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Atividades de leitura 
têm continuidade

Mesmo durante o período de isolamento social, as escolas parceiras do Pro-
grama de Desenvolvimento da Educação - PDE - dão continuidade às ativi-
dades de leitura, realizando maratonas, contação de história e muito mais!

Oficina de costura funciona a todo 
vapor para atender encomendas 
em Tianguá, Ceará! Confira! pág. 7

Outubro 2020

Minha história

Assim que terminei 
o ensino médio, me 

coloquei à disposição 
da escola para 

ministrar aula de 
rádio escolar. 

Joyce Veras,
comunicadora de  Cabaceiras/PB

Educação AmbientalGiro Solidário

Campanha Setembro Amarelo esteve presente na coleta seletiva de 
Nova Russas , Ceará, doando mudas de girassol aos cidadãos! pág. 4
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Incentivo à leitura

Alunos de Balsas se preparam 
para a 10ª Maratona de Leitura 

Em sua 10º edição na Escola Ma-
riinha Rocha, em Balsas (MA), a 
Maratona de Leitura já se tornou 
parte importante do calendário 
escolar e das atividades pedagó-
gicas de mobilização dos alunos 
e até mesmo da comunidade na 
proposta de incentivo à leitura!

Segundo a gestora da escola, Jo-
sélia Martins, as atividades na 

biblioteca escolar estão sendo 
retomadas aos poucos com re-
forço aos cuidados e medidas de 
proteção para a segurança dos 
estudantes. “Nós estamos mui-
to felizes em retomar de forma 
organizada e segura os prepara-
tivos para a nossa 10º Maratona 
de Leitura! Os alunos e os pais 
já estavam perguntando sobre o 
projeto, então resolvemos abrir 
a biblioteca tomando todos os 
cuidados. Todos os dias estamos 
aqui na escola, também prepa-
rando algumas atividades no for-
mato online”, ressaltou.

Desde fevereiro, a escola vem 
promovendo as ações de leitu-
ra que, antes do distanciamento 
social, já somavam 475 alunos 
inscritos. A coordenação da es-
cola tem visto uma evolução a 
cada ano no trabalho de incen-
tivo à leitura e no desempenho 
dos alunos em várias disciplinas, 

com estudantes que chegam a 
ler 70 livros por ano, segundo 
os registros da biblioteca. Com o 
ano letivo previsto para encerrar 
somente em 2021, as inscrições 
ficarão abertas até o final do ano 
e a premiação será realizada no 
ano que vem. 

Os estudantes já começaram a 
garantir novos empréstimos de 
livros na biblioteca e já podem 
acompanhar como está a sua 
listinha pessoal de obras literá-
rias que foram lidas nesse ano. 
“O aluno vem, traz o livro que ele 
estava lendo, preenche a fichi-
nha de devolução do livro, com 
alguns dados sobre ele, sobre a 
história que leu, e aí ele já pode 
pegar outro livro. Cada turma 
tem um caderninho e cada aluno 
tem sua lista de livros que já pe-
gou e devolveu”, explicou Josélia, 
animada com a nova maratona! 

Atividades de leitura cada vez mais intensas em Tianguá

A professora Jéssica Sá e sua filha Luara Jéssica, apresentaram lindas histórias nesse mês, como parte das 
ações realizadas pela professora Micaele Cardoso e toda a equipe da Escola Francisco Nemésio Cordeiro 
em homenagem ao Dia da Árvore, celebrado em 21 de setembro.
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Boas iniciativas

Cumbuco Bom de Bola retorna
com medidas de segurança

Com educação, esporte e susten-
tabilidade, o Projeto Cumbuco 
Bom de Bola tem transformado a 
vida de crianças e jovens da Praia 
do Cumbuco, no Ceará.

Coordenada pelo educador Daniel 
Rocha, ex-aluno das oficinas prá-
ticas IBS, a iniciativa tem recebido 
apoio do Instituto Brasil Solidário 
e seus parceiros, como Palmeiri-
nha Ação Social, não só na aquisi-
ção de equipamentos e ajuda nas 
campanhas solidárias durante a 
quarentena, mas em todo o su-
porte de formalização e acompa-
nhamento das atividades do pro-
jeto, reconhecendo o importante 
papel de transformação social 
que as ações vem fomentando 
com grandes resultados também 
no desempenho dos alunos em 
sala de aula.

Segundo Daniel Rocha, os bons 
resultados nas avaliações esco-
lares são um dos requisitos para 
que os alunos do projeto possam 
participar das atividades espor-
tivas e a resposta tem sido exce-
lente.

“Nosso projeto está crescendo a 

cada dia, muitos pais nos procu-
rando para inscrever seus filhos 
nas atividades que, hoje, oferece 
tanto futebol e futsal, como kite-
surf.”

Desde o mês de julho, quando 
houve a primeira fase de flexi-
bilização do uso dos espaços de 
lazer esportivo, o projeto vem re-
tomando os treinos seguindo to-
das as orientações de segurança, 
com divisão das turmas em duas 
quadras, disponibilização de ál-
cool em gel nos locais das ativida-
des, uso obrigatório das máscaras 
e a utilização de garrafinhas de 
água individuais para cada aluno 
participante. O IBS providenciou 
também a doação de máscaras 
face shield para os educadores e 
voluntários do projeto.

No início de 2020, o projeto con-
seguiu formalizar o CNPJ da asso-
ciação com ajuda do IBS, e desde 
então tem buscado fortalecer as 
ações  junto aos parceiros locais. 

Atualmente, são 95 alunos aten-
didos pela organização que, du-
rante o período de distanciamen-
to social, contou com apoio de 
várias ações solidárias mobiliza-

das dentro da comunidade. Foram 
distribuídos 40 sopões de 30 li-
tros na região, além da doação de 
mais de 970 cestas básicas para 
as famílias dos alunos e também 
de outras comunidades como Alta 
Tabuba e Parnamirim, que sofre-
ram forte impacto na economia 
local, devido a paralisação das ati-
vidades turísticas.

Daniel já planeja uma próxima 
ação de mutirão de limpeza na La-
goa do Caiupe, com atividades de 
artes na produção de placas edu-
cativas, seguindo a mesma dinâ-
mica proposta durante as oficinas 
práticas do IBS.
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Educação ambiental

Coleta Seletiva e valorização 
da vida em Nova Russas
Em Nova Russas, Ceará, o novo 
Programa de Coleta Seletiva do 
município segue promovendo 
ações junto às comunidades. As 
famílias têm recebido uma car-
tilha educativa com orientações 
sobre a separação correta dos 
materiais recicláveis, incluindo 
um calendário, dedicado à orga-
nização dos dias da semana em 
que o projeto faz a coleta em cada 
região.

No dia 24 de setembro, em aten-
ção à campanha Setembro Ama-
relo de prevenção ao suicídio, 
cada morador recebeu uma mu-
dinha de girassol em troca dos 
materiais recicláveis destinados 
ao Programa de Coleta Seletiva!

A parceira das ações do IBS, Már-
cia Andrade, Superintendente do 
Consórcio de Resíduos Sólidos da 
região, acompanhou o trabalho 

junto aos catadores na ação so-
cial da campanha, levando uma 
mensagem de prevenção ao sui-
cídio e de valorização à vida!

O Programa de Coleta Seletiva de 
Nova Russas recebe o apoio do 
Consórcio de Resíduos Sólidos, 
da Associação de Catadores – Re-
cinovar – e do Instituto Brasil So-
lidário – IBS.

Espaços verdes da Escola Estadual Costa Manso seguem florescendo

Os canteiros, preparados numa ação solidária em parceria com a Bloomberg e Machado Meyer Advogados, em mar-
ço deste ano, tem sido regados e caprichosamente cuidados pelas mãos da Agente de Organização Escolar e zela-
dora da escola Ana Paula dos Santos, que relata acompanhar toda a evolução das mudinhas doadas pelo projeto!
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Saúde

Doações de máscaras no modelo 
face shield continuam no Ceará
As doações de máscaras no mo-
delo face shield continuam no 
Ceará, numa iniciativa fomenta-
da pelo Instituto Brasil Solidário, 
Rede Asta e Instituto C&A, com a 
parceria do laboratório do depar-
tamento de Pós-graduação e Ino-
vação, do Campus Fortaleza do 
Instituto Federal do Ceará – IFCE.

Esse mês, foi a vez do município 
de Tamboril, onde foram doadas 
365 máscaras de proteção, aten-
dendo 100% das unidades de 
saúde de pronto atendimento da 
região, e Fortaleza, com a doação 
de 500 máscaras face shield aos 
profissionais da agência de fisca-
lização AGEFIS, que diariamente 
lidam com o trabalho de atendi-
mento à população, distribuindo 
máscaras de tecido, disponibi-
lizando panfletos educativos e 
álcool em gel 70%, realizando o 
ordenamento de filas, orientando 
o distanciamento social e fiscali-
zando o cumprimento das deter-
minações sanitárias por ativida-
des comerciais.

Por entender que os profissionais 
de coleta seletiva também ficam 
muito expostos, todos os cata-
dores de Crateús e Nova Russas, 
organizados em associações de 
catadores de resíduos sólidos, 
também receberam as máscaras 
face shield, que oferecem maior 
proteção.

GAP recebe mais 
cestas básicas

A ação solidária de seguran-
ça alimentar mobilizada pelo 
Instituto Brasil Solidário com 
a parceria da BRLink e de di-
versos doadores pessoas físi-
cas, chegou ao seu 4º mês de 
doações, somando 494 cestas 
básicas e kits de higienização 
entregues em várias regiões 
do Brasil!

O Grupo Ambientalista de Pal-
meiras – GAP, Bahia, parceiro 
IBS desde 2011, recebeu mais 
40 cestas básicas em sua sede 
em setembro.

Além dos voluntários e agen-
tes ambientais do grupo, o au-
xílio tem ajudado moradores 
que residem em comunidades 
de alta vulnerabilidade social  
cadastrados pela organização, 
que identificou muitas famílias 
carentes morando nos arredo-
res dos lixões da cidade.
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Espaço verde emergiu da aridez 
em escola da capital paulista 

Antes & Depois

Antes

Um espaço árido e estéril no 
fundo da Escola Estadual Prin-
cesa Isabel, localizada na ca-
pital paulista, ganhou muito 
verde e outras cores com a im-
plementação de uma horta es-
colar junto a um aconchegante 
recanto de lazer e descanso. A 
ação foi promovida no final do 
ano passado, numa parceria do 
IBS com a Echoenergia! Depois

Depois

Depois

Depois
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Tianguá expande produção de 
costura e atende novas demandas

Giro solidário

A turma da Oficina de Corte Costura de Tianguá, no Ceará, iniciou a confecção de uma nova linha de produtos voltada 
à decoração e à moda, para ampliar o leque de opções de produtos a serem comercializados. São itens personalizados 
que incluem jogos de lençóis, colchas de cama, travesseiros, almofadas, luvas térmicas, além de bolsas de retalho.
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Oficina de Educomunicação 
mudou a vida da aluna Joyce Veras

Joyce Veras era aluna do 9ª ano 
na Escola Abdias Aires de Quei-
roz, em Cabaceiras, Paraíba, 
quando o Instituto Brasil Solidá-
rio chegou na cidade em 2009, 
levando várias oficinas práticas 
gratuitas para toda a comunida-
de escolar. Entre os muitos eixos 
temáticos ofertados pelo Progra-
ma de Desenvolvimento da Edu-

Minha história

cação – PDE, a estudante, na épo-
ca com 13 anos, se encantou com 
as atividades de Educomunica-
ção, pois já gostava de fotografia.

“Me dediquei bastante e tomei 
conhecimento da amplitude des-
sa área quando tive as oficinas de 
rádio, jornal impresso e vídeo re-
portagem que fizemos nas ações 
IBS, e eu queria estar sempre em 
todas”, recorda Joyce.

O contato com as muitas pos-
sibilidades de atuação da área, 
inspirou Joyce a optar pelo curso 
supeiror de Comunicação Social.

Formada, Joyce retornou à es-
cola onde foi aluna e passou a 
ministrar aulas de rádio, foto-
grafia e jornal impresso, além de 
conquistar uma vaga na área de 
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comunicação em sua cidade, atu-
ando em portais, canais locais de 
TV, imprensa e rádio, abrindo um 
leque de oportunidades de atua-
ção e aprimoramento.

Todo o conhecimento adquirido 
ajudou Joyce a traçar outros ca-
minhos e crescimento na vida 
profissional e, atualmente, tem 
seu próprio negócio em Campina 
Grande. “Embora atualmente eu 
tenha me afastado um pouco da 
área, meu plano é voltar em bre-
ve, disponibilizando à comunida-
de escolar essa área tão essen-
cial na formação do cidadão como 
um ser pensante e crítico, sendo 
capaz de absorver a informação 
e de interpretá-la, espalhando 
para mais alunos esse conheci-
mento”, ressaltou.


