
em Tianguá, Ceará, driblando o 
isolamento social. Confira! pág. 7

Projetos de incentivo à leitura e à 
escrita procuram oferecer reflexão e 
sentido durante a pandemia! pág. 2
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Minha história

Senti o prazer de 
encantar, falar com 

entusiasmo e emoção 
das minhas leituras, não 
só como uma exigência 
profissional, mas como 

uma necessidade 
pessoal.

Zenaide Campos,
educadora  de  Natal/RN

Giro SolidárioIncentivo à Leitura Boas Iniciativas

O Instituto Brasil Solidário 
ganhou novo prêmio como 
finalista e um novo parceiro 
financeiro para ações! pág. 3
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Incentivo à leitura

Projeto ‘Lendo Juntos’ é inspiração 
em tempos de isolamento social

A paixão pela leitura inspirou 
nossa parceira das ações do IBS, 
Rúbia Margareth, conhecida ca-
rinhosamente como Margô, a 
lançar o Projeto Lendo Juntos, 
grupos virtuais de mediação de 
leitura que adotaram uma me-
todologia de compartilhamento 
literário desenvolvida por ela em 
seu mestrado em Educação.

A proposta, iniciada num grupo 
virtual de cinco pessoas em ju-
lho, se expandiu para mais qua-
tro grupos, alcançando a partici-
pação de 50 pessoas engajadas 
na mediação de leitura e no inter-
câmbio literário.

“Com a pandemia, eu estava len-
do muito por conta do isolamen-
to, e pensei como estava sentin-
do falta de dialogar, tendo essa 
troca com outras pessoas. Então, 
chamei três amigas para criar-
mos um grupo pequeno. Depois 
convidamos mais cinco e, quando 
vimos, já éramos dez mulheres. A 
partir daí, não faltaram interes-
sados em participar do projeto e 
o mais interessante, é um público 
diversificado. Temos a participa-
ção de educadores, de profissio-

nais da administração, pessoas 
que trabalham em casa de irri-
gação, em clínicas, numa troca 
muito rica e que reforça como a 
leitura é importante para todos”, 
explicou Margô.

A metodologia possibilita dife-
rentes linguagens nas atividades 
de mediação de leitura e tem sido 
colocada em prática, apresentan-
do a literatura de forma multidis-
ciplinar com arte, música, filmes 
e a criatividade dos participan-
tes.

As atividades incluem desde 
montar playlists inspiradas pelo 
livro ou conto lido, até a apre-
sentação de painéis com perso-
nagens, mostrando perfis psico-
lógicos em colagens, desenhos 
e várias expressões artísticas 
escolhidas pelos participantes. O 
projeto tem conquistado até par-
cerias, como a da Livraria Mona-
lisa que, além de descontos nos 
livros e mimos exclusivos para os 
integrantes dos grupos, reservou 
um espaço que estará sempre 
disponível para encontros pre-
senciais.

HQ em tempo de 
pandemia

A partir do conteúdo progra-
mático sobre HQ, a professo-
ra Xênia Cardoso da EMEF 
Desembargador Pedro de 
Queiroz, em Beberibe, Ceará, 
pediu aos alunos que crias-
sem, através de aplicativo ou 
desenho a mão, quadrinhos 
com o tema da pandemia, 
após explorar outros assun-
tos na mesma linguagem!
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Boas iniciativas

IBS ganha prêmio como finalista 
do UBS Visionaris Internacional
Entre mais de 130 inscritos na 
edição 2020 do Visionaris – Prê-
mio UBS ao Empreendedor Social, 
o IBS foi um dos quatro finalistas, 
em reconhecimento ao trabalho 
de impacto promovido em escolas 
das cinco regiões do Brasil, levan-
do o prêmio de 5 mil dólares para 
turbinar o desenvolvimento dos 
projetos sociais. 

A premiação foi criada para apoiar 
o trabalho de empreendedores 
sociais de destaque e trouxe, este 
ano, o tema “Construindo um fu-
turo sustentável”, com foco em 
valorizar projetos e ações enga-
jadas com os Objetivos do Desen-
volvimento Sustentável (ODS) e 
com as metas da Agenda 2030, 
promovida pelas Nações Unidas.

Os candidatos premiados foram 
avaliados não só pelos resultados 

já alcançados e pelas realizações 
passadas, mas por suas ideias e 
iniciativas para a solução de pro-
blemas específicos, tanto de na-
tureza social quanto os relaciona-
dos à própria organização.

“O Instituto Brasil Solidário tem 
ações multiplicadas nas cinco re-
giões do Brasil, com soluções que 
apontam caminhos importantes 
para a Agenda 2030. Nós acredi-
tamos que a educação é um pilar 
importante para termos um país 
mais sustentável. Então, levamos 
para dentro das escolas projetos 
inovadores de educação financei-
ra, educação ambiental, leitura, 
cidadania, ações que agregam im-
pacto e transformação social para 
além dos muros da escola, com o 
engajamento de toda a comuni-
dade”, ressalta Luis Salvatore.

IBS firma parceria com Omint para expandir ações em novas regiões

O IBS acaba de firmar parceria 
com a empresa Omint Saúde e Se-
guros, somando um importante 
passo para fortalecer e expan-
dir as ações do Plano Bienal IBS 
2020/2021, que já aponta gran-
des novidades nos projetos so-
ciais mobilizados em escolas de 
todo o Brasil, com atividades pre-
vistas para execução ainda este 
ano.

A chegada da Omint representa 
um importante avanço que está 
acontecendo mesmo durante a 
pandemia, com a implementação 
de formações à distância. “Es-
tamos honrados com a chegada 
de mais uma empresa junto aos 

projetos que tanto lutamos. Isso 
acontece num momento delicado 
mas em que, de certa forma, tam-
bém é possível vermos a retoma-
da das ações presenciais. O for-
mato híbrido trará melhorias nos 
processos do IBS e, novas empre-
sas chegando nesse momento em 
que se desenha o futuro, é algo 
sensacional. Também mostra um 
cenário de diversificação, pois es-
tamos falando de uma das princi-
pais empresas de saúde do país”, 
declarou Luis Salvatore, diretor 
do Instituto Brasil Solidário.
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Educação ambiental

Treze municípios cearenses 
recebem formação EaD gratuita
Em uma iniciativa do Consórcio 
de Gestão Integrada de Resídu-
os Sólidos do Vale do Jaguaribe – 
CGIRS-VJ, com realização do Ins-
tituto Brasil Solidário, os educa-
dores da rede pública de ensino 
de 13 municípios da região estão 
participando de uma capacita-
ção gratuita de Educação Am-
biental no modelo EaD (Ensino à 
Distância), iniciada no dia 14 de 
outubro. Foram disponibilizadas 
100 vagas para professores, di-
retores escolares, coordenado-
res pedagógicos e técnicos das 
secretarias de educação e meio 
ambiente dos municípios atendi-
dos, que são: Alto Santo, Ereré, 
Iracema, Itaiçaba, Jaguaruana, 
Limoeiro do Norte, Morada Nova, 
Palhano, Potireta, Quixeré, Rus-
sas, São João e Tabuleiro do Nor-
te. Os participantes  fizeram suas 
inscrições através do Consórcio 
de Resíduos Sólidos do Vale do 
Jaguaribe.

Como nas ações presenciais do 
IBS, o curso apresenta os conhe-
cimentos de forma multidiscipli-
nar, sugerindo atividades para 
além dos muros da escola e todas 
as orientações para elaboração 
de aulas remotas, dinâmicas e 
criativas! A formação se estende 
até o dia  16 de novembro.

A proposta apresenta o Kit Práti-
cas de Educação Ambiental, que 
será doado a todas as escolas dos 
municípios atendidos. 

Segundo o Secretário executivo 
do CGIRS–VJ, Vangerre Maia, o 
curso chega para atender uma 
demanda importante do traba-
lho promovido pelos consórcios 

em todo o Brasil, com foco em 
alcançar as metas estabelecidas 
pela Política Nacional de Resídu-
os Sólidos.

Para Meiliane Silva, Coordenado-
ra Pedagógica da Escola Joaquim 
Holanda Campelo, no município 
de Iracema, a oficina tem propor-
cionado um conteúdo completo, 
que contribui tanto para as pro-
postas pedagógicas em sala de 
aula, como para ações que pre-
cisam ser reforçadas em nosso 
cotidiano, seja na escola ou na 
comunidade. “Certamente está 
sendo um privilégio poder parti-
cipar do curso e aprender sobre 
temas que julgamos conhecer, 
mas acabamos por descobrir que 
a falta de conhecimento muitas 
vezes nos remete a erros que 
podem prejudicar, não só o lu-

gar onde vivemos, mas o mun-
do todo, de forma irreversível. O 
curso está implantando em nós 
uma nova consciência ambiental 
e respeito pelo planeta”, ressalta.

A iniciativa também atende a 12 
dos Objetivos da Agenda 2030 de 
Desenvolvimento Sustentável da 
Organização das Nações Unidas!
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Saúde

Doações de cestas básicas 
continuam a ajudar parceiros

Contando com a parceria da Br-
Link e apoiadores pessoa física, 
a Campanha de Segurança Ali-
mentar do IBS conseguiu alcan-
çar mais grupos que trabalham 
diariamente na coleta seletiva de 
seus municípios!

Fortalecendo a parceria com o 
Consórcio Público de Resíduos 
Sólidos de Crateús, as doações 
de cestas básicas para as famí-
lias dos catadores de materiais 
recicláveis chegou para as asso-
ciações e cooperativas de Nova 
Russas, Monsenhor Tabosa e 
Crateús, no Ceará. Foram entre-
gues um total de 52 cestas bási-
cas completas na região: 08 para 
Cooperativa de Monsenhor Tabo-
sa, 15 para Associação Recinovar 
de Nova Russas, e 29 para a As-
sociação Recicratiú, de Crateús, 
incluindo produtos de higiene e 
limpeza. Os itens de alimentação 
foram adquiridos em mercadi-
nhos da região, com o objetivo de 
contribuir com a economia local.

No município de Independência, 
também no Ceará, foram entre-
gues 53 cestas básicas para as 
famílias dos catadores de ma-
teriais recicláveis do município. 
Segundo a engenheira ambiental 
da Secretaria de Meio Ambiente 
e Recursos Hídricos de Indepen-
dência, Heliana Rodrigues, essa 
ação trouxe, para os catadores, 
não só uma assistência impor-
tante nesse período do distancia-
mento social, como representou 
um gesto de esperança e respeito 
ao trabalho desses profissionais 
que são tão importantes para 
toda a comunidade.

A campanha também tem pos-
sibilitado uma ajuda contínua ao 
Grupo Ambientalista de Palmei-
ras, na Bahia, desde o início da 
pandemia. Com entrega de mais 
40 cestas básicas aos catadores e 
voluntários da coleta seletiva do 
GAP, somam-se 160 cestas do-
adas, além de kits completos de 
produtos de higiene e limpeza.

Nova Russas - CE Palmeiras - BA

Monsenhor Tabosa - CE

Independência - CE
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Escola em Gentio do Ouro passa a 
ter cantinho de leitura acolhedor

Antes & Depois

Antes No pátio do Centro Educacional 
de Gentio do Ouro - o CEMGO -, na 
Bahia, o cartaz de boas vindas à 
ação do IBS em 2004 já prenuncia-
va a vontade de transformar a es-
cola! E uma mudança aconteceu, 
de fato! O pátio, um amplo espaço 
estéril, se transformou num lindo 
cantinho de leitura para que os 
alunos possam se encantar com 
os livros e aproveitar os intervalos 
para engatar deleitosas leituras!

Depois

Depois

Depois

Depois
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30 Minutos: anjos conectados 
com a leitura durante a pandemia

Giro solidário

As ações de outubro do Projeto 30 Minutos pela Leitura na Escola Francisco Nemésio Cordeiro, em Tianguá, Ceará, 
aconteceram intensamente em meio à pandemia! A escola lançou o Projeto Anjos Conectados com a Leitura, uma 
proposta para despertar o interesse dos alunos pela literatura por meio de atividades interativas nas redes sociais! 
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A educadora Zenaide Campos 
tem doze anos de história no IBS
A educadora Zenaide Campos co-
nheceu as ações sociais do IBS du-
rante as ações sociais do Rally dos 
Sertões, que chegava em Natal (RN) 
levando as oficinas práticas do Pro-
grama de Desenvolvimento da Edu-
cação – PDE, com toda a equipe IBS.

“Conheci o IBS em 2008 e posso afir-
mar, despertei dentro de um lindo 
sonho e um imenso desafio! Encon-
trar o IBS me despertou ao me sensi-
bilizar para tantas causas importan-
tes, ampliou o meu olhar para enten-
der que sim, é possível. É possível 
sim fazer o que muitos dizem ‘isso 
sempre foi assim, por isso não vai 
mudar’; acreditem vai mudar sim, 
vai mudar porque podemos fazer 
esta mudança diariamente e vamos 
fazer juntos. Esse é o pensamento 
que me move todas as manhãs”, en-
fatiza.

Zenaide esteve presente nas três 

Minha história

etapas de oficinas práticas realiza-
das nas escolas de Natal e, após mos-
trar toda a sua paixão, dedicação e 
proatividade na área de incentivo à 
leitura, surgiu o convite para que ela 
integrasse a equipe IBS.

A partir daí, a parceria com o IBS só 
se fortaleceu e tem proporcionado 
um caminho de muita transforma-
ção social, somando quase doze 
anos de ações multiplicadas em 
escolas de todo o Brasil. O novo de-
safio, as formações EaD (Ensino à 
Distância), são um processo de cons-
trução diário, sempre com o foco de 
levar a melhor proposta pedagógica 
para os educadores e potencializar 
esse trabalho tão intenso e cheio de 
lindas histórias de encantamento 
pela leitura.

“Sempre serei grata por cada opor-
tunidade de trabalhar com cada pro-
fissional da equipe IBS, e por ser de-

safiada a aprender. Os desafios são 
sempre perguntas e para tantos de-
safios, nestes anos, minha resposta 
sempre foi: ‘Se não sei, vou buscar a 
resposta’. E foi assim que saí daquela 
caixa – meu mundo – e diariamente 
enfrento com determinação e resi-
liência a busca incessante pelo co-
nhecimento. O meu maior desafio, 
aprender a aprender, pois quando 
nos permitimos aprender com o ou-
tro, aprendemos juntos”, afirma.
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