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Escola estadual de SP 
recebe etapa de PDE

Com parceria da empresa Azulis, a Escola Estadual Princesa Isabel 
recebeu parte do Programa de Desenvolvimento da Educação - PDE, 
complementando uma etapa de Educação Ambiental já realizada esse ano!

Minha história

Giro Solidário

Intercâmbio Solidário do 
IBS leva alunos da capital 
paulista ao Maranhão! pág. 8Cidadania

Cidadania na Escola, entre outras 
iniciativas com parceiros do IBS, 
inauguram nova seção! pág. 6

Atividades práticas de Educação 
Ambiental são levadas para dois 
municípios cearenses! pág. 5

Educação Ambiental

Até hoje estou 
‘casada’ com o IBS. 

Tenho muita 
admiração pelo 

trabalho do Instituto!

Rúbia Margareth, ex-Secretária 
de Educação de Irecê

Outubro 2019
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Incentivo à leitura

Mala Literária Viajante faz sucesso 
entre estudantes de Balsas
Os educadores de Balsas, no Ma-
ranhão, estão desenvolvendo 
novos projetos de leitura, apro-
veitando o acervo literário doa-
do pelo IBS. Com 100 livros en-
tregues durante a Formação em 
Mediação de Leitura promovida 
em agosto deste ano, a Escola 
Municipal Francisco Coelho dos 

Petrolina - PE Tianguá - CE

30 Minutos pela Leitura: continuidade em Petrolina e Tianguá

Foto Escrita em 
Petrolina com o IBS

Escolas de municípios pernambuca-
nos e cearenses estão realizando lin-
dos eventos mensais que coroam as 
atividades semanais do Projeto 30 
Minutos pela Leitura. 

Educadores da Escola Família Agrí-
cola em Tianguá e da Escola Osório 
Leônidas de Siqueira em Petrolina, 
relatam muito envolvimento das 
crianças com a leitura literária e 
maior frequência de visitas à biblio-
teca com empréstimos de livros.

Os educadores Vicente Melo 
e Zenaide Campos estiveram 
na Escola Osório Leônidas de 
Siqueira no dia 16 de outubro, 
levando as avaliações da ação 
do IBS com apoio da Bayer re-
alizada no primeiro semestre 
e vendo de perto o trabalho de 
continuidade. 

Na ocasião, também aconte-
ceu  a premiação do Concurso 
de Foto Escrita, cujo tema foi 
“Meu resíduo, minha respon-
sabilidade, minha pegada no 
meio ambiente”.

Santos iniciou novos projetos. 
Um deles é a “Mala Literária Via-
jante”, que está circulando por 
todas as escolas municipais com 
a proposta de levar literatura de 
forma lúdica e cheia de imagina-
ção para que todos os estudantes 
da cidade tenham acesso aos li-
vros do acervo!
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Boas iniciativas

Plantando sementes: ação do IBS 
em escola estadual de São Paulo
Entre os dias 24 e 26 de outubro 
o IBS ofereceu oficinas práticas 
na Escola Estadual Princesa Isa-
bel, na capital paulista. O proje-
to aconteceu em parceria com a 
Azulis, plataforma que oferece 
soluções para empreendedores, 
e teve a participação de membros 
da empresa.

As oficinas incluíram pinturas 
murais, pintura de equipamen-
tos para biblioteca e plaquinhas 
do bem, para deixar a escola mais 
bonita; mediação de leitura para 
formar Anjos da Leitura; xilogra-
vura para estamparia sobre ca-
misetas e papel; e Jogos de Edu-
cação Financeira, cujo material 
foi doado para que a escola utili-
ze de forma pedagógica. 

O último dia da ação, um sábado, 
foi dedicado à receber os alunos 
com suas famílias e os voluntá-
rios da Azulis com as mesmas 
atividades desenvolvidas para os 

alunos durante a semana, envol-
vendo a participação de todos.

“É importante despertar o inte-
resse das crianças pela leitura e 
pela educação financeira, pois 
esses aprendizados podem mol-
dar comportamentos que serão 
importantes para o restante da 
vida profissional e pessoal”, co-
mentou Daniel Miranda, gerente-
geral da Azulis.
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Educomunicação

Realinhamento da programação 
da rádio da Escola Luiz Viana Filho
No dia 16 de outubro realizou-se 
uma reunião de alinhamento da  
rádio escolar da Escola Luiz Viana 
Filho, de Irecê, Bahia. Dialogou-
-se sobre o papel da rádio e dos 
integrantes da equipe de estu-
dantes responsável pela progra-
mação e produção. Foi montada 
uma nova grade  semanal, com 
os programas e seus respectivos 
apresentadores.

A Rádio Escolar Luiz Viana fun-
ciona desde 2011, quando foi 
montada com a parceria do Insti-
tuto Brasil Solidário, que trouxe 
todo equipamento e a formação 
necessária para sua utilização 
pedagógica. 

Além de ser excelente ferramen-
ta educativa, também tornou-se 
um ambiente onde o aluno sente-

-se privilegiado, pois ali desen-
volve suas habilidades de forma 
autônoma, propiciando o cresci-
mento da sua autoestima dentro 
da escola e da comunidade, além 
de participar da construção de 
seus conhecimentos.

As experiências na rádio escolar 
tem levado os alunos da Escola 
Municipal Luiz Viana a compare-
cer aos programas radiofônicos 
das emissoras locais de Irecê, nos 
quais têm a oportunidade de par-
ticipar ativamente.
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Tianguá e Ubajara ganham mais 
formações de Educação Ambiental

Os municípios de Tianguá e Uba-
jara, no Ceará, receberam mais 
uma leva de formações práticas 
realizadas pelo IBS em parceria 
com o Projeto Ventos que Trans-
formam, da Echoenergia.

Entre os dias 07 e 11 de outubro, 
educadores, coordenadores pe-
dagógicos e técnicos da Secreta-
ria de Educação dos dois municí-
pios, participaram de formações 
gratuitas. Dentre as atividades 
desenvolvidas, a construção de 
forno solar, de filtro de águas cin-
zas, produção de papel reciclado 
e instalação de uma caixa de de-
composição. A programação in-
cluiu ainda uma visita ao lixão, 
com o objetivo de sensibilizar os 
participantes sobre a importân-
cia da reciclagem, reforçada com 
o Projeto LEVE - Local de Entrega 
Voluntária Escolar, uma tecnolo-
gia social de coleta seletiva cer-
tificada pela Fundação Banco do 
Brasil.

Entre os dias 21 e 25 de outubro, 
o gestor ambiental Wanderley 
Marques comandou a Oficina Prá-
tica de Permacultura na Escola 
Família Agrícola Antônia Suzete 
de Olivindo da Silva, na comuni-
dade de Valparaíso em Tianguá, 
aberta à participação da comuni-
dade local. Foi apresentado todo 
o processo de instalação do sis-
tema de aquaponia, que permite 
a produção de hortaliças e a cria-
ção de peixes de forma integrada 
e sustentável. O criatório nesse 
modelo reúne princípios de pisci-
cultura, aquicultura e hidroponia 
num mesmo projeto e possibilita 
o reúso de até 90% da água que 
circula no sistema.

Educação ambiental
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Projeto Cidadania na Escola 
chegou em Barreirinhas

Cidadania

No dia 15 de outubro aconteceu 
mais uma etapa do Projeto Cida-
dania na Escola com um grupo 
de 40 alunos do Ensino Médio no 
Centro de Ensino Joaquim Soeiro 
de Carvalho, em Barreirinhas, 
Maranhão.

Começando com a palestra “Cida-
dania, direitos e deveres”, o dia 
seguiu com a apresentação “A 
origem de Barreirinhas”, na qual 
o engenheiro ambiental Rodrigo 
Valle Cezar falou sobre a forma-
ção geológica das dunas e dos 
lençóis maranhenses, além de 
abordar o turismo sustentável na 
região.

À tarde, o grupo seguiu para a 
Câmara de Vereadores onde os 
alunos Rayssa Silva Sousa e Silas 
Araújo Lisboa discursaram por 
10 minutos na tribuna popular, 
defendendo o desenvolvimento 
de políticas públicas relaciona-
das à preservação do Rio Pre-

guiças. O discurso teve ampla 
repercussão entre os vereadores 
presentes. Alguns apresentaram 
projetos relacionados ao tema, 
gerando debates dentro da casa.

Sob a coordenação de Diogo Sal-
les, da equipe IBS, e do professor 
Antonio Carlos Santos Lisboa, 
da rede estadual de Educação de 
Barreirinhas, os alunos seguem 
engajados e já planejam a agen-
da de 2020.

Capacitação digital para funcionários públicos de Cerro Corá

Hoje em dia, todos reconhecem 
a importância de automatizar e 
sistematizar os processos admi-
nistrativos. Porém,  muitos muni-
cípios não estão preparados para 
incorporar as novas tecnologias 
pela falta de capacitação de seus 
funcionários nessa área. Pensan-
do nisso o IBS, em parceria com a 
Echoenergia, promove cursos de 
capacitação digital. 

No dia 26 de outubro foi a vez do 
Município de Cerro Corá, no Rio 
Grande do Norte, receber a primei-
ra de uma série de oficinas de Ca-

pacitação Digital destinada a 
educadores, gestores escolares 
e funcionários da rede pública 
municipal. O curso contará com 
seis encontros no Centro Muni-
cipal de Ensino Rural. O obje-
tivo da formação é apresentar 
soluções práticas com o uso de 
ferramentas tecnológicas que 
possam auxiliar na organiza-
ção de dados de escolas e do 
setor administrativo do mu-
nicípio, melhorando a eficácia 
dos processos e da administra-
ção pública como um todo.
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Escola estadual da capital 
paulista ganha espaços de leitura

Antes & Depois

Antes

Depois

Depois

Um pátio frio e quase sem co-
res. Corredores largos e ociosos. 
Assim eram os belos e disponí-
veis espaços da Escola Estadual 
Princesa Isabel, na capital pau-
lista. Numa parceria com a em-
presa Azulis, o IBS transformou 
esses locais em aconchegantes 

e coloridos espaços de leitura! 
Com uma força tarefa envol-
vendo alunos e professores em 
oficinas de pintura durante dois 
dias, e recebendo voluntários 
da Azulis no terceiro dia, essa 
realidade mudou num toque de 
mágica e muita imaginação!
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O IBS realizou mais uma edição do Programa Intercâmbio Solidário – Learning Journey Brasil, entre os dias 14 
e 18 de outubro, levando um grupo de 35 alunos da capital paulista para uma experiência de conhecimento e 
solidariedade em escolas públicas de Barreirinhas, na região dos Lençóis Maranhenses!

Giro solidário

8º Intercâmbio Solidário do IBS 
leva alunos de SP para o Maranhão
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Educação financeira

Moeda fictícia é usada em Feira 
de Educação Financeira em Tianguá

Os educadores Wellington Sousa 
e Gabrielle Arruda, da Escola Ma-
ria Yêdda Frota, apresentaram 
o trabalho de pesquisa que de-
senvolveram sobre o Jogo Pique-
nique no 1º Encontro de Educa-
dores de Sobral, Ceará, realizado 
entre os dias 18 e 19 de outubro, 
no Centro de Educação a Distân-
cia - CED - do município.

As turmas da Escola EFA Antônia 
Suzete de Olivindo da Silva da 
comunidade de Valparaíso, em 
Tianguá, Ceará, têm conquistado 
moedinhas valiosas a cada bom 
desempenho nas atividades es-
colares!

Inspirados nas ações do Proje-
to Jogos de Educação Financei-
ra, os educadores da instituição 
desenvolveram um método de 
aplicação da proposta na prática, 
criando uma moeda fictícia usa-
da somente na escola. Em todas 
as disciplinas, os alunos ganham 
novas moedinhas quando se 
mantêm frequentes e participa-

Acompanhe o site do projeto: 
vamosjogareaprender.com.br

Eusébio - CE

No dia 18 de outubro a equipe 
da Escola Promoção da Vida, 
localizada no centro de Eu-
sébio, recebeu a doação dos 
Jogos de Educação Financeira 
e a devida formação para apli-
cação do projeto pedagógico. O 
objetivo é ampliar as oportu-
nidades de aprendizado para 
cerca de 120 alunos atendidos 
na instituição, na sua maioria 
entre 14 e 18 anos, que cur-
sam o Ensino Médio. 

Apresentação de Piquenique
em Encontro de Educadores de Sobral 

tivos nas aulas. Com os recursos 
acumulados, os alunos prepara-
ram-se para o grande dia da Feira 
de Educação Financeira.

A primeira edição do evento 
aconteceu no dia 28 de outubro, 
com diversos itens doados por 
colaboradores, professores e pes-
soas da comunidade. “Nessa pri-
meira edição trabalhamos com o 
tema ‘Matemática em Ação’ e os 
alunos mostraram muito entu-
siasmo com todas as atividades. 
Estamos aprimorando a proposta 
para uma próxima edição”, res-
saltou Jéssica Sá, professora e or-
ganizadora da iniciativa.
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A professora Rúbia Margareth fez 
questão de levar o IBS para Irecê
Em 2010, a então Secretária de Edu-
cação do Município de Irecê, Rúbia 
Margareth, ouviu falar pela primeira 
vez de um projeto que chegava nas 
escolas baianas com uma proposta 
inovadora, levando ações que mobi-
lizavam toda a comunidade escolar.

Conhecida carinhosamente como 
Margô, a Historiadora e Mestre em 
Educação Rúbia Margareth foi leva-
da ao II Encontro IBS em Lençóis em 
2011, reunindo gestores  e professo-
res de várias regiões do Brasil que já 
tinham participado das formações 
do Instituto. Foi a oportunidade de 
conhecer melhor as atividades prá-
ticas que faziam a diferença nessas 
escolas e municípios.

Encantada com o que viu, disse na 
hora: “Quero esse projeto em Irecê”! 
O Instituto expandia sua atuação na 
Bahia naquele momento e, no mes-
mo ano, surgiria a oportunidade de 

levar as atividades para as escolas 
de Irecê. 

Margô recebeu a notícia com mui-
to entusiasmo. O projeto chegou 
na região levando três etapas do 
Programa de Desenvolvimento da 
Educação – PDE. “As ações em Irecê 
germinaram de uma forma muito 
viva. Houve uma grande afinida-
de entre o que buscávamos para a 
Educação e os princípios do IBS. Foi 
um casamento perfeito de ideias, 
esse sentimento de entender o que 
a instituição propunha porque nós 
pensávamos muito na pluralidade 
da Educação, na questão das várias 
leituras dentro da escola, que per-
meassem o meio ambiente, a saúde, 
a leitura literária de forma dinâmica 
e participativa”, enfatiza Margô.

Os educadores de Irecê passaram a 
ser grandes parceiros de mobiliza-
ção, multiplicando e dando conti-

Minha história
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nuidade às ações na região e estrei-
tando uma parceria com o IBS que 
se estende até os dias de hoje: mui-
tos deles fazem parte da equipe de 
formadores do IBS. Inclusive Margô 
que, além de realizar formações na 
área de Incentivo à Leitura, hoje co-
labora com oficinas de teatro na área 
de Arte e Cultura, revelando talen-
tos entre professores e crianças nas 
escolas que recebem o PDE!

_______________________________ Parceiros Financeiros

Programas, projetos e premiações ____________________

#juntosconstruimos


