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Coleta seletiva em 
Nova Russas se inicia

O município de Nova Russas, no  sertão do Ceará, lançou seu Programa de 
Coleta Seletiva com a participação da Associação de Catadores de Materiais 
Recicláveis Renovar e o apoio do Projeto LEVE, do IBS, nas escolas!

Instituto Brasil Solidário recebeu o  
Prêmio de Literatura Internacional 
Brasileira 2020! Confira! pág. 2

Prêmio Escola Nota 10, no Ceará, 
contempla 24 escolas parceiras 
das ações do IBS! Veja! pág. 9

Setembro 2020

Minha história

Durante a oficina, 
começamos a desejar 
uma biblioteca cheia 

de possibilidades para 
os nossos alunos!

Ana Cristina Lopes,
educadora em Beberibe, Ceará

SaúdeIncentivo à Leitura Giro Solidário

Distribuições de alimentos 
tem sido uma constante no 
período da pandemia!  pág. 6
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Incentivo à leitura

IBS recebe  Prêmio de Literatura 
Internacional Brasileira 2020 

EaD IBS de Incentivo à Leitura

O Instituto Brasil Solidário foi es-
colhido para receber o Prêmio 
Reconhecimento de Literatura In-
ternacional Brasileira 2020, cujo 
patrono é o fotógrafo Sebastião 
Salgado. A vasta e significativa 
contribuição do IBS para o incen-
tivo à leitura e a divulgação da li-
teratura por meio da educação, foi 
determinante para a homenagem.

Concedido pela Academia Inter-

nacional de Literatura Brasileira e 
pela Focus Brasil New York, a pre-
miação aconteceu durante o En-
contro Mundial de Literatura Bra-
sileira no dia 12 de setembro, com 
transmissão para mais de 50 mil 
pessoas ao redor do mundo, atra-
vés da Plataforma Digital do Focus 
Brasil no Facebook, Instagram e 
Youtube. 

Segundo o Presidente do IBS, Luis 
Salvatore, a premiação representa 
um reconhecimento importante 
ao trabalho do IBS, que em seus 
mais de 20 anos de trajetória, vem 
desenvolvendo ações de incentivo 
à leitura com forte impacto social, 
dentro e fora do ambiente escolar.

“O incentivo à leitura está presente 
nas ações do IBS desde 2001. Nós 
sabemos da importância da biblio-

As ações de apoio e suporte peda-
gógico aos educadores das escolas 
públicas não pararam nem mesmo 
durante o período do distanciamen-
to social. Durante a quarentena, o 
IBS desenvolveu todo o material das 
oficinas práticas de mediação de lei-
tura, promovido presencialmente 
nas escolas, para plataforma digital, 
lançando o seu primeiro curso a dis-
tância de Incentivo à Leitura.

teca como um verdadeiro ‘coração 
de possibilidades’. Por isso, todas 
as nossas formações possuem al-
gum elo com o trabalho de leitura. 
Reforçando a interdisciplinaridade 
para atrair o público leitor, a pro-
posta permite construir espaços 
literários com materiais reaprovei-
tados, além de atividades lúdicas e 
criativas de leitura, de forma sim-
ples e dinâmica, possibilitando o 
protagonismo do aluno em todo o 
processo de aprendizagem”, res-
salta Luis.

A formação será oferecida de for-
ma gratuita para escolas benefi-
ciárias dos projetos do IBS, com 
material completo específico, 
contendo sequências didáticas, 
apostilas e uma biblioteca virtu-
al. As aulas serão interativas, com 
encontros online para promover 
um intercâmbio de aprendizado e 
boas práticas entre os educadores 
participantes.
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Boas iniciativas

Jogo Piquenique se adequa à 
nova realidade com versão online

Dicas práticas no 
Diálogos IBS 

de agosto

O Canal Diálogos IBS continua 
ajudando a atravessar o perí-
odo de isolamento, esse mês 
com sugestões práticas!

A primeira dica é de reaprovei-
tamento! Embalagens de arroz, 
feijão, açúcar, que pareciam 
não ter utilidade, podem se 
transformar em ecobags super 
práticas e sustentáveis!

A segunda dica, aborda as fer-
ramentas digitais disponíveis 
para o planejamento e a ela-
boração das aulas remotas! 
Convidamos a educadora He-
rik Zednik, especialista em in-
formática educativa, para nos 
apresentar algumas dessas 
muitas alternativas.

Aproveite a oportunidade para 
aprender e criar sacolas retor-
náveis e estratégias de apren-
dizagem digital! Clique aqui e 
acesse o Canal Diálogos IBS!

A pandemia e todas as novas re-
alidades do ano de 2020 levaram 
o projeto com os jogos de Educa-
ção Financeira a uma nova fase. O 
novo Piquenique Online está che-
gando com a promessa de respei-
tar as regras de distanciamento 
e, ao mesmo tempo, proporcionar 
a alunos e professores uma nova 
ferramenta interativa.

Para chegar ao universo digital, 
o jogo precisou de algumas adap-
tações, para seguir as especifi-
cações técnicas, mas manteve 
o aspecto lúdico do jogo físico e, 
claro, sempre estimulando o ato 
de poupar.

Além de ter endereço eletrônico 
próprio, o Piquenique Online será 
fácil de jogar em qualquer supor-
te, seja no computador, no tablet 
ou no celular.

A nova versão do jogo possui uma 
assistente, chamada Aya, que 
orienta os jogadores ao longo da 
partida, como uma mediadora. 
Além disso, a plataforma vai per-

mitir que os jogadores possam 
marcar partidas com seus ami-
gos, ou jogar contra pessoas des-
conhecidas. Mas atenção: aqui 
o número máximo de jogadores 
fica em 4, diferente dos 6 no jogo 
físico.

Nesse momento tão difícil, em 
que as escolas trabalham para 
levar as aulas para o ambiente 
digital, é importante que os pro-
fessores possam retomar as suas 
atividades em Educação Finan-
ceira e seguir com as temáticas 
transversais dentro da progra-
ma curricular, abrindo uma nova 
frente tanto no planejamento das 
aulas quanto no engajamento dos 
alunos.

O mundo não será o mesmo quan-
do estivermos todos vacinados. 
Nossa expectativa é de que ele 
possa ser ainda melhor do que 
era antes da pandemia - e cabe 
a nós tirar os melhores aprendi-
zados dessa experiência, saben-
do trabalhar tanto o presencial 
quanto o digital.

https://www.youtube.com/c/Di%25C3%25A1logosIBS/videos
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Arte & Cultura

Grupo BaléArte de Ubajara 
prepara apresentações online

O Grupo BaléArte, liderado pela 
professora Jéssica Sá da Esco-
la Humberto Ribeiro Lima, em 
Ubajara, Ceará, está promovendo 
apresentações online durante o 
período de isolamento social para 
que as alunas participantes pos-
sam assimilar, mesmo em casa, 
os conceitos da dança.

As bailarinas do Grupo BaléArte 
prepararam, cada uma, uma core-
ografia para o dia 7 de Setembro, 
que marca a Independência do 
Brasil! Usando bandeiras, as me-
ninas dançaram ao som do Hino 
Nacional Brasileiro!
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Educação ambiental

Lançamento do Programa de 
Coleta Seletiva em Nova Russas
A Prefeitura de Nova Russas, no 
Ceará, tornou-se a mais recente 
parceira do IBS nas ações de Edu-
cação Ambiental. Dia 13 de agos-
to, foi lançado o Programa de Co-
leta Seletiva no município com a 
participação da Associação de 
Catadores de Materiais Reciclá-
veis Recinovar!

Unindo o trabalho da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, da 
Recinovar e das escolas, com o 
Projeto LEVE – Local de Entre-
ga Voluntária Escolar, que já faz 
parte das ações ambientais, o 
município pretende ampliar a ati-
vidade de reciclagem.

Em apoio a esse importante pas-
so, o Instituto Brasil Solidário fez 
a doação de uma prensa em sis-
tema de comodato, para auxiliar 
o trabalho realizado pela Recino-
var. 

Segundo Márcia Andrade, Supe-
rintendente do Consórcio Público 
de Manejo de Resíduos da Região 
dos Sertões de Crateús, que já ar-
ticula projetos em parceria com 

o IBS, a implementação da cole-
ta seletiva fortalece o objetivo 
de cumprimento das políticas de 
resíduos sólidos, além de promo-
ver a inclusão social e a educação 
ambiental.

O lançamento do Programa de 
Coleta Seletiva de Nova Russas 
foi realizado com um caminhão 
adaptado, que passou pelos bair-
ros beneficiados fazendo a coleta 
e distribuindo materiais educati-
vos. 

A consolidação do projeto acon-
teceu após várias iniciativas ao 
longo de um ano, envolvendo 
desde o cadastro e acompanha-
mento do trabalho dos catadores 
de recicláveis do município, até 
ações sociais e de assistência 
básica para as famílias, com cam-
panhas de educação ambiental, 
capacitações sobre associativis-
mo, formalização da associação 
e apoio, com doação de equipa-
mentos de segurança individual.
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Saúde

Cestas básicas para catadores 
de Cratéus e Nova Russas
A campanha solidária de segu-
rança alimentar entra no quarto 
mês de ações, ajudando famílias 
e comunidades de várias regiões 
do Brasil, numa grande corrente 
de união e solidariedade junto a 
parceiros do IBS!

Com a parceria da BrLink e apoia-
dores pessoa física, o Instituto 
Brasil Solidário conseguiu mobi-
lizar mais uma doação no Ceará. 
Foram 29 cestas básicas para as 
famílias cadastradas na Asso-
ciação Recicratiú, em Crateús, e 
estendeu o auxílio para a Asso-
ciação de Catadores de Materiais 
Recicláveis Recinovar, de Nova 
Russas, município vizinho de 
Crateús, entregando 15 cestas 
básicas para a equipe da asso-
ciação que, neste mês, lançou o 
Programa de Coleta Seletiva do 
município.

Mesmo com a retomada gradual 
das atividades do comércio, os 
catadores das associações tem 
encontrado muitos desafios para 
a venda dos recicláveis, apesar 

de manterem ativas todas as ati-
vidades de coleta e organização 
dos materiais no galpão de tria-
gem.

“A gente agradece demais ao Ins-
tituto Brasil Solidário por essas 
cestas para as nossas famílias. É 
muito importante esse apoio que 
estamos recebendo do Instituto, 
porque esse período da pande-
mia tem sido muito difícil para 
todos. Nosso grupo precisa mui-
to dessas parcerias, só temos a 
agradecer”, enfatizou Francisca 
Pereira, que faz parte da equipe 
de coleta da Recinovar.

A Escola Família Agrícola Antônia Suzete, do Assentamento Valparaiso, em Tianguá, Ceará, distribui, com muito capricho, 
os kits nutricionais que a Secretaria Municipal de Educação disponibiliza para compensar a falta da merenda escolar.

Tianguá transforma merenda escolar em kits nutricionais
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Mais três cidades cearenses 
recebem doação de máscaras

Unindo uma rede de solidarieda-
de em apoio à proteção dos pro-
fissionais de saúde que estão na 
linha de frente do combate ao co-
ronavírus, o Instituto Brasil Soli-
dário, a Rede ASTA e o Instituto 
C&A, realizaram doações de más-
caras no modelo face shield para 
mais três municípios cearenses.

A ação solidária, faz parte de 
uma iniciativa mobilizada des-
de o início da pandemia, quando 
foram distribuídas cerca de 9 mil 
máscaras de proteção em 12 mu-
nicípios do Estado do Ceará.

A Secretaria de Saúde do Muni-
cípio de Sobral, recebeu uma do-
ação de 1.800 máscaras de pro-
teção, para atender os hospitais 
e unidades de atendimento com 
maior necessidade de EPIs. As 
doações também chegaram aos 
profissionais de Juazeiro do Nor-
te, que receberam 500 unidades. 
O município de Jijoca de Jericoaco-
ara, recebeu 380 máscaras, en-
tregues diretamente à Secretaria 
de Saúde do município, para ser 
direcionada aos locais de maior 
urgência e necessidade de EPIs.

As cidades atendidas fazem par-
te da rede de parceiros das ações 
de educação promovidas pelo 
IBS, que possui forte atuação no 
interior do Ceará. Dessa forma, 
foi fácil realizar um levantamen-
to dos locais com maior urgência 
para doação dos equipamentos.

Profissionais de Ubajara já usufruem de equipamento
Os profissionais de saúde do mu-
nicípio de Ubajara, no Ceará, já 
estão utilizando as máscaras do 
modelo face shield doadas pelo 
Instituto Brasil Solidário em par-
ceria com a Rede ASTA e o Insti-
tuto C&A!

O projeto é uma parceria com o 
IFCE Fortaleza. O modelo em ace-
tato foi fabricado no departamen-
to de Pós-graduação e Inovação 
do Campus Fortaleza, no formato 
já testado e que recebeu parecer 
técnico favorável dos profissio-
nais e instituições de saúde par-
ceiras da organização.

Jijoca de Jericoacoara/CE

Juazeiro do Norte/CE

Sobral/CE
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Gentio do Ouro ganhou uma
biblioteca escolar e comunitária

Antes & Depois

Antes O lugar onde está hoje a biblio-
teca do Centro Educacional 
Municipal de Gentio do Ouro 
era apenas um depósito de li-
vros e outros objetos, antes 
das ações do PDE na escola em 
2015. O espaço transformou-
-se numa linda e acolhedora 
biblioteca escolar e, ganhando 
também uma porta para a rua, 
se tornou biblioteca comuni-
tária também!

Depois

Depois
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24 escolas ganhadoras do Prêmio 
Escola Nota 10 são parceiras do IBS

Giro solidário

O Prêmio Escola Nota 10, promovido pelo Governo do Estado do Ceará, contemplou 24 escolas que adotaram o Programa 
de Desenvolvimento da Educação - PDE - do IBS. Parabéns a todos os educadores e gestores por promoverem uma 
educação integrada e participativa, ressaltando todo o potencial de seus alunos!

Escola Francisco Nemésio Cordeiro  - Tianguá/CE

Escola Umbelino Alves - Crateús/CE Escola Raimundo Queiroz - Cascavel/CE

Escola N.S. da Consolação - Jericoacoara/CEEscola Santo Antônio - Tamboril/CE

Escola Humberto Robeiro Lima - Ubajara/CE
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A educadora Ana Cristina Lopes 
transformou-se em Anjo da Leitura
Em 2017, o Instituto Brasil So-
lidário chegou na Escola De-
sembargador Pedro de Queiroz, 
em Beberibe, Ceará, onde Ana 
Cristina Lopes atua como pro-
fessora de Língua Portuguesa. 

A proposta de um trabalho inte-
grado e interdisciplinar para as 
atividades de leitura contagiou 
todos os educadores da escola, 
que se mobilizaram para inserir 
as ações em todas as disciplinas.

Ana recorda que a sala de mul-
timeios era um espaço dividi-
do com jogos e vídeos e, nesse 
mesmo ambiente, os educadores 
se esforçavam para fomentar as 
atividades de leitura. Vendo o po-
tencial desse cantinho, o IBS fez 
a doação de móveis e prateleiras 
para a organização da biblioteca, 

Minha história

além de um acervo de mais de 500 
livros, com obras diversificadas 
para todas as séries escolares.

“Começamos a trabalhar a leitu-
ra fazendo parceria com todos os 
professores, inserindo nas ativi-
dades de Português, História, Ge-
ografia, Educação Física e até Ma-
temática, e promovendo vários 
eventos de leitura”, enfatiza, Ana.

O Projeto 30 Minutos pela Lei-
tura ganhou espaço especial 
nos eventos escolares, gerando 
ações para além dos muros da 
escola. As atividades do projeto 
serviram de exemplo para ou-
tras escolas do município e fo-
ram realizadas em diferentes 
pontos da cidade, como o lar de 
idosos Bom Samaritano, que re-
cebeu uma comissão de alunos 
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da escola para realizar contação 
de histórias e rodas de leitura.

O sonho de fazer da escola um es-
paço aberto ao incentivo à leitu-
ra, impulsionou a educadora Ana 
Cristina Lopes a ser parte da equi-
pe de educadores voluntários do 
IBS e viajar por outras cidades 
promovendo um intercâmbio de 
conhecimento na área de leitura!

https://www.facebook.com/institutobrasilsolidario/
https://twitter.com/brasilsolidario
https://www.youtube.com/channel/UCA-YZkBRmm0iFav0_W7a2bw
https://www.instagram.com/brasilsolidario/

