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Visitas técnicas do IBS 
iniciaram-se em setembro

O Concurso Eu Quero o IBS na Minha Escola já empreendeu sua primeira 
visita técnica a um dos municípios ganhadores: Cabaceiras, na Paraíba! 
Cabaceiras recebeu a equipe IBS com muitas boas surpresas! Confira!

Minha história

Boas Iniciativas
Continuidade e promoção da 
cultura da paz são conquistas 
de escolas públicas! pág. 4Educação Financeira

Seminário apresenta avanços e 
conquistas com jogos de educação 
financeira em escolas. pág. 10

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

Educação Ambiental

O IBS foi um divisor de 
águas na minha vida. Foi 

através das 
oficinas que fui 

me apaixonando 
pela Educação e pela 

Pedagogia
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Incentivo à leitura

Cabaceiras na rota dos projetos 
de incentivo à leitura do IBS
O município paraibano de Caba-
ceiras compôs a rota de visitas 
técnicas do IBS, participando de 
uma nova etapa de formações 
com foco no incentivo à leitura!

Por meio do importante trabalho 
de multiplicação fomentado nas 
escolas do município desde 2009, 
ano em que receberam as primei-
ras oficinas práticas do IBS, Caba-
ceiras destacou-se no Concurso 
Eu Quero o IBS na Minha Escola.

A formação aconteceu na Escola 
Municipal de Ensino Fundamen-
tal Maria Neuly Dourado entre os 
dias 02 e 04 de outubro incluindo 
o lançamento do Projeto Anjos da 
Leitura entre as novidades.

O Instituto reservou um conte-
údo programático que envolve 
desde a dinamização da biblio-
teca escolar, apresentando se-
quências didáticas e programas 
de incentivo à leitura do IBS, até 
técnicas de escrita e mediação de 
leitura, abrangendo os contos de 
tradição oral, contos maravilho-
sos, contos de fadas e livros ál-
bum. Com esse estímulo, a biblio-
teca escolar ganhou mais vida e 
novas propostas para dinamizar 
as atividades de leitura.

Maratona de 
Leitura em 

Ibitiara
Neste ano, a E. M. José Pereira 
de Araújo realizou a 5ª Mara-
tona de Leitura para alunos. 
Desde a primeira edição, mais 
de 2.000 livros já foram lidos 
por estudantes de 4º ao 9º 
ano. Três meninas foram as 
vencedoras deste ano:
•	 1º lugar: Kauane Oliveira do 

6º ano, com 64 livros lidos!
•	 2º lugar: Ingrid Maíra do 7º 

ano, com 49 livros lidos!
•	 3º lugar: Júlia Almeida do 6º 

ano, com 35 livros lidos!

Parabéns a todas!
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30 Minutos pela Leitura de setembro: diversidade
O Projeto 30 Minutos pela Leitura tem estimulado professores a criarem novas e instigantes atividades para promover 
leituras prazerosas! Em Irecê, a atividade “Liberte um Poema”! Em Quatipuru, leitura em praça pública! E Tracuateua, 
valorizando as culturas indígena e afro-brasileira! Parabéns pelas iniciativas!

VI Café Literário em 
Tracuateua
A sexta edição do Café Literário 
da Escola Julia da Silveira Gomes 
em Tracuateua, Pará,  foi desen-
volvida a partir das mesas lite-
rárias com base nas literaturas 
afro-brasileira e indígena. 

As leituras sobre esses temas 
possibilitaram refletir o quanto é 
importante as escolas promove-
rem a representatividade dessas 
culturas que compõem a forma-
ção do povo brasileiro.  

O Café ainda contou com a apre-
sentação dos intérpretes Márcia 
Leonor e Raimundo Nonato, que 
cantaram músicas afro-brasilei-
ras e indígenas.

Irecê - BA Quatipuru - PA Tracuateua - PA
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Boas iniciativas

Equipe realiza visita técnica a 
município ganhador do Concurso IBS

O Instituto Brasil Solidário ini-
ciou as visitas técnicas aos mu-
nicípios que foram contemplados 
no Concurso “Eu quero o IBS na 
minha escola”! O município de 
Cabaceiras, Paraíba, foi o primei-
ro a receber a equipe IBS entre os 
dias 12 e 14 de setembro! 

Durante esse período, o muni-
cípio promoveu o VI Encontro 
Municipal de Educação Ambien-
tal com palestras e debates so-
bre as inovações voltadas para o 
desenvolvimento sustentável e 
rodas de conversa sobre o papel 
da Educação na conscientização 
sobre os cuidados com o meio 

ambiente e convivência com o 
semiárido. Luis Salvatore apre-
sentou a coleção inédita do Insti-
tuto Brasil Solidário “Práticas de 
Educação Ambiental”, distribuí-
da a todos os municípios que re-
ceberam formações do IBS e que 
reúne várias atividades susten-
táveis desenvolvidas em escolas 
em todo o Brasil.

Cabaceiras vem se destacando 
na mobilização junto às escolas 
com atividades continuadas de 
Incentivo à Leitura, Educação 
Ambiental e Educomunicação. A 
visita do IBS espera reforçar esse 
posicionamento ativo e positivo. 

Novo projeto promove cultura da paz em Irecê
O Projeto Presença foi  apresentado por Soraya Pinto para a equipe da Escola José Francisco Nunes de Irecê, Bahia, com o 
objetivo de unir a família em torno de um propósito: a paz! Foi pedido aos alunos que criassem desenhos que representassem 
a paz e os familiares destes concretizaram seus desenhos em lindos bonecos confeccionados com tecidos!
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Educomunicação

Projetos de Educomunicação 
multiplicam-se em Cabaceiras
A Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Maria Neuly Dora-
do, de Cabaceiras, Paraíba, tem 
realizado ações de implementa-
ção do Programa de Desenvolvi-
mento da Educação - PDE - com 
o objetivo de contextualizar e 
dinamizar a aprendizagem dos 
alunos.

Mês passado, a escola apresen-
tou à comunidade a primeira edi-
ção do jornal escolar “Neuly em 
Ação”. Facilitador do processo 
de comunicação, proporciona ao 
aluno a prática da escrita e da lei-
tura, conceitos de investigação e 
imparcialidade, além da familia-
ridade com a produção editorial e 
a tecnologia.

Outra proposta importante foi o 
lançamento da programação da 
“Rádio Escolar Neuly Dourado”, 
que também está pronta para ser 
mais uma ferramenta pedagógi-
ca com a ajuda do voluntário Alex 
Nunes, pai de aluno e técnico em 
radiofonia.  Conforme planeja-
mento da escola, a programação 
da rádio escolar será elaborada 
pelos alunos.

A importância da  rádio e jornal 
escolares destaca-se  pelas rele-
vantes possibilidades de desen-
volvimento das habilidades so-
cioemocionais, transformando 
os alunos em protagonistas no 
processo de aprendizagem.
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Educação ambiental

Hortas escolares: aprendizagens 
significativas na escola 
As hortas escolares tem sido ins-
trumentos de aprendizagem ma-
ravilhosos nas escolas parceiras 
do Programa de Desenvolvimen-
to da Educação - PDE. 

Em Cabaceiras, Paraíba, a Escola 
Municipal Maria Neuly Doura-
do do Município implementou o 
Projeto PAIS - Produção Agroe-
cológica Integrada e Sustentável, 
que une a produção de hortaliças 
à  criação de animais (galinhas e 

II Gincana Ambiental 
da Escola José Francisco Nunes 

A Escola Municipal José Francis-
co Nunes do povoado de Itapi-
curu em Irecê, Bahia, promoveu 
sua segunda edição da Gincana 
Ambiental, proporcionando aos 
alunos e à comunidade muita di-
versão e aprendizado. O evento 
contou com atividades multidis-
ciplinares, todas conectadas ao 
tema principal: educação am-
biental.

peixes) formando um círculo pro-
dutivo integrado.  Para comple-
mentar o espaço multiprodutivo, 
as plaquinhas do bem do projeto 
Emplaque o Bem sinalizam o lo-
cal e promovem reflexões positi-
vas!

Em Quatipuru, Pará, aprendi-
zagens diárias com a horta que 
produz hortaliças para comple-
mentar a merenda escolar: saúde 
e educação ambiental na escola.

Quatipuru - PA

Cabaceiras - PBCabaceiras - PB

Cabaceiras - PB
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Em Quatipuru, Pará, a Escola Prof° João Paulo promoveu palestra sobre drogas e gravidez precoce para as turmas 
de 4° e 5 °anos. Em Ibitiara, Bahia, a E. M. José Pereira de Araújo realizou a Semana de Saúde, com palestras sobre 
higiene bucal, alimentação saudável, sexualidade, DSTs, adolescência e seus conflitos e bullying. Os dois municípios 
contaram com a parceria de suas secretarias municipais de saúde.

Ribusam fugit aut et quamus velectem

Giro solidário

Municípios do Pará e da Bahia 
promovem ações de saúde na escola

Quatipuru - PAQuatipuru - PA

Quatipuru - PAIbitiara - BA

Ibitiara - BA Ibitiara - BA
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A biblioteca da Escola Depu-
tado Raimundo de Queiroz 
em Cascavel, Ceará, era só um 
espaço de visitas semanais 
onde os alunos escolhiam um 
livro e sentavam-se individu-
almente para realizar leituras 
silenciosas. 

A parceria com o IBS ampliou 
os horizontes da leitura com 

A transformação de uma 
biblioteca escolar em Cascavel

Antes & Depois

Depois

Depois

Antes

o seminário e as oficinas prá-
ticas de Incentivo à Leitura. 
O conteúdo programático 
reforçou a importância da 
organização da biblioteca es-
colar, trazendo aconchego e 
ludicidade ao espaço e trouxe 
sugestões de atividades de 
mediação de leitura para pro-
mover o prazer de ler.

Depois
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Comunidades sustentáveis

Setembro foi mês de iniciar 
melhorias em escolas de Tianguá
O mês de setembro foi marcado 
com um novo passo importante 
para as escolas de Tianguá, Cea-
rá. Com a continuidade das ações 
sendo realizada por alunos e 
educadores, o Projeto Ventos que 
Transformam, da Echoenergia 
com realização do Instituto Brasil 
Solidário, avança para a etapa de 
reformas e obras estruturais que 
vão qualificar ainda mais o espa-
ço de ensino para toda a comuni-
dade escolar.

Na Escola Francisco Nemésio Cor-
deiro já começaram as obras da 
nova sala de aula, que terá capa-
cidade para 30 alunos. A escola 
receberá ainda outras reformas 
para a área externa e a sala de 
apoio da administração, além da 
construção de um banheiro, tudo 

com previsão de entrega em até 
60 dias após o início das obras.

No mesmo município, a cons-
trução de uma biblioteca já está 
ganhando estrutura. Serão 112 
m² que contarão com espaços de 
leitura decorados com conforto e 
ludicidade para atrair o interesse 
de novos leitores! 

Enquanto isso, professores dedi-
cados promovem ações literárias 
na comunidade de Valparaíso 
para que a biblioteca seja um su-
cesso desde o dia de sua inaugu-
ração! 

A expectativa é grande! Em ho-
menagem ao projeto, a comuni-
dade já escolheu o nome da nova 
biblioteca: “Espaço de Leitura  
Ventos que Transformam”.

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

Seminário avalia avanços e estratégias 
de jogos de educação financeira

Um seminário foi promovido 
pelo  Instituto Brasil Solidário – 
IBS na manhã do dia 21 de setem-
bro para apresentar dados sobre 
os grandes avanços conquista-
dos através das ações realizadas 
com os Jogos de Educação Finan-
ceira Piquenique e Bons Negó-
cios nas mais de 90 escolas públi-
cas participantes do projeto, uma 
parceria com o Bank of America 
Merrill Lynch.

Contando com depoimentos 
dos próprios educadores, foi um 
momento de diálogo e troca de 
experiências sobre as boas prá-
ticas fomentadas pela iniciativa 
pioneira de trabalho com jogos 
de educação financeira de forma 
transversal.

Em diálogo com outras discipli-
nas do currículo escolar, como 
Matemática, História e Geografia, 
foram desenvolvidos trabalhos 
relacionados ao consumo de mer-
cadorias e ao Capitalismo.

A avaliação externa realizada 
durante todo o ano de monitora-
mento do projeto apontou várias 
contribuições que impactaram na 
desenvoltura e comportamento 

dos alunos. Entre eles, o aumento 
da capacidade de controlar riscos 
e oportunidades, maior autono-
mia e autocontrole sobre ganhos 
e gastos, além de uma percepção 
mais aprofundada dos conceitos 
de poupar e investir.

A programação contou ainda 
com a palestra da especialista 
em Educação para Sustentabi-
lidade Andyara de Santis, que 
mostrou as muitas possibilidades 
de aprendizagem sobre poupar e 
investir em cada passo de aplica-
ção dos jogos Piquenique e Bons 
Negócios.

O município de Cascavel revelou 
que já planeja um grande cam-
peonato municipal dos jogos de 
educação financeira para o final 
deste ano!

Visando a possibilidade de ex-
pansão dos jogos para o próximo 
ano, a equipe IBS compartilhou 
também os ajustes e melhorias 
para a produção dos jogos em 
escala maior, dando espaço para 
os educadores apontarem suas 
dificuldades e sugestões para 
mudança em alguns termos e re-
gras.
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Bianca Aires atua como educadora 
inspirada nas formações do IBS
A educadora Bianca Aires, hoje com 
22 anos, se encantou com a Educa-
ção e despertou a paixão pela Peda-
gogia aos 13 anos, quando cursava o 
Ensino Fundamental II e se engajou 
na Oficina de Fotografia do IBS na 
Escola Abdias Aires de Queiroz, em 
Cabaceiras, Paraíba, em 2009.

“Os nossos professores e as aulas 
na escola mudaram completamente 
depois do Instituto. Antes nós íamos 
para a escola quase empurrados. 
Depois que mudou a metodologia, 
com aulas mais interessantes e cria-
tivas, os alunos passaram a gostar 
de estar na escola! Essa mudança foi 
muito importante para mim, princi-
palmente na minha escolha profis-
sional”, ressalta Bianca.

Por conta das aulas de Educomu-
nicação, Bianca procurou outros 
cursos e participou de formações 
voltadas para a produção de docu-

mentários. Chegou a planejar fazer 
a faculdade de Artes e Mídias, mas 
seguiu a paixão pela Pedagogia e fez 
uma pós-graduação em Arte, a qual 
só veio agregar à vontade de lecio-
nar de forma dinâmica e participati-
va com seus alunos em sala de aula.

Além da influência profissional, a 
educadora ressalta que as oficinas 

de Educação Ambiental geraram im-
pacto direto em toda a comunidade 
escolar: “Eu não posso esquecer de 
como mudei meus hábitos por conta 
das oficinas de Educação Ambien-
tal que o IBS implementou de forma 
bem mais atrativa. Passei a enxergar 
o meio ambiente de outra forma”, 
enfatiza.

Minha história
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