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PDE em Jericoacoara
revelou talentos

Com uma linda apresentação das oficinas práticas em praça pública de 
Jericoacoara, o IBS encerrou mais um ciclo de formações no Ceará revelando 
talentos da escola e da comunidade para turistas e moradores!

Minha história

Saúde

Parceria local leva formação 
em Saúde para Vila do Preá no 
Ceará! pág. 5

Incentivo à Leitura

30 Minutos ao ar livre e novas 
formações do IBS disseminam o 
livro e a leitura. pág. 2

Primeira Gincana Tecnológica em 
escola de Irecê, na Bahia: muita 
ação e aprendizado! pág. 4

Educomunicação

Construímos juntos: 
a gente aprende, 

conhece, respeitando a 
individualidade de 

cada aluno e também 
o conceito coletivo 

daquele lugar

Nado Rohrmann, arte-educador 
da Cia de Inventos

Setembro 2019
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Incentivo à leitura

30 Minutos pela Leitura com ações 
ao ar livre no mês de setembro
O Projeto 30 Minutos pela Leitura 
continua conquistando alunos de 
várias escolas com atividades 
instigantes e prazerosas de 
leitura!

Em Quatipuru, Pará, o 30 Minutos 
pela Leitura na Escola José Ale-
xandre começou com atividades 
ao ar livre, aproveitando também 
a comemoração do Dia da Árvore! 

No assentamento Valparaíso, 
em Tianguá, Ceará, o 30 Minutos 
pela Leitura também foi reali-
zado a céu aberto, aproveitando 
os espaços verdes da Escola EFA 
Antônio Suzete de Olivindo da 
Silva com muitas atividades lite-
rárias de mediação de leitura.

Integrando leitura e natureza, 
as experiências positivas com os 
livros estão garantidas! Leitura 
e natureza representam muito 
bem a liberdade de pensamen-
to e o prazer do aconchego! O 
Projeto 30 Minutos pela Leitura 
proporciona isso: aprendizagens 
prazerosas, compartilhamentos 
de leituras e ideias, ambientes 
aconchegantes e instigantes. 

Quatipuru - PA

Tianguá - CE

Tianguá - CE

IBS leva formação sobre poesia para professores de Balsas
No dia 13 de agosto aconteceu no 
município de Balsas, Maranhão, 
a Oficina Poema Poesia. 

A atividade, promovida pelo IBS, 
surgiu a partir de depoimentos de 
educadores acerca da dificuldade 
ao lerem poemas em sala de aula. 
Foi constatado que a ausência da 
poesia nas preferências literá-
rias pessoais do docente acaba 
por afastá-lo dos textos poéticos 

também na hora das escolhas pe-
dagógicas ao lecionar.

Nessa atividade, além de levan-
tar essa questão, os professores 
são instigados a apreciar poemas 
e realizar atividades práticas de 
escrita. 

Os educadores da Escola Nova 
Carolina gostaram da proposta 
e pretendem colocar os conheci-
mentos em prática.
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Boas iniciativas

Jericoacoara recebe PDE do IBS 
e realiza transformação em escola

O Instituto Brasil Solidário levou 
para o município de Jericoacoara, 
no Ceará, uma semana intensa 
de oficinas práticas do Progra-
ma de Desenvolvimento da Edu-
cação – PDE. Realizada entre os 
dias 10 e 14 de setembro, envol-
veu formações em xilogravura, 
produção audiovisual, pintura e 
desenho, teatro de sombras, cos-
tura, música, teatro e educação 
ambiental. 

O legado da passagem do IBS 
pela Escola Nossa Senhora da 
Consolação incluiu a montagem 
de espaços literários e um es-
covódromo sustentável, todos 
construídos com materiais rea-
proveitados e de fácil acesso na 
comunidade.

A ação fez parte do Plano Bienal 
Brasil Solidário, contando com 
parceria da Cagece do Governo 

do Estado do Ceará, de Palmeiri-
nha Ação Social, Machado Meyer 
Advogados, OverSeas e Bank of 
América Merrill Lynch. Mobilizou 
cerca de 400 participantes du-
rante toda a semana e surpreen-
deu todos os envolvidos até o dia 
do encerramento, com apresen-
tações incríveis!

Encerramento em praça pública de Jeri

Apresentação em praça pública revelou, para turistas e moradores, o 
talento dos estudantes que participaram das oficinas práticas do PDE!
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Educomunicação

Escola de Irecê realiza 
primeira gincana tecnológica
No dia 19 de setembro realizou-
-se a I Gincana Tecnológica do 
Ensino Fundamental II e do Pra 
Seguir da Escola Municipal Luiz 
Viana Filho, em Irecê, Bahia. 

Divididos em equipes, os estu-
dantes desenvolveram várias 
tarefas relacionadas aos conte-
údos do segundo trimestre, que 
abordam tecnologia e contempo-
raneidade.

Dentre as tarefas a serem rea-
lizadas, destacam-se o Desafio 
Tecnológico, o Ludo da Tecno-
logia, o Desafio da Fotografia, o 
Jogo da Memória, a Dança com o 
Xbox, dentre outras.

Além da gincana, dois artistas ti-
veram suas  obras expostas: Eri-
ca Íris, coordenada pela profes-
sora Safira e as do  ex-aluno da 
escola, Francisco de Assis.

O objetivo pedagógico da Gincana 
Tecnológica é ser um facilitador 
do processo de ensino e aprendi-
zagem, promovendo a interação 
de forma envolvente, simples e 
concisa.
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Com parceria local, IBS leva 
palestra de Saúde para Vila do Preá

A equipe de ações de Saúde que 
realizou atendimentos dentários 
durante a semana de Oficinas 
Práticas do PDE em Jericoacoara, 
seguiu promovendo mais iniciati-
vas de abordagem do tema saúde 
na escola no Ceará.

Alunos e educadores da Escola 
Leopoldo Manoel de Medeiros, lo-
calizada na Vila do Preá, no mu-
nicípio de Cruz, receberam pales-
tras que abriram diálogo sobre 
temas pertinentes ao universo 
adolescente: saúde geral, sexua-
lidade, drogas e os cuidados com 
a higiene bucal. 

Pela manhã, a palestra contou 
com participação das turmas de 
6º e 7º ano. No período da tarde 
as atividades envolveram as tur-
mas do 8º a 9º ano.

A proposta foi realizada com 
apoio do Rancho do Peixe, parcei-
ro local que demonstrou interes-
se em levar conhecimento para 
a escola da Vila do Preá, onde 
mantém uma pousada. O patro-
cínio demonstra a importância 
da atuação social dos negócios 
locais para o desenvolvimento e 
a valorização de toda a comuni-
dade onde estão inseridos.

Saúde
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Escola de Jericoacoara possui 
um lindo espaço de leitura agora

Antes & Depois

Antes

Depois

Depois

A Escola Nossa Senhora da 
Consolação, na vila turística 
de Jericoacoara, recebeu o 
PDE em setembro e teve um 
espaço da escola que ser-
via de depósito totalmente 
transformado em uma linda 
e aconchegante biblioteca!
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Escolas do município de Sobral, no Ceará, estão promovendo atividades com os jogos Piquenique e Bons 
Negócios desde abril, mês em que foi realizado um grande evento de formação do projeto para educadores e a 
doação do material para 100% da rede pública municipal de ensino.

Giro solidário

Sobral dissemina atividades 
com Jogos de Educação Financeira

EIEF Maria do Carmo Andrade

EIEF Maria do Carmo Andrade

Escola José da Matta

Escola Dinorah Tomaz Ramos

Colégio Elda Cavalcante

Escola Yêdda Frota

Escola Yêdda Frota
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Comunidades sustentáveis

Escolas de Ubajara e Tianguá 
usufruem de viveiros pedagógicos
Os viveiros construídos em maio 
de 2018, durante as Oficinas 
Práticas de Educação Ambiental 
do Projeto Ventos que Transfor-
mam, da Echoenergia com rea-
lização do Instituto Brasil Soli-
dário, permanecem ativos com o 
cuidado e dedicação de educado-
res de Tianguá e Ubajara. 

São espaços ricos para o apren-
dizado e promovem a alimenta-
ção saudável na escola, pois as 
hortaliças orgânicas produzidas 
abastecem a merenda escolar.

Acompanhe todas as novidades 
pelo Blog Echo Social no site
w w w. e c ho e ne rg i a . co m . b r

Escola Francisco Nemésio Cordeiro

Escola Francisco Nemésio Cordeiro

EFA Antônia Suzete de Olivindo da Silva

Escola Humberto Ribeiro LimaEscola Humberto Ribeiro Lima
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Educação financeira

Ensino Médio e profissionalizante do 
Ceará recebem Educação Financeira
O projeto com os Jogos 
Piquenique e Bons Negócios, 
que tornou-se referência em 
Educação Financeira em mais 
de 20 municípios do Brasil, 
além de escolas em Santiago no 
Chile, chegou para educadores 
e alunos do Ensino Médio e 
profissionalizante do Ceará. 

O lançamento aconteceu no 
último dia 26 de agosto em 
grande evento no Hotel Gran 
Mareiro, em uma parceria com 
a Secretaria de Educação do 
Estado do Ceará – SEDUC, com 

participação de educadores de 14 
escolas estaduais do município 
de Juazeiro do Norte. 

Além do treinamento prático 
com os jogos educativos, a 
programação levou palestras 
com dicas de planejamento 
e organização financeira, 
incluindo apresentações sobre 
as boas práticas já fomentadas 
através do projeto em todo o 
Brasil, contando ainda com a 
participação de Lucy Engel, SVP 
Global Cybersecurity do Bank of 
America Merrill Lynch.

Acompanhe o site do projeto: 
vamosjogareaprender.com.br

Sobral - CE

Ubajara - CE

Na Escola José da Matta, a aula 
de Matemática empolga a tur-
ma pois logo depois das expli-
cações da professora chega o 
jogo Piquenique com um en-
velope contendo um quiz rela-
cionado ao tema visto em sala 
de aula.

Atividades pedagógicas com 
jogos de educação financeira 
estão sendo desenvolvidas 
em ambientes alternativos, 
levando os alunos de Ubajara 
a refletirem sobre temas do 
cotidiano. A sala com lâmpa-
das solares, desenvolvidas 
durante a ação do IBS, faz re-
fletir sobre economia e locais 
ao ar livre ressaltam temas 
sobre o meio ambiente e práti-
cas sustentáveis.
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Cultura e Educação Ambiental com 
Cia de Inventos, no IBS desde 2004
Foi em Tiradentes, Minas Gerais, que 
o Instituto Brasil Solidário conheceu 
o trabalho da Cia de Inventos que, 
já em 2003, encantava com suas 
apresentações de teatro de bonecos 
com marionetes construídas pelos 
próprios fundadores da companhia: 
Nado Rohrmann e Renata Franca.

A sinergia entre os trabalhos da Cia 
de Inventos e as áreas de Arte, Cul-
tura e Educação Ambiental do IBS 
aproximou ambas as partes que, já 
no ano de 2004, embarcava para 
as jornadas de intensa atividade do 
Rally dos Sertões pelo interior do 
Brasil.

“Inicialmente, realizávamos apenas 
as apresentações mas, logo nas pri-
meiras incursões, percebemos que 
seria importante agregar uma ofici-
na”, conta Nado Rorhmann. A Ofici-

na de Teatro de Bonecos passava en-
tão a integrar as formações do PDE 
como proposta fundamental, ao unir 
arte, incentivo à leitura e reaprovei-
tamento de materiais como garrafas 
PET, tampinhas plásticas e pedaços 
de cano, disseminando conceitos de 
sustentabilidade. 

“Cada lugar que participamos com 
formações, nós enxergamos suas 
particularidades para poder buscar 
essa força criativa que eles mesmos 
já possuem. Tudo culmina numa ati-
vidade muito positiva pra eles e pra 
nós também que estamos partici-
pando do processo”, ressalta Nado.

Nesses 15 anos de estrada junto ao 
Instituto, a Cia de Inventos tornou-
-se parte da família IBS com direito a 
passagem de gerações: os filhos dos 
mestres bonequeiros Nado e Rena-
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ta, Miguel e André, cresceram com 
as ações. Miguel, já com 21 anos, es-
tuda cinema na Bahia e atua como 
instrutor das oficinas junto a Nado e 
André acompanha as atividades em 
Minas Gerais.

Programas, projetos e premiações ___________________

#juntosconstruimos


