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Ação do IBS em Cascavel 
revela talentos na escola

Etapa do Programa de Desenvolvimento da Educação - PDE em Cascavel, 
Ceará,transformou a Escola Deputado Raimundo de Queiroz num celeiro 
de talentos! A participação de alunos, professores e coordenadores foi 
intensa e a produção coletiva enriqueceu o ambiente escolar!

Minha história
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Incentivo à leitura

Saiu o resultado do Concurso de 
Quadrilhas Arrasta Pé da Educação 

O Concurso de Quadrilhas Arras-
ta-pé da Educação foi um suces-
so! Este ano recebemos inscri-
ções referentes aos municípios 
de Irecê e Gentio do Ouro (BA), 
Tracuateua e Quatipuru (PA), 
Cabaceiras (PB), Tamboril, Casca-
vel, Ubajara e Beberibe (CE).

A equipe IBS compôs a comis-
são julgadora da etapa final 
do concurso. Para a apuração 
do resultado, foi computada 
a somatória de todas as no-
tas de 5 a 10 pontos atribuí-
das a cada quadrilha finalista. 
Por vídeos, fotos, publicações 
nas redes sociais e relatórios 
enviados, os jurados puderam 
ver toda a beleza, animação e 
dedicação de alunos e professo-
res para fazer dessa festa tra-
dicional brasileira um momento 
de aprendizagem e integração 
da escola com a comunidade. 
A criatividade no reaproveita-
mento de materiais foi um dos 
pontos altos das festas! Figuri-
nos bem elaborados, ideias mui-
to afinadas com os conceitos de 
sustentabilidade e realização da 
sequência didática do São João 
Literário integrando diversas lin-
guagens do currículo escolar!

E as quadrilhas campeãs foram:

•	Na categoria Fundamen-
tal I: Quadrilha Arrocha Guri, 
da EMEF Maria Neuly Dou-
rado, de Cabaceiras, Paraíba! 
A escola trabalhou a sequência 
didática do São João Literário 
com o tema “Luiz Gonzaga: Cul-
tura Popular Nordestina, raízes 
que transformam vidas”.

•	Na categoria Fundamental 
II: Quadrilha Literária Caro-
ço de Tucumã, da  Escola Júlia 
da Silveira Gomes, de Tracua-
teua, Pará! Com o tema “Chove 
nos campos de Cachoeira”, a 
Quadrilha Caroço de Tucumã 
convidou os presentes a uma 
fascinante viagem pelo mun-
do das narrativas marajoaras, 
celebrando o um dos mais im-
portantes autores da literatura 
paraense, o escritor Dalcídio 
Jurandir.

O  evento demonstra a impor-
tância das políticas públicas de 
incentivo à leitura para a con-
tinuidade, o fortalecimento e a 
evolução das ações e projetos 
desenvolvidos em parceria com 
o IBS.

Parabéns às quadrilhas campeãs!
Tracuateua - PA

Cabaceiras - PB

Tracuateua - PA

Cabaceiras - PB
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Cascavel nos 30 Minutos pela Leitura de agosto
A Escola Municipal Jacarecoara já introduziu o Projeto 30 Minutos pela Leitura entre suas atividades 

mensais e começa a colher os frutos do incentivo à leitura!

Formação em Cascavel já rende 
boas ações de Incentivo à Leitura

A formação realizada entre os 
dias 14 e 17 de agosto em Casca-
vel começou com um Seminário 
de Leitura que lotou o auditório 
do Hotel Jangadas da Caponga, 
com a presença de educadores, 
técnicos das secretarias de edu-
cação, coordenadores pedagó-
gicos e gestores de bibliotecas 
públicas e comunitárias dos mu-
nicípios cearenses de Cascavel, 
Beberibe e Pindoretama. 

O Seminário teve a participação 
especial de agentes que fizeram 
a diferença em Cabaceiras, na 
Paraíba, e Tracuateua, no Pará, 

compartilhando suas experiên-
cias na implementação de pro-
jetos de Incentivo à Leitura em 
seus municípios.

Nos dias seguintes, a formação 
teve continuidade com a adesão 
dos mesmos 64 participantes à 
atividades práticas. A programa-
ção envolveu desde conceitos te-
óricos e técnicos de catalogação 
de acervo e organização da bi-
bliotecas até práticas aplicadas, 
aproveitando o dia do Projeto 30 
Minutos pela Leitura para fazer 
uma demonstração de propostas 
criativas como contação de histó-

rias, teatro de fantoches e muita 
poesia visando atrair os alunos 
para a leitura.

Para encerrar, o Instituto Brasil 
Solidário entregou um kit lite-
rário para cada município com 
obras da literatura infanto-juve-
nil, com o objetivo de viabilizar a  
continuidade das atividades. 

Como desdobramento, no dia 21 
de agosto aconteceu o lançamen-
to do Projeto Maratona de Leitu-
ra em três escolas da Rede Muni-
cipal de Ensino de Cascavel: um 
resultado apreciável!
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Boas iniciativas

Nova etapa de oficinas práticas 
do IBS em Cascavel

Entre os dias 30 de agosto e 01 de 
setembro, o Instituto Brasil Soli-
dário levou para o município de 
Cascavel, Ceará, mais uma etapa 
de oficinas práticas do Programa 
de Desenvolvimento da Educa-
ção – PDE, com formações em 
xilogravura, produção audiovi-
sual, pintura e desenho, teatro 
de sombras, patchwork, música, 
artes cênicas, além de atividades 
ministradas por artesãos do pró-

prio município, como as oficinas 
de artesanato em cipó e barro.

Mobilizando mais de 400 par-
ticipantes, a Escola Deputado 
Raimundo de Queiroz, sede das 
ações do IBS em Cascavel, tor-
nou-se cenário de uma surpreen-
dente transformação. 

Regionalismo e valorização cul-
tural foram motes para as ativi-
dades realizadas! O texto escolhi-

do para a dramaturgia do teatro 
foi inspirado em lendas e histó-
rias que reforçam símbolos cul-
turais do município: a produção 
em barro é centenária na região.

Entre as melhorias estruturais, 
uma nova biblioteca decorada 
com nichos e estantes produzidos 
nas oficinas e um escovódromo 
sustentável no pátio, construí-
do com paletes reaproveitados e 
pias de cerâmica confeccionadas 
por artesãos locais. 
Segundo o coordenador pedagó-
gico, Carlito Cruz, a produção foi 
além da sala de aula e deixou toda 
a equipe escolar impressionada 
com a desenvoltura dos alunos 
durante o trabalho realizado em 
apenas três dias de oficina.

Para o Secretário de Educação de 
Cascavel, Fábio Pereira, este foi o 
primeiro passo para outras ações 
que serão continuadas dentro da 
escola e multiplicadas em outras 
escolas do município.
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Atividades esportivas  no sertão 
da Bahia: socialização e saúde
Atividades esportivas tem con-
quistado jovens e membros 
da comunidade do Bairro São 
Francisco em Irecê, Bahia! 

Com a instituição da Quinta Es-
portiva em 2012, até hoje um 
grupo de alunos, ex-alunos e 
professores da Escola Munici-
pal Luiz Viana Filho reúnem-se 
semanalmente para um jogo 
de futsal. O time do Luiz Viana 
Esporte Clube participa anual-
mente do Campeonato Interno 
Idomar Bezerra, organizado 
pelo líder comunitário do bair-
ro, Sr. Sebastião. O campeonato, 
conhecido na cidade, acontece 
na quadra da Praça do Bairro 
São Francisco e conta com o en-
volvimento de várias equipes 
do próprio bairro.

Além do futsal, o ciclismo ga-
nhou adeptos: o Projeto Giro 
Leve conquistou os alunos e 
agora acontece com frequência. 

Todos os projetos esportivos 
objetivam criar oportunidades 
de socialização, com o desen-
volvimento da disciplina e foco 
na saúde.
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Escola de Ibitiara realiza seu 
primeiro Folclore Literário
A tarde de sábado do dia 25 de 
agosto foi especial para alunos, 
professores, pais e comunidade 
do entorno da Escola Municipal 
José Pereira de Araújo, localizada 
no município de Ibitiara, Bahia. 
Neste dia foi realizado o I Folclo-
re Literário da EMJPA, um evento 
que reuniu literatura, cultura e 
muito aprendizado.

Os preparativos para este proje-
to foram realizados em sala de 
aula por alunos e professores por 
meio de sequências didáticas que 
propuseram aos alunos a leitu-
ra de obras de autores nacionais 
consagrados como Monteiro Lo-
bato, Ruth Rocha, Graciliano Ra-
mos, João Cabral de Melo Neto e 
Carlos Drummond de Andrade. 

A partir da leitura dos clássicos, 
todas as turmas da escola - da 
Educação Infantil até o 9º ano 

- produziram peças teatrais, re-
escrita de textos, cordéis, indica-
ções literárias, biografias e muito 
mais.

Ao final deste trabalho, conse-
guiu-se um resultado muito rico, 
com um dos principais objetivos 
alcançado: despertar o interesse 
pela leitura em crianças e ado-
lescentes, fundamental para a 
formação de cidadãos capazes de 
viver e atuar conscientemente 
no mundo.

Peça teatral aborda trabalho infantil na escola
Os alunos do Ensino Fundamental 
II da Escola Municipal Luiz Viana 
Filho, de Irecê, Bahia, puderam 
apreciar o fruto de uma proposta 
da Secretaria de Assistência Social 
em parceria com a Secretaria de 
Educação: uma peça teatral cuja 
temática aborda o trabalho infan-
til.

A proposta faz parte de ações re-
lacionadas aos  projetos “Prefeito, 
amigo da criança” e “Selo UNICEF “.

O evento contou também com a 
apresentação do Cordelista Non-
das Cordel, que falou um pouco de 
seu trabalho artístico e, ao final, 
presenteou quatro estudantes 
com seus livros.

Arte & Cultura
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Educação ambiental

Composteira na escola: projeto do 
Concurso Cultural IBS em Cabaceiras

A Escola Maria Neuly Dourado de 
Cabaceiras, Paraíba, está desen-
volvendo o Projeto Composteira 
Doméstica, uma das ações do 
Concurso Cultural IBS - 2018!

Reduzir a quantidade de lixo or-
gânico cujo destino seria o aterro 
sanitário e transformar este re-
síduo em adubo para as plantas 
da horta escolar é uma ação que 

Continuidade nas ações de Educação Ambiental em Tianguá

Os educadores da comunida-
de de Valparaíso, em Tianguá, 
Ceará, retornaram às aulas do 
segundo semestre com vá-
rias estratégias de inclusão de 
Educação Ambiental, motiva-
dos pelas formações do Pro-
jeto Ventos que Transformam 
da Echoenergia em parceria 
com o IBS! 

Lâmpadas e forno solares, fil-
tro de águas cinzas e técnicas 
de horta e compostagem tem 
permitido aulas criativas, mui-

traz inúmeros benefícios ao meio 
ambiente e, consequentemente, 
à saúde e bem-estar. 

As turmas dos 5º anos do turno 
da manhã iniciaram este traba-
lho com muito entusiasmo sob a 
orientação das professoras Natá-
lia e Josefa Rita, e aprendizagens 
significativas vêm sendo cons-
truídas ao longo dos dias.

to utilizadas durante a Semana 
de Meio Ambiente realizada no 
mês de junho na escola.

Com todo esse conhecimento de 
fácil acesso, alunos e gestores 
da escola já estão planejando 
expandir as ações para além dos 
muros da escola em benefício da 
comunidade, como a instalação 
de novos filtros de água cinza 
com reaproveitamento da água, 
que pode ser replicado em 
qualquer espaço pelos próprios 
moradores.
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Viveiro do Parque Nacional de 
Ubajara aberto à visitação
Os visitantes do Parque Nacional 
de Ubajara ganharam um novo 
atrativo com a instalação do vi-
veiro doado pelo Projeto Ventos 
que Transformam, da Echoener-
gia com realização do IBS! As mu-
das de plantas nativas entregues 
durante a instalação do novo 
espaço de horta e compostagem 
do parque já estão ramificando e 
proporcionando novas oportuni-
dades de aprendizagem, não só 
aos turistas mas aos estudantes 
das escolas da região.

O projeto também incluiu uma 
formação para os guias do Par-
que Nacional de Ubajara, que en-
volveu desde a parte teórica, com 
conhecimentos de Geologia, des-
tacando as formações que mais 
chamam a atenção dos visitan-
tes, como a caverna, a gruta e as 
rochas calcárias, até os cuidados 
com segurança, para a condução 
de visitantes nos diferentes am-
bientes de contemplação.

Os estudantes da Escola Hum-
berto Ribeiro Lima já tiveram a 
oportunidade de visitar o Parque 

Nacional de Ubajara! A própria 
administração do parque sugeriu 
a visita após a capacitação dos 
guias pelo projeto. 

O passeio marcou uma data im-
portante para o município: dia 24 
de agosto, aniversário da cidade 
de Ubajara, que completou 103 
anos! 

O roteiro reservou informações 
históricas sobre a origem do mu-
nicípio, além de conhecimentos 
geológicos e ambientais, deixan-
do os alunos entusiasmados com 
a aula em campo!
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A Escola Municipal Luiz Viana Filho do município de Irecê, Bahia, realizou uma saída fotográfica com alunos do 
Programa Pra Seguir, destinado a corrigir a distorção idade/série. As fotos produzidas serão inspiração para a 
produção de textos, iniciativa que desenvolverá nos alunos as habilidades de escrita!

Ribusam fugit aut et quamus velectem

Fotos tiradas em saída fotográfica 
desenvolvem o olhar e a escrita 

Giro solidário
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Comunidades sustentáveis

Transformações significativas na 
comunidade de Valparaíso

O Projeto Ventos que Transfor-
mam da Echoenergia, realizado 
com a parceria do Instituto Brasil 
Solidário, tem provocado mudan-
ças profundas nos municípios e 
nas comunidades atendidas. 

A população já está continuando 
e multiplicando as ações de for-
mação, tanto nas escolas como 
no entorno, e fazem planos a 
partir das obras de melhoramen-
to estrutural realizadas pelo pro-
jeto.

Os moradores da comunidade de 

Valparaíso, por exemplo, plane-
jam plantar um pomar no terreno 
onde foi instalado o poço pro-
fundo, uma das melhorias reali-
zadas. O abastecimento de água 
ficou garantido com a iniciativa.

Outras obras estão a caminho: 
a construção de um galpão para 
atividades comunitárias, tan-
ques para a prática autossusten-
tável de piscicultura e aquaponia 
e biblioteca escolar que, depois 
de pronta, ainda receberá um 
acervo de 1.000 livros. 

Enquanto isso, o Projeto Ven-
tos que Transformam estabele-
ce um diálogo produtivo com a 
Prefeitura de Tianguá no intuito 
de fortalecer a parceria entre as 
instituições envolvidas e o poder 
público, com o objetivo de bene-
ficiar ainda mais a população do 
município!

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

Multiplicação em Ubajara
Na comunidade de Cachoeira do 
Boi Morto, a coordenadora pe-
dagógica da Escola de Ensino 
Infantil e Fundamental Manuel 
Uruçu, Daniela Araújo, tem feito 
grandes mudanças na biblioteca 
escolar inspirada nas atividades 
realizadas durante as formações 
de Mediação de Leitura do Proje-
to Ventos que Transformam. Um 
novo Anjo da Leitura!
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Educação financeira

Todo dia é dia de jogar e aprender com 
os jogos de educação financeira
Nas escolas públicas municipais 
de Cascavel, Pindoretama e Be-
beribe, no Ceará, professores e 
alunos desenvolvem atividades 
com os jogos de educação finan-
ceira Piquenique e Bons Negó-
cios.

Professores e alunos do Ensino 
Fundamental I e II fazem parte do 
Programa de Educação Financei-
ra promovido pelo Bank of Ame-
rica Merrill Lynch, implementado 
nas escolas pelo Instituto Brasil 
Solidário.

Com formatos direcionados para 
cada idade e etapa escolar, os jo-
gos Piquenique e Bons Negócios 
trazem uma proposta dinâmica, 

didática e lúdica ao apresentar os 
desafios financeiros recorrentes 
no dia a dia, desde estratégia de 
compra e venda até a tomada de 
decisões na aplicação de recur-
sos disponíveis, que podem se 
multiplicar ou se esgotar de acor-
do com a ação do jogador.

A educação financeira, entendida 
como um tema transversal, dia-
loga com as diversas disciplinas 
do Ensino Fundamental e Médio, 
possibilitando ao estudante a 
compreensão de como adminis-
trar os recursos preparando-se, 
dessa forma, para concretizar 
seus sonhos e enfrentar as diver-
sas fases da vida.
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O coordenador Jefferson Maciel multiplica 
as ações do IBS dentro e fora da escola

Em 2011, o Instituto Brasil Solidário 
passou por Irecê, Bahia, iniciando a 
primeira etapa do Programa de De-
senvolvimento da Educação – PDE 
na Escola Municipal Luiz Viana Filho. 

O IBS apresentou ações nas quais o 
protagonismo dos estudantes era 
altamente relevante na construção 
do conhecimento, com atividades de 

Educomunicação  (Fotografia, Rádio 
Escolar e Jornal Escolar), entre ou-
tras, fazendo uso da tecnologia para 
enriquecer e despertar o interesse. 

Antes mesmo da segunda etapa do 
programa, o educador Jefferson Ma-
ciel assumiu a coordenação pedagó-
gica da escola e se deparou com um 
ambiente produtivo e criativo moti-
vado pelas ações do IBS em curso: 
“Ao chegar na escola percebi algo 
diferente. Esta diferença contagia-
va a equipe e a gestora da época, 
professora Maria de Fátima, que me 
contava entusiasmada sobre a atua-
ção do IBS naquele espaço”, ressalta 
Jefferson.

Ao participar da Oficina de Educo-
municação, Jefferson percebeu o 
quanto poderia fomentar o uso de 
novas tecnologias e da Comunicação 
para a produção de conhecimento e 
cultura. “O IBS me deu ‘régua e com-
passo’ no que diz respeito ao uso de 

tecnologias de forma colaborativa 
pois, nas formações, participam pro-
fessores, estudantes, funcionários, 
colaboradores e membros da comu-
nidade sem distinção e todos criam 
juntos”, enfatiza Jefferson.

Foi nesse processo que as melhorias 
se expandiam para além das notas 
dos alunos e a escola, que passava 
por um momento complicado de in-
disciplina num bairro com alto índice 
de violência, recuperou-se compro-
vadamente, diminuindo as estatísti-
cas de abandono escolar e a falta de 
discentes e alcançando melhoria da 
nota no IDEB.

Desde então, Jefferson vem desem-
penhando um papel importante em 
seu município ao multiplicar ações 
não apenas na escola, mas também 
em outros equipamentos municipais 
tais como o Ponto de Cultura, além 
de atividades extra-muros que en-
volvem toda a comunidade.

Minha história
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