




Arte e Cultura 



 Utilização da técnica de xilogravura para produzir 
materiais para datas comemorativas e convites 
para festas escolares e comunitárias. 
 

 Vendas decorrentes da multiplicação das oficinas 
de estamparia de camisetas e panos de prato com 
xilogravura para mães e alunos. 
 

 Atividade de isogravura (gravura no isopor) como 
alternativa à xilogravura, pois nem todas as 
escolas têm as ferramentas para cavar madeira. 
 

 Multiplicação efetiva dos conhecimentos de 
xilogravura em outras comunidades e escolas. 
 

 Compartilhamento das ferramentas de xilogravura 
com artesãos e outras escolas. 



  

 Criação de novas peças de teatro  de bonecos e 
construção de novos personagens inspirados em 
lendas das regiões atendidas. 
 

 Desenvolvimento de teatro de fantoches e outras 
encenações que se utilizam do equipamento da 
biblioteca. 
 

 Aulas de Música frequentes incluindo a 
construção de instrumentos musicais com 
materiais reaproveitados. 
 

 Formação de grupos amadores de teatro, música e 
dança, com apresentações em datas 
comemorativas e eventos dentro e fora da escola. 
 

 Valorização da cultura local com atividades de 
contação de histórias, dança, música e folguedos 
populares. 



  
   Gincana Cultural, promovida para estimular a 

coleta seletiva e a seleção de materiais para 
atividades artísticas de reaproveitamento. 
 

 Criação do Festival de Artes e do Show de 
Talentos após constatar o interesse dos alunos 
por atividades de Dança e Música. 

 
 Canalização da energia juvenil para a arte, com 

propostas que atendem aos interesses e 
necessidades de expressão dos alunos. 
 

 Atividades de Geração de Renda para a 
comunidade com aplicação dos conceitos de 
Sustentabilidade e Arte oferecidos nos cursos do 
IBS. 
 

 Cinema Comunitário e Cinema na Escola.  



 
  
 
  

 Oficinas realizadas de portas abertas em datas 
comemorativas para estimular a participação das 
famílias. 
 

 Recreio Dirigido, com atividades educativas, 
artísticas e lúdicas comandadas pelos professores 
como estratégia de redução da agressividade. 

Encenação teatral sobre Dia do 
Índio, em Iraquara, Bahia 

Venda de camisetas feitas por 
alunos em evento com participação 
de universidade local, Irecê, Bahia 



  
 
  
 

  
 
  

 
  

Comunicação 



 Produção de radionovela inspirada em literatura 
brasileira. 

  
 Programas de rádio socioeducativos 

desenvolvidos por alunos na área da Saúde e do 
meio Ambiente. 

 
 Poesia no rádio. 

 
 Dinamização da rádio escolar por meio de 

prêmios e concursos de locutores. 
 

 Organização do Festival de Curta Metragem para 
estimular a produção dos alunos. 
 

 Visitas à rádios, jornais e cobertura fotográfica de 
eventos escolares e externos, além da produção 
de documentários. 



 Fotografias das carteirinhas da biblioteca 
executada por alunos do ensino médio. 

 
 Parcerias da escola com os Pontos de Cultura, 

primeiro passo para a profissionalização. 
 

 Produção do jornal impresso contando com o 
apoio da Secretaria de Educação, com notícias de 
fatos locais importantes para o município e para a 
comunidade. 
 

 Projeto Qualidade de Vida, programa de 
conscientização dos alunos acerca da 
necessidade de uma vida física e mentalmente 
saudável, com duração de um mês, integrando 
Literatura, Rádio e outras áreas. 
 

 Produção de retratos fotográficos para outras 
escolas. 



  

Leitura solidária em asilo, em 
Irecê, Bahia 

Acima: estudantes realizam 
divulgação de evento escolar na 
rádio local, em Cabaceiras, Paraíba. 
Ao lado: alunos entrevistam 
agrônomo extensionista para o 
jornal.  



Incentivo à Leitura 



 50 minutos de leitura toda semana, além dos 30 
Minutos pela Leitura mensal. 
 

 Programas periódicos de leitura para idosos em 
domicílio, que também contribuem com suas 
histórias orais. 
 

 Atividades de leitura solidária em instituições tais 
como asilos e casas de recuperação. 
 

 Contação de histórias da cultura popular durante 
o recreio, com brincadeiras e outras atividades 
relacionadas ao folclore durante o Mês do 
Folclore. 
 

 Atividade de leitura em família, onde a turma toda 
faz uma visita literária à família de um dos alunos. 



 Organização de paradas literárias, chamando a 
atenção da população para a importância do 
incentivo à leitura. 
 

 Contação de histórias com professores 
caracterizados. 
 

 Empréstimo de livros à funcionários da escola, 
pais de alunos e outros membros da comunidade, 
além dos alunos. 

 
 Formação de grupos de mediação leitura com pais 

de alunos. 
 
 Sacolas literárias para que os alunos levem e 

devolvam os livros emprestados. 
 

 Campanhas de arrecadação de livros para ampliar 
o acervo da biblioteca. 



 Mobilizações pela criação de decretos que 
instituam leis municipais relacionadas de 
Incentivo à Leitura.  
 

 Organização de semanas literárias e dias 
municipais de leitura como forma de garantir 
atividades dinâmicas de incentivo à leitura. 
 

 Dinamização das atividades de leitura com 
apresentações teatrais, leitura ao ar livre, Muvuca 
Literária no ônibus, Sarau de Poesia, contação de 
histórias, rodas de leitura, corredor literário, 
colcha de retalhos, tapete literário, mala dos 
livros, vestindo a história, avental de histórias, 
cineminha (construído pelos próprios alunos),  
varal de histórias e outras iniciativas que 
despertam nas crianças o prazer pela leitura. 



 Dinamização das atividades da biblioteca com o 
avental de histórias, cineminha (construído pelos 
próprios alunos) e o varal de histórias. 
 

 Organização de feiras literárias. 
 

 Formação de bibliotecários mirins. 
 

 Aulas de leitura na biblioteca para atender alunos 
com dificuldades de leitura e escrita utilizando 
atividades dinâmicas como estratégia. 

Sarau Literário em 
homenagem ao Romantismo, 
em Primavera, Pará 



 
  

Meio Ambiente 



 Parcerias com institutos e universidades locais 
para ampliação dos conhecimentos e 
aprimoramento dos trabalhos sobre Meio 
Ambiente e Agroecologia. 
 

 Coleta Seletiva cuja conscientização extrapola os 
muros da escola e mobiliza toda a comunidade. 

 
 Campanhas de arrecadação de materiais 

recicláveis na escola e na comunidade. 
 

 Eventos mobilizadores como o Reciclarte, 
incentivando a criação com materiais 
reaproveitados. 
 

 Reaproveitamento de pneus velhos para montar 
canteiros em todas as escolas da rede municipal. 

  



  

 Programa municipal de coleta seletiva, com 
instalação de ecopontos de coleta e 
conscientização bairro a bairro, instaurando 
uma parceria entre a comunidade, o poder 
público e a associação de catadores, 
beneficiada pela geração de renda e inclusão 
social. 
 

 Gincanas, mutirões e parcerias com outras 
instituições no plantio e doação de mudas para 
arborização, envolvendo toda a comunidade. 

 
 Produção de adubo orgânico na escola. 

 
 Conferências Infantojuvenis de Meio Ambiente. 

 
 Multiplicação das hortas escolares em todas as  

escolas municipais. 



 Valorização do catador de recicláveis, 
proporcionando qualidade de vida e auto estima. 
 

 Criação de viveiro municipal. 
 

 Programa Integrado de Educação Ambiental da 
Secretaria de Meio Ambiente em parceria com 
escolas do município. 

 
 Manutenção de ateliê de reciclagem, com oficinas 

de reciclagem de papel, construção de objetos e 
brinquedos com materiais reaproveitados, etc. 

 
 Concurso de cartazes sobre Meio Ambiente. 

 
 Mutirões de limpeza. 
 
 Projetos de reuso e economia de água. 

 
 Construção de canteiros para horta com garrafas 

PET. 



 Caminhadas ecológicas e aulas em campo com o 
objetivo de conscientizar e conhecer fauna e 
flora locais in loco. 
 

 Valorização do bioma caatinga por meio de 
estratégias pedagógicas e aulas em campo. 

Um dos diversos mutirões de 
limpeza que mobilizou toda a 
comunidade: valorização e 
autoestima. Em Palmeiras, 
Bahia 

Parceria afinada entre as 
secretarias de Educação e 
Maio Ambiente no 
desenvolvimento da Educação 
Ambiental. Em  Crateús, Ceará 



Saúde 



 Estabelecimento de parcerias com a 
universidade e integração das Secretarias de 
Educação e Saúde para disponibilizar aos 
estudantes tratamentos adequados e acesso à 
informações sobre prevenção, incluindo 
palestras e orientações sobre drogas e 
sexualidade. 
 

 Programas de incentivo à prática de esportes 
para alunos e professores. 
 

 Semana de Higiene Bucal na Escola, com 
atividades transdisciplinares sobre prevenção 
das cáries. 
 

 Semana da Saúde na escola, com dicas de 
alimentação saudável, caminhada ecológica, 
incentivo ao esporte, etc. 



 Caça Rótulos, dinâmica interdisciplinar de 
conscientização em relação à alimentação 
saudável. 
 

 Semana Antidrogas, com atividades e palestras 
sobre o tema. 
 

 Projeto Sorriso, de incentivo à escovação diária 
com propostas pedagógicas diferenciadas 
voltadas à prevenção de cáries. 
 

 Palestras semestrais sobre Saúde na escola. 
 

 Integração com o Posto de Saúde no tratamento 
e prevenção de cáries. 
 

 Criação de lei municipal que garante o 
escovódromo em cada nova escola construída 
ou reformada. 



 Separação dos horários de escovação de cada 
turma com objetivo de organizar e conseguir 
realizar a higiene bucal com todos os alunos. 
 

 Escovação diária com canequinha para driblar a 
falta de água. 
 

Palestra sobre escovação correta 
em Palmeiras, Bahia 

Abordagem multidisciplinar da 
Saúde em Lençóis, Bahia 



Outras Iniciativas 



 
 

• Melhorias 
 
 Apropriação de espaços ao ar livre, como 

alternativa à falta de espaço dentro da escola. 
 

 Criação do conselho pedagógico, composto por 
moradores, professores, coordenador e gestor, e 
do Regimento Escolar, que garante a 
continuidade das propostas do IBS na escola. 
 

 Participação em eventos em busca de novas 
parcerias para a escola. 
 

 Dinamização do aprendizado com um número 
significativo de atividades extra classe. 
 

 Trabalho constante de multiplicação das ações 
em outros bairros. 



• Gestão democrática 
 
 Participação democrática na escola com o 

estabelecimento de reuniões quinzenais com 
representantes de turma: o estudante participa de 
decisões junto à gestão, uma prática política 
importante para a formação do cidadão. 

 
• Protagonismo juvenil 
 
 Alunos monitores na sala de informática e na 

biblioteca. 

Em Balsas, Maranhão, os 
representantes de turma 
participam das decisões da 
escola: Educação política 



  

• Integração 
 
 Envolvimento de associações de artesãs com 

atividades educativas tais como oficinas de 
dança, arte, teatro e até letramento. 
 

 Apresentações musicais de alunos de cursos 
extracurriculares em eventos e comemorações do 
município. 

Associação Flor de Lis, em Primavera, Pará, oferece oficinas em 
diversas linguagens artísticas para jovens e crianças 



Consulte o Guia IBS na 
Escola e a apostila Circulação 

de Ideias! 



Crie novas estratégias 
pedagógicas e compartilhe no 
Blog IBS Amigos do Planeta! 

www.brasilsolidario.org.br/blog 
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