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Formações EaD IBS: 
da teoria à prática

As formações EaD do Instituto Brasil Solidário, oferecidas gratuitamente à 
professores das redes públicas de ensino de vários municípios do território 
nacional, fomentam a prática a partir dos conhecimentos teóricos. Arte & Cultura

Confira os ótimos resultados 
do último EaD de Introdução 
à História da Arte! pág. 4

Educação Ambiental 

Formação EaD IBS de Educação 
Ambiental promove ações práticas 
que são exemplares! Veja! pág. 5

As atividades de leitura virtuais 
ainda são alternativas enquanto 
aulas presenciais não voltam! pág. 2

Incentivo à Leitura

Minha história

É um curso muito 
gostoso de fazer, de 

linguagem simples, com 
um material fantástico 

e, o melhor de tudo, 
voltado para a escola! 

Josineide Gomes,
educadora em Petrolina/PE

Setembro 2021

/BrasilSolidario /DialogosIBS@brasilsolidario /institutobrasilsolidario

O Instituto Brasil Solidário apoia os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Foto: Artur
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Incentivo à leitura

Projeto 30 Minutos pela Leitura 
com O homem que amava caixas

Na Escola Família Antônia Suze-
te Olivindo da Silva, localizada 
no Assentamento Valparaíso em 
Tianguá, Ceará, o Anjo da Leitu-
ra Jéssica Sá escolheu o livro O 
homem que amava caixas, de 
Stephen Michael King, para ler e 
desenvolver no Projeto 30 Minu-
tos pela Leitura.  

O livro foi disponibilizado em PDF 
para leitura nos grupos de What-
sapp para que todos tivessem 
acesso. Depois, foi realizado um 
encontro virtual com os alunos 
para proporcionar a interação li-
terária e a mediação. A turma fez 
a releitura do livro, com base na 
sensibilidade da interpretação de 
cada um, trazendo à roda literá-
ria virtual o compartilhamento 
do amor pela leitura, pelos livros 
e pelas histórias.

Despertar a leitura é cultivar a 
esperança que precisa viver em 
cada um de nós para um novo 
tempo que começa hoje. 

Os livros da campanha solidária de arrecadação em parceria com 
a escritora Babi A. Sette já estão nas prateleiras da biblioteca co-
munitária da Escola Estadual Padre José de Anchieta, em Serra do 
Mel, Rio Grande do Norte, abrindo mais um espaço de promoção da 
leitura para alunos da rede pública de ensino, além de toda a co-
munidade, que terá acesso à biblioteca. O acervo conta com 1.984 
livros doados pelo projeto.

Além da colaboração de Babi A. Sette, alunos dos colégios Miguel 
de Cervantes, St. Paul’s School e St. Francis College, todos de São 
Paulo Capital, contribuíram com doações também.

Campanha de arrecadação de livros foi 
importante na formação de acervo em RN
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Educomunicação

Oficina de Rádio Escolar se 
encerra com ótimos resultados
A formação EaD de Rádio Escolar, 
concluída no dia 9 de setembro, 
revelou diversos talentos entre 
os participantes. Usando suas vo-
zes com propriedade, os integran-
tes da turma produziram áudios 
compenetrados e sérios e tam-
bém nos fizeram rir, com modu-
lações vocais voltadas ao humor.

Cíntia dos Santos Alves de Paula, 
de Iraquara, Bahia, foi uma das 
participantes e nos conta sobre 
sua experiência na formação: “o 
curso acabou me deixando mais 
doidinha do que o normal e me-
xeu com todo mundo em minha 
casa. Estou imaginando os alu-
nos”. Segundo ela, todos os seus 
familiares acompanharam o cur-
so, imitando bichos, sons e fa-
zendo vozes diferenciadas. 

O professor Sandro Sena, de Dias 
D’Ávila, outro município baiano, 
já está planejando, junto à equi-
pe escolar, a implementação do 
projeto de rádio escolar no retor-
no às aulas presenciais: “já estou 
pedindo apoio para a professora 
da Sala de Leitura e da direção 
da escola. Estamos pensando 
em fazer uma votação do nome 
da rádio. E como, provavelmente 
no fim do mês, voltaremos com o 
ensino híbrido, será bem interes-
sante e funcional a rádio escolar 
para acolhida, interação e comu-
nicação com as crianças, ajudan-
do até mesmo na conscientização 
dos protocolos de retorno”, conta 
Sandro.

Assim, mais uma formação EaD 
foi concluída, com a certeza de 
que as sementes para novas prá-
ticas pedagógicas inovadoras fo-
ram lançadas em solos férteis.
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Arte & Cultura

Introdução à Arte despertou 
talentos e sentimentos na turma
A Formação EaD de Introdução 
à História da Arte começou no 
dia 11 de agosto e terminou em 
setembro, deixando um maravi-
lhoso legado de discussões e re-
flexões de alto nível e trabalhos 
artísticos muito bem elaborados.  

A turma libertou os sentimen-
tos nas atividades práticas. Um 
exemplo foi Janaina Alves da 
Silva, de Irecê (BA) que, ao fazer 
seu mosaico, trouxe a memória 
da casa de sua avó. “Me emocio-
nei muito, pois ao fazer essa ca-
sinha, com tantas recordações da 
minha avó, lembrei do cheirinho 
do Creme Nívea que ela gostava 
muito. Vieram tantas lembran-
ças amareladas do tempo. Chorei 
muito, mas foi muito bom revirar 
meu baú da saudade chamado 
Vida.”

Amauri Pinto de Carvalho, de 
Tianguá (CE), é outro participan-
te que têm resgatado memórias 
de infância para produzir seus 
trabalhos. 

Já Artur Pereira da Silva, de Uba-
jara (CE), se sentiu desafiado a 
transformar sua prática pedagó-
gica, segundo ele, ainda muito 
clássica. “Já faz tempo que bus-
co melhorar minha didática e o 
IBS tem me ajudado muito. Fico 
superatento às formações, pres-
tando atenção na forma como o 
curso funciona e como gerem as 
aulas”, comentou, contando que 
seus alunos estão reagindo bem 
às novas práticas.

Com isso, temos a certeza de 
abrir bons caminhos, trazendo 
a Arte para contextos escolares 
muito mais amplos do que ape-
nas dentro da disciplina de arte.

Amauri Angelita

Rita de Cássia

Patrícia

Cristiane

Janaína

Suiany
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Educação ambiental

Educadores dão o exemplo
no EaD de Educação Ambiental
A formação EaD de Educação 
Ambiental, iniciada no dia 11 de 
agosto está rendendo bons fru-
tos, com a participação proativa 
da turma. 

A educadora Érika Regirlla, de 
Morada Nova, Ceará, fez um ví-
deo explicando cada etapa da 
coleta seletiva em seu município, 
beneficiando a cooperativa dos 
catadores de materiais reciclá-
veis. O stories do IBS no Insta-

gram também tem divulgado de-
poimentos de outros educadores, 
fomentando as práticas lançadas 
no Desafio Ambiental da Coleta 
Seletiva, mostrando o passo a 
passo da coleta seletiva na casa 
de cada um deles, de forma sim-
ples e acessível.

Outro assunto abordado foi a 
compostagem doméstica, pro-
cesso com o qual resíduos orgâni-
cos são transformados em adubo 

O IBS doou um soprador à Bri-
gada Voluntária de Combate 
a Incêndios Florestais de Len-
çóis, Bahia, município da Cha-
pada Diamantina. 

Com a ajuda do soprador, o 
combate a incêndios se torna 
muito mais eficiente e seguro, 
garantindo à equipe de volun-
tários e à natureza melhores 
resultados.

IBS doa soprador para combate a incêndios 
florestais na Chapada Diamantina

de excelente qualidade.  A edu-
cadora Lysiane Lima, de Sobral, 
Ceará, mostrou um passo a passo 
em vídeo de como ela organizou 
o material em casa, aproveitando 
recipientes fáceis de encontrar 
em todos os lugares.

E é dando o exemplo que o apren-
dizado em Educação Ambiental 
se concretiza, pois o meio am-
biente necessita de atitudes con-
cretas para sua preservação. 
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Os ventos que trouxeram 
uma nova biblioteca escolar

Antes & Depois

Depois

Depois

Antes

A nova estrutura da biblioteca 
da Escola Estadual Padre José 
de Anchieta, em Serra do Mel, 
Rio Grande do Norte, concluída 
recentemente por meio do Pro-
jeto Ventos que Transformam, 
da Echoenergia com realização 
do Inatituto Brasil Solidário, 
aguardava ser recheada com 
mobiliário e um acervo maravi-
lhoso de livros literários! 

Em agosto, a equipe IBS foi 
para lá finalizar esse sonho 
que virou realidade e hoje, todo 
o acervo já está disponível para 
consulta!

Depois Depois
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Acervo IBS com 200 livros 
chega em município maranhense

Giro solidário

O acervo IBS de literatura literária doado para a Unidade Escolar Nelson Maranhão, em Carolina, Maranhão, 
chegou e foi festejado pela equipe escolar. São 200 livros que acompanham os alunos da infância até a adoles-
cência e ajudam os educadores a dinamizarem ações de incentivo à leitura.
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Minha história

Jogos de Educação Financeira 
conquistaram Josineide Gomes

Com 32 anos dedicados à educa-
ção, a professora Josineide Go-
mes, de Petrolina, Pernambuco, 
encontrou no projeto com os jo-
gos de educação financeira, mais 
um passo importante para trans-
formar a vida de seus alunos e 
decidiu adiar a aposentadoria 
para ser parte da equipe de mul-
tiplicadores nas escolas de sua 
região.

Ao conhecer o projeto através da 
Formação EaD do Instituto Brasil 
Solidário, Josineide se encantou 
com o material dos jogos Piqueni-
que e Bons Negócios e se interes-
sou por duas novas capacitações: 
uma nova especialização e um 
curso de coaching em Educação 
Financeira para potencializar as 
ações que serão realizadas em 
sala de aula.

“Quando começou o ano de 2021 
eu já estava me preparando para 
a aposentadoria. Tenho 52 anos 
e 32 só na educação. Eu pensei 
que já tinha contribuído tudo que 
poderia ao longo dessa jornada 
em sala de aula, até conhecer as 
ações com os jogos de educação 
financeira, e percebi que ainda 
tenho muito a contribuir. Eu me 

encantei com a proposta, é um 
curso muito gostoso de fazer, de 
linguagem simples, com um ma-
terial fantástico e o melhor de 
tudo, voltado para a escola”, res-
saltou.

O material lúdico, criativo e pleno 
de oportunidades para trabalhar 
temas transversais com crian-
ças a partir de 6 anos de idade, 
chamou a atenção da educado-
ra, principalmente por trazer o 
cotidiano dos alunos, agregando 
orientações que terão impacto no 
presente e nas futuras gerações 
para o consumo mais consciente 
e sustentável.

“Esses jogos, na verdade, falam 
muito mais do que de educação 
financeira. Tratam de questões 
como saúde, alimentação saudá-
vel, reciclagem e, quando a gente 
trabalha bem esses pontos com 
as crianças, estamos contribuin-
do em todos os âmbitos da natu-
reza, em todos os cuidados que 
precisamos ter para alcançarmos 
um futuro ainda melhor para 
essa e as futuras gerações”, pon-
tuou.

Desde o primeiro contato com as 
atividades, Josineide tem organi-

zado um planejamento para fo-
mentar as ideias compartilhadas 
com a turma nas aulas interati-
vas, pensando em atividades que 
podem ser realizadas tanto para 
o ensino presencial, com os jogos 
físicos, como no formato híbrido 
com o Piquenique Online, de for-
ma interdisciplinar.

“Durante o curso, foi apresenta-
do o impacto desse projeto em 
outras regiões do Brasil e quero 
fazer parte dessa mobilização 
aqui no meu município. Eu acre-
dito que fomentar a educação 
financeira nas escolas é o cami-
nho para termos, no futuro, um 
país melhor economicamente, 
porque se começarmos a ter essa 
cultura dentro de sala de aula, 
as crianças levam esse aprendi-
zado pra casa e isso se torna um 
ciclo importante de mudança de 
comportamento, de organização 
financeira, ajudando os pais a 
terem uma outra visão, a como 
lidar com o dinheiro e até com o 
meio ambiente”, enfatizou.
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Jovens Empreendedores

Jocivalda Alves Cardoso, a Jojo, 
continua firme e forte no Curso 
de Direito da Universidade Cru-
zeiro do Sul, em São Paulo, com 
bolsa oferecida pelo Instituto 
Brasil Solidário e seus apoiadores 
financeiros. O segundo semestre 
já se iniciou remotamente, já que 
a variante delta do coronavírus 
ainda é uma ameaça a ser con-
siderada. Jojo conta um pouco 
como está o andamento do curso 
e seus estudos.

“Faz duas semanas que inicia-
mos o segundo semestre, com 
aulas remotas. Tivemos o acrés-
cimo de novas disciplinas, o que 
vai cada vez mais despertando 

a curiosidade e o encanto pelo 
curso escolhido. A vida de uni-
versitária tem sido desafiadora 
por ser uma nova fase, com no-
vos métodos. Costumo dizer que 
é um novo avanço, necessário ter 
os desafios para o crescimento. O 
fato de não poder estar perto dos 
colegas e dos professores exige 
de nós um empenho grande para 
que em breve possamos nos en-
contrar”. 

Apesar de ter iniciado há pouco 
tempo o segundo semestre, Joci-
valda se encantou pela disciplina 
de Direto Civil. ”É o ramo do Direi-
to que engloba o conjunto de nor-
mas jurídicas responsáveis por 

Jocivalda Cardoso tem como 
objetivo prestar concurso público

Parceiros Financeiros
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Prêmios

regular os direitos e obrigações 
de ordem privada em relação às 
pessoas, seus bens e suas rela-
ções”, explica Jojo.

Cada vez mais focada na leitura 
dos livros jurídicos, Jocivalda pre-
tende prestar concurso público 
após a conclusão do curso.


