
julho 2014 1

AÇÕES DE INCENTIVO 
À LEITURA ESTÃO 

ACONTECENDO NAS ESCOLAS

As escolas participantes do 
Programa de Desenvolvimento 
Sustentável na Escola tem conduzido 
atividades criativas de Incentivo à 
Leitura, despertando nos alunos e 

na comunidade um desejo cada vez 
maior de conhecer novas histórias e 
praticar a leitura de textos literários.
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Ações na mídia
A inauguração do Espaço Literário da 
Escola Noilde Pessoa Ramalho em Natal 
(RN) foi destaque na mídia potiguar! Veja!
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IBS NO BLOG

Mais postagens!
As postagens sobre o São João Literário 
em diversos municípios continuaram em 
julho! Confira!
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SÃO JOÃO LITERÁRIO
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ARTE E CULTURA

Oficinas de Xilogravura e Teatro de Bonecos 
estão sendo multiplicadas 

na Rede Municipal de Educação de Irecê, Bahia!

página 12



2julho 2014 

Incentivo à Leitura Arte e CulturaSão João Literário Meio AmbienteBoas Iniciativas

Escola Noilde Ramalho: 
30 Minutos pela Leitura! 

Um pouco das atividades desenvolvidas durante 
o nosso 30 Minutos pela Leitura realizado esta 
semana.

Roda de Leitura: atividade realizada utilizando 
o baralho “Era uma Vez”, material doado pelo 
Espaço de Leitura em parceria com o Instituto 
Brasil Solidário.

Desenvolvimento da atividade: a professora 
apresenta o baralho para as crianças e o 
objetivo da atividade. Distribui as cartas para os 
alunos que estão sentados em círculo e, assim, 
começamos a contar a história através das figuras 
presentes nas cartas do baralho. Todos os alunos 
permanecem atentos escutando uns aos outros 
e assim não perdem a sequência da história que 
permanece sendo construída coletivamente. 
Nesta atividade foram realizadas três rodadas de 
histórias e o gostoso é sempre ver que as histórias 
não se repetem. E as crianças, sempre pedem: de 
novo, de novo!

Restaurante Literário:  atividade deliciosa que 
desperta o gosto e a vontade de alimentar-se da 
leitura.

Desenvolvimento da atividade:  nesta 
atividade oferecemos aos nossos alunos um 
delicioso e variado cardápio e, ao escolher uma 
destas delícias, são convidados a ouvir ou recitar 
em nosso restaurante.

Também desenvolvemos esta atividade com a 
presença de escritores locais, pois sabemos e 
acreditamos na importância deste contato e troca 
entre autores, leitores e ouvintes!

Restaurante Literário com a presença do autor e 
poeta José de Castro, autor de vários livros, entre 
eles “Poetrix”, uma obra que faz parte do acervo 
literário do PNBE.

SUPER-HERÓI

Eu também sei voar
nas asas
da imaginação.
(Poetrix, José de Castro)

Vestindo a História: “Flora”, uma obra de 
Bartolomeu Campos de Queirós!

Cada semente, como a poesia,
é um bilhete para viagens.
É uma porta aberta para desembaraçadas 
paisagens.
Flora cuidava com desvelo de cada semente.
Ela se via como diante de um sacrário vigiando 
ressurreição.
Dentro de cada origem dormiam florestas, 
bosques,
pomares, jardins e futuramente outras sementes.
A semente traz o antes e o depois.

Desenvolvimento da atividade: um tecido 
(um grande vestido) onde as crianças vestem a 
história.

Esta atividade pode ser desenvolvida de várias 
formas: as crianças vestem a história: a professora 
lê o livro ou conta a história. As crianças podem 
contar a história ao desenrolar do tecido. Um 
aluno pode ler ou contar a história.

Vestindo a História: “Casaco de Retalhos”, com 
a presença ilustre de Luis Salvatore!

“A escola, para muitos alunos, é sentida 
como uma prisão, mas, se os humanos são 
seres sonhadores por natureza, a prisão 
é atravessada por desejos implícitos e 
explícitos de voar. A nós, educadores, cabe a 
missão de mediar – trazendo livros e histórias 
em nossas vozes – o encontro dos alunos com 
os ‘rabos de arraia’, para que, assim, cada um 
tivesse a oportunidade de experimentar a 
felicidade que é voar”.

Ilan Brenman

E viva os 30 Minutos pela Leitura!

Zenaide Campos
Publicado em 18/07/2014

Natal / RN
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Natal / RN

Inauguração do novo espaço 
literário “Irmãos Salvatore” em 

Natal/RN! 
No dia 16 de julho de 2014, inauguramos em 
nossa escola o novo “Espaço Literário Irmãos 
Salvatore”. Este espaço foi totalmente reformado, 
ambientado e equipado através de uma parceria 
público privada firmada entre o Instituto Brasil 
Solidário, a Editora Melhoramentos, o Itaú 
Social, a Prefeitura Municipal de Natal e a 
Secretaria Municipal de Educação.

O novo espaço conta com quatro novos 
ambientes. São eles:

Sala de Informática:   equipada com 17 
computadores, 01 lousa digital, acesso a internet 
e climatizada.

Sala Multifuncional: sala equipada com TV, 
DVD, som, jogos, tapete, almofadas, estante com 
livros para pesquisa, cesto com livros literários, 
revistas e gibis, material esportivo, mapas e 
globos.

Espaço Literário: espaço ambientado utilizando 
o princípio da reutilização de materiais como 
bobinas de fio, caixotes e paletes.

Nova Biblioteca Irmãos Salvatore

A biblioteca foi totalmente reformada. Nosso 
novo espaço hoje conta com: 04 janelas, cortinas, 
sofás de paletes, canto literário, a ampliação do 
nosso acervo, 03 computadores com acesso 
a internet, mesa para estudos e pesquisas, 
estantes e revisteca.

Emoção durante a premiação Concurso de 
Redação. Tema: Família, laço que nos une!

Momento solene da inauguração com Luis 
Eduardo Salvatore, Ana Elisa Salvatore, 
Professora Justina Iva, secretária municipal de 
Educação e Ana Lúcia, gestora da nossa escola.

Falar da minha emoção nunca conseguiria… 
agradecer sempre meu maior desafio, obrigada 
Luis Salvatore, Ana Elisa e Danielle Haydée!

Agora, para dizer como vocês me inspiram 
diariamente, vou usar as palavras de um escritor 

de simples palavras, como devem ser as palavras 
verdadeiras: simples!

“Liberdade, espontaneidade, afetividade e 
fantasia são elementos que fundam a infância. Tais 
substâncias são também pertinentes à construção 
literária. Daí, a literatura ser próxima da criança. 
Possibilitar aos mais jovens acesso ao texto 
literário é garantir a presença de tais elementos, 
que inauguram a vida, como essenciais para o 
seu crescimento. Nesse sentido é indispensável 
a presença da literatura em todos os espaços 
por onde circula a infância. Todas as atividades 
que têm a literatura como objeto central serão 
promovidas para fazer do País uma sociedade 
leitora. O apoio de todos que assim compreendem 
a função literária, a proposição é indispensável. Se 
é um projeto literário é também uma ação política 
por sonhar um País mais digno”.

Bartolomeu Campos de Queirós

Zenaide Campos
Publicado em 18/07/2014
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Semana de Incentivo à Leitura 
Escola José Pereira de Araújo 

A leitura é um meio primordial para a evolução 
das aprendizagens dos educandos, além de ser 
um excelente modo de prazer e entretenimento. 
Esta é um inesgotável meio para o conhecimento 
e desenvolvimento cognitivo, tornando o leitor 
um cidadão crítico, consciente e que pode 
intervir positivamente no avanço da sociedade. 
Dessa forma, a escola exerce um papel muito 
importante, pois é por meio dela que é possível 
investir no fomento à leitura e no acesso ao livro. 
Diante disso, os educadores da Escola Municipal 
José Pereira de Araújo, promoverão a sua I Semana 
de Incentivo à Leitura com a intenção de formar 
cada vez mais leitores.

Publicado em 24/07/2014

Educadores leitores: 
dedicação e exemplo! 

Os professores e funcionários da Escola Municipal 
José Pereira de Araújo participam ativamente 
dos 30 Minutos pela Leitura promovido pela 
escola em parceria do Instituto Brasil Solidário, 
pois acreditam que o incentivo também pode ser 
feito por meio do exemplo.

Publicado em 17/07/2014

Bibliotecária em ação: 
contação e alegria! 

A bibliotecária Alessandra Matos de Araújo 
promoveu um momento de contação de história 
na Biblioteca Caminho da Aprendizagem e 
Prazer (Escola Municipal José Pereira de Araújo) 
para as crianças da Educação Infantil. Ela 
convidou os educandos para ouvir o clássico 
conto da Literatura Universal,  João e Maria. 
Esse momento, para as crianças foi mágico, 
pois entraram no mundo encantado da casa de 

Ibitiara / BA

Incentivo à Leitura Arte e CulturaSão João Literário Meio AmbienteBoas Iniciativas

doces da bruxa malvada e dos meninos perdidos 
da floresta. Após o momento de contação, a 
bibliotecária realizou aferição de compreensão 
com perguntas sobre a história. A criançada 
acertou todas e disse que quer mais vezes visitar o 
“Espaço Mágico”. A partir desse dia, os educandos 
da Educação Infantil, começaram a vistar a 
biblioteca e fazer empréstimos de livros.

Publicado em 17/07/2014
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Dando sequencia à história 

Uma aula diferente e gostosa de se aprender 
na Escola de Cidadania Francisco Ferreira Barros 
– Tucuns: um baralho com gravuras, onde cada 
criança pega uma carta e dá sequencia à história. 
Muito bommmmmm!

Publicado em 25/07/2014

MOBILIZAÇÃO PELA LEITURA 
DO CEMJR 

No dia 18 do mês de julho de 2014, as escolas 
Djalma Bessa e Centro Educacional Municipal 
José Ramalhete, situadas no município de 
Gentio do Ouro/BA - Distrito de Itajubaquara, 
realizaram uma Mobilização pela Leitura na 
Praça do Colégio, onde reuniram pais, alunos, 
funcionários, professores e algumas pessoas da 
comunidade que nos visitaram para fazer parte 
desse momento. Tivemos a visita do Secretário 
Municipal de Educação, Adelino de Almeida 
Júnior, e da Coordenadora Técnica Pedagógica 
e Coordenadora do Instituto Brasil Solidário em 
nosso município, Joelma Rocha Bastos Barreto.

O objetivo dessa mobilização foi incentivar a 
comunidade para o mundo da leitura. E também 
culminar com o Projeto Gentio do Ouro, uma Nação 
Leitores, que completou um ano no município, 
em parceria com o IBS, com os 30 Minutos pela 
Leitura. Momento esse que nos trouxe muita 
alegria e descontração, com diversas maneiras de 
levar a leitura até as pessoas:  contação de histórias 
com fantoches, contos infantis encenados, cordel, 
estande da leitura, árvore literária, varal da 
leitura, baú da leitura, caixotes com diversos 
livros e muita cantoria e apresentações voltadas 
para o incentivo à leitura feita pelos professores 
e alunos.

Elitânio Marques e Jairo Irineu
Publicado em 29/07/2014

Gentio do Ouro / BA

Crateús / CE
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UMA VISITA DE ENCANTAMENTO 
À LEITURA 

Alunos da Educação Infantil da Escola Municipal 
Monteiro Lobato, município de Boquira, tiveram 
um dia de encantamento à leitura visitando a 
Biblioteca Escolar da Base I A/B. Nesse ano de 
2014, as escolas base receberam do Instituto Brasil 
Solidário todos os equipamentos para montagem 
de um novo espaço para leitura com a doação 
de livros, revistas de diversos gêneros, estantes, 
um computador completo, tapete literário e 
almofadas para tornar o lugar ainda mais bonito 
e aconchegante. Com a Biblioteca Escolar, os 
projetos institucionais de leitura tornaram-se mais 
significativos nas escolas da base I. Diariamente, 
professores e alunos do Colégio Municipal 
Tiradentes e Colégio Municipal Ângelo Magalhães 
visitam a biblioteca para momentos de leitura, 
trocas e empréstimos de livros.

Juceli Xavier – Coordenadora Pedagógica
Fotos dos alunos

Publicado em 30/07/2014

Uma aula diferente: conto 
dramatizado 

Na semana do dia 14 ao dia 18 de julho de 2014, 
no Colégio Municipal Ângelo Magalhães, a 
nossa professora de Português, Florice Mesquita, 
resolveu dar um show de dramatização nas 
turmas de 7º ano, elaborando uma sequência 
didática com o conto de suspense Perseguição, 
de Paulo André T. M. Gomes. Ela caracterizou 
o ambiente com TNT preto, plantas, uma lua, 
animais de pelúcia, chaves e etc., possibilitando, 
com isso, que os alunos tivessem uma 
visualização mais profunda do ambiente e se 
sentissem vivenciando o que estava sendo 
narrado.

“O conto dramatizado foi utilizado nas diferentes 
situações de comunicação entre a escrita e a 
fala, onde o aluno é levado a observar, descrever 
e comparar os aspectos selecionados e a 
estabelecer relações de interpretação, produção 
e análise, ampliando conhecimentos em 

Boquira / BA

diferentes contextos e desenvolvendo habilidades 
de leitura e escrita”, diz Florice com orgulho e 
satisfação por ter podido vivenciar esse momento, 
que é o que ela faz com muito amor.

Publicado em 22/07/2014
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Gentio do Ouro / BA

Arraiá Literário do CEMGO 
No dia 18 de julho de 2014, aconteceu no Colégio 
Centro Educacional Municipal de Gentio do Ouro 
o nosso Arraiá Literário, baseado na obra de 
Monteiro Lobato “O Sítio do Picapau Amarelo.”

Dentro da temática, fizemos a Pescaria Literária, 
com frases sobre a vida e obra de Monteiro 
Lobato: logo após pescar o peixe os alunos faziam 
a leitura para o público.

Tivemos a Barraca Literária, que fez muito 
sucesso, onde os alunos e visitantes entravam no 
mundo da leitura.

O nosso Correio Elegante da Poesia foi mais 
que romântico: foi literário. Poemas e versos 
de grandes autores que encantavam em cada 
coração a emoção da leitura.

A quadrilha foi sensacional, com a participação 
dos nossos brilhantes alunos que deixaram o 
nosso Arraiá mais  “arretado de bão.”

Tiveram outras atrações como brincadeiras, 
recitação de cordel, coreografias e desfile do casal 
caipira.

E o Arraiá Literário foi proveitoso demais: um 
projeto voltado para a Leitura de forma prazerosa 
e divertida.

Fabiane Vieira e Célia Oliveira
Publicado em 03/07/2014
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Preparativos para o nosso 2º São 
João Literário

Nosso II São João Literário!

“Com a literatura a gente lê, canta e dança no Sítio 
da Noilde Ramalho!”

A festa junina é uma forte tradição, na qual a 
promoção da cultura popular está no centro 
da roda. E assim, mais uma vez junto com o 
Instituto Brasil Solidário, nossa Escola realiza o 
projeto “São João Literário”. Neste segundo ano 
temos como tema: ”II São João Literário no Sítio 
da Noilde Ramalho”.

Atividade: Pescaria da trava-língua
O pinto pia,
a pia pinga.
Quanto mais
o pinto pia,
mais a pia pinga.

Aproveitando este momento tão rico de cultura 
para incentivarmos atividades de leitura e 
de produção literária, trabalhando textos 
e escritores, enriquecendo ainda mais este 
momento prazeroso de aprendizagem quando 
todos se encontram envolvidos neste processo 
de construção do conhecimento.

Entendemos, assim, ser esta uma oportunidade 
rica de familiarizar nossos alunos com a língua 
escrita, criando uma relação positiva com 
os autores, textos e livros, utilizando textos 
concebidos para a leitura por nossos alunos.
Isto requer uma pesquisa e seleção prévia 
dos professores pelo material escrito que será 
trabalhado.

Após a pesquisa e planejamento sobre os 
escritores e gêneros textuais, definimos assim as 
nossas atividades:

* Turmas do 1º ano: gênero textual-adivinhas e 
parlendas;
* Turmas do 2º ano: trava- língua;
* Turmas do 3º ano: receitas;
* Turmas do 4º ano: textos informativos;
* Turmas do 5º ano: poesia e cordel.

Atividade: Barrateca, Compota Literária, 
Poema Elegante

As sem-razões do amor

Eu te amo porque te amo, 
Não precisas ser amante, 
e nem sempre sabes sê-lo. 
Eu te amo porque te amo. 
Amor é estado de graça 
e com amor não se paga.

Amor é dado de graça, 
é semeado no vento, 
na cachoeira, no eclipse. 
Amor foge a dicionários 
e a regulamentos vários.

Eu te amo porque não amo 
bastante ou demais a mim. 
Porque amor não se troca, 
não se conjuga nem se ama. 
Porque amor é amor a nada, 
feliz e forte em si mesmo.

Amor é primo da morte, 
e da morte vencedor, 
por mais que o matem (e matam) 
a cada instante de amor.

Carlos  Drummond de Andrade

E viva o São João Literário!

Zenaide Campos
Publicado em 18/07/2014
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Pequeno Sabidinho no Arrastapé
Ao recebermos a proposta feita pelo IBS, do São 
João Literário e da participação no concurso de 
quadrilhas “Arrastapé da Educação”, todos os 
funcionários ficaram preocupados e ansiosos por 
se tratar de uma ação nova em nosso município, 
ação essa que trazia temas significativos, 
porém difíceis de serem trabalhados 
Um dos aspectos impactantes dessa proposta 
foi saber que o tema seria Sustentabilidade. 
Como trabalhar o mesmo era nossa dúvida 
pois, por ser uma quadrilha com as vestimentas 
confeccionadas a partir de materiais reciclados, 
todos começaram a questionar como seriam estas 
roupas, que tipo de material seria usado, entre 
outras dúvidas. Dessa forma, foram feitas várias 
reuniões para discutir que tipos de materiais 
seriam utilizados, modelos de roupas, pesquisas 
na internet à cerca do tema etc. Inúmeras 
opiniões forma registradas e analisadas por todos. 
Diante das múltiplas propostas, chegamos 
à conclusão que o tema da nossa quadrilha 
seria “Pequeninos da Reciclagem”, por se 
tratar de uma escola que acolhe a diversidade. 
Por isso mesmo, optamos pelo uso de uma 
maior diversidade de materiais e dessa forma 
poderíamos mostrar para o nosso município 
várias sugestões de apoio à Sustentabilidade. 
Em seguida, apresentamos aos alunos o projeto 
e falamos da proposta do IBS, parceiro da escola, 
e que iríamos apresentar uma quadrilha onde 
teríamos a oportunidade de utilizar  todas as ações 
desenvolvidas com esta parceria e, portanto, 
tínhamos uma imensa responsabilidade. O 
passo seguinte foi integrarmos alunos, pais e 
todos os funcionários da escola para a coleta de 
materiais e confecção das roupas. Aliado a tudo 
isso, foi constante a busca de informações sobre 
Meio Ambiente e sua sustentabilidade na sala 
de aula, levando nossos alunos a refletir sobre 
nossas ações individuais, o que poderíamos 
fazer para contribuir com o meio ambiente. 
A partir deste momento, iniciou-se uma 
luta contra o tempo para associar o trabalho 
de sala de aula às demandas deste projeto. 
Entretanto, foi inquestionável a participação 

de todos para o sucesso deste evento. Junto 
com os alunos, passamos a listar o que iríamos 
utilizar na confecção das roupas: saco, linhas, 
plásticos, CDs, garrafas PET, embalagens de ovos, 
tampinhas e etc. E no mais, foi “colocar a mão 
na massa”, ou melhor, nos materiais recicláveis. 
Reafirmamos que foi mais um trabalho coletivo 
que ratificou a necessidade de que cada um 
deve fazer a sua parte e usar suas atitudes 
como exemplo, para que outras pessoas 
vejam e façam o mesmo. Cada um de nós é 
parte fundamental na luta pela preservação 
ambiental. Por isso, fizemos questão de que as 
crianças assimilassem bem isso e se juntasse à 
comunidade escolar para participar do evento. 
Concluímos, portanto, este relatório reafirmando 
que todo esse trabalho só foi possível pela parceria 
entre escola, comunidade e gestão pública. 
Desta forma, agradecemos a todos que direta ou 
indiretamente contribuíram para este trabalho.

Muito obrigado!

Equipe da Escola Municipal Pequeno Sabidinho
Publicado em 18/07/2014
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Iraquara / BA

Artemizia no Arrastapé
A quadrilha é uma dança tradicional da 
Escola Artemizia Rodrigues Nogueira, que 
já é esperada pelos alunos todos os anos. 
O projeto Arrastapé da Educação do IBS 
veio reforçar essa paixão pela Festa Junina. 
Através desse projeto, foi possível descobrir 
talentos tanto dos alunos como dos professores.
As roupas foram confeccionadas pelo aluno 
Gabriel Oliveira, a coreografia e a animação ficou 
por conta dos professores Cássia Maria e Antônio 
Aquino com a participação dos alunos envolvidos. 
A quadrilha vem representando os projetos de 
Leitura, Saúde Bucal, Fotografia e Meio Ambiente, 
desenvolvidos pelo IBS com a parceria das escolas. 
Esses projetos têm como objetivo a valorização do 
meio ambiente, o desenvolvimento de atitude 
e respeito, a parceria entre a escola e a saúde, 
e o despertar pelo mundo mágico da leitura. 
As fotos e o vídeo retratam a beleza do evento 
realizado no município de Iraquara, cidade 
situada no interior da Bahia na Chapada 
Diamantina. Acreditamos que projetos como 
esse vem despertar o interesse dos alunos 
promovendo a participação e permanência dos 
mesmos na escola.

Publicado em 18/07/2014
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Cabaceiras / PB

Texto e Fotos do I São João 
Literário da EMEF Maria Neuly 

Dourado – Cabaceiras - PB  

RESGATE HISTÓRICO DA QUADRILHA 
ARROCHA GURI E O I SÃO JOÃO LITERÁRIO 
Ensino Fundamental Inicial

Quadrilha Arrocha Guri, a tradicional quadri-
lha da Escola Municipal Maria Neuly Doura-
do, teve sua primeira apresentação em 04 de 
junho de 1996. Na oportunidade, foi à Praça 
Pública com 180 componentes sob a coorde-
nação da professora Maria do Socorro Queiroz, 
“Socorro Aires”, onde abrilhantou as festivida-
des de emancipação política deste município. 
Desde então, a Quadrilha Arrocha Guri tem seu 
espaço garantido no aniversário da cidade, 
no Bode Rei, no Dia de São João e nos prin-
cipais eventos culturais de Cabaceiras. Sem 
dúvida, essa quadrilha tem levado alegria e 
animação por onde passa, a exemplo de bri-
lhantes participações no Hotel Fazenda Pai 
Mateus, no Parque do Povo, em Campina Gran-
de, e várias cidades da região circunvizinha. 
A convite do Instituto Brasil Solidário, a EMEF 
Maria Neuly Dourado inscreveu sua escola para 
participar do I São João Literário, haja vista o 
excelente trabalho que a escola vem desenvol-
vimento no âmbito da leitura, onde todas as 
turmas têm diariamente trinta minutos pela 
leitura. Fez sua apresentação do I São João Li-
terário com a comunidade escolar em frente a 
escola no dia 20 de junho do corrente ano, pela 
manhã, com barracas, brincadeiras, danças, for-
ró pé de serra, quadrilha e apresentações cultu-
rais, parlendas, jogos, leitura, muita literatura, 
envolvendo cerca de 400 crianças e encerrando 
assim as atividades letivas do primeiro semestre. 
Com o objetivo de transpor a literatura praticada 
na escola para o público de turistas e visitantes 
no período junino em nosso município, marca-
mos a apresentação do I São João Literário da 
EMEF Maria Neuly Dourado para a véspera de 
São João no Arraial Popular Liu dos Oito Baixos, 
onde faria à noite, a abertura dos Festejos Juni-
nos. Tudo pronto, coreografia na ponta do pé, 

letra da música Arrastapé da Educação na ponta 
da língua e modelitos personalizados, mas o que 
era improvável aconteceu. Muita chuva na cida-
de e região, chegando a chover mais de 8 horas 
seguidas, o que impossibilitou de realizarmos a 
apresentação. Mas ninguém ficou triste não, por-
que chuva no Cariri é uma benção! Procuramos 
marcar um outro dia e realizamos a apresentação 
no dia trinta do mesmo mês, ano e local, numa 
segunda-feira, no dia da feira, e contamos com 
a participação de aproximadamente 70 alunos. 
Foi muito divertido: recebemos muitos elogios 
do público presente pela criatividade, desenvol-
tura dos alunos, materiais reciclados, pela mú-
sica Arrastapé da Educação, pela leitura e todo o 
trabalho envolvendo a dança, o teatro, a poesia, 
a música, também pela interdisciplinaridade, 
participação da equipe escolar e interação com 
as famílias. Valeu! Valeu não só por concorrer a 
um prêmio, mas por podermos levar a Literatura 
para eventos profanos, levar as pessoas a refleti-
rem sobre sua cidadania. Outrossim, informamos 
que já temos apresentação marcada para a X Ca-
baceiras Mostra Cultura, em dezembro. Em anexo 
as fotos das apresentações do I São João Literário. 
Cabaceiras – PB, 30/05/2014.

Publicado em 20/07/2014
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Quadrilha O Sonho de um 
Retirante 

No dia 12 de junho de 2014, a Escola Municipal 
José Pereira de Araújo apresentou a quadrilha 
do Fundamental II, com o tema O SONHO DE UM 
RETIRANTE, tema este escolhido pelos próprios 
participantes da quadrilha. A escolha se deu 
devido ao trabalho de contextualização realizado 
antes do início dos ensaios, pelas responsáveis 
pela quadrilha Vanessa Matos, Beatriz Silva e 
Joyce Evangelista, sobre a história do Instituto 
Brasil Solidário e de seu presidente Luis Salvatore.

A marcação da quadrilha seguiu a sugestão do 
IBS a partir da canção ARRASTAPÉ DA EDUCAÇÃO 
e o figurino dos educandos foram feitos com 
retalhos e materiais reciclados. A entrada seguiu 
logo após a recitação de um cordel, produzido 
por Joyce Evangelista. Muita animação, forró e 
alegria se deu nesse dia. Confira abaixo o cordel 
e as fotos do evento.

O sonho de um retirante

Era uma vez um menino
Que teve um sonho diferente
Seu nome era Luis Salvatore
O orgulho de muita gente

Em uma viagem ao norte e nordeste
Para belas fotografias tirar
Luis decidiu que muitos destinos
Com pequenas ações podiam mudar

Esse homem caba da peste
Após tantas expedições
Ao voltar para o sudeste
Pensou em diversas ações

Sem medida e sem vergonha
Ajudas aos parceiros pediu
E em meio a muitas delas
O Amigos do Planeta surgiu

Livro, reciclagem, fotografia
Princípio de trabalho sustentável
Construção consciente da cidadania
E de conhecimento inesgotável

São João Literário da Escola 
Manoel Pedro de Oliveira 

No dia 18 de junho de 2014 (quarta-feira) 
aconteceu o 1º São João Literário na Escola 
Manoel Pedro de Oliveira, cujo tema das barracas 
e quadrilhas foi a partir da obra do Escritor baiano 
Jorge Amado. A animação dos alunos foi geral, 
quando puderam ver exposto nas barracas aquilo 
que eles produziram. Confiram abaixo as fotos do 
evento.

Publicado em 28/07/2014

Arte, Saúde e Educação
Duramente os parceiros labutavam
Para levar aos pequenos do Sertão
Tudo que eles precisavam
Juntos construímos, lema de arrebentar

Com Salvatore no comando
Todos hão de exclamar
Vamos mudar essa história!
Para muitos sorrisos ganhar!

Preste atenção minha gente
Por que esses versos vão findar
Vai começar a quadrilha
Que mesmo sem a presença do Trilha
Há de nessa festa brilhar

E foi no sonho desse retirante
Que de um forró cantou para nação
Mude, vibre e grite – AVANTE!
No Arrasta-pé da Educação

Publicado em 18/07/2014

Ibitiara / BA
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OFICINA DE XILOGRAVURA NA 
MAIOR ESCOLA DA REDE DE IRECÊ 

No dia 16 de julho, quarta-feira, aconteceu a 
OFICINA DE XILOGRAVURA realizada no Colégio 
Odete, maior escola da rede municipal, com a 
participação da coordenadora pedagógica, 15 
estudantes e professoras de Arte, ministrada 
de maneira brilhante pela professora Nildete 
Martins.

Na referida oficina, visou-se aplicar 
conhecimentos adquiridos na área de Artes 
(Xilogravura), com vistas para a propagação de 
ações relacionadas a área de Artes Visuais do 
Instituto Brasil Solidário.

Vale ressaltar que a oficina teve como tema 
o ÍNDIO e todas as camisas produzidas pelos 
próprios participantes serão utilizadas no Desfile 
da Independência no Dia 07 de Setembro, pois a 
escola abordará essa temática.

FORMAÇÃO CONTINUADA: OFICINA 
DE TEATRO DE BONECOS (PARTE II) 

No dia 17 de julho de 2014  (quinta-feira), 
aconteceu a OFICINA DE TEATRO DE BONECOS 
- parte II, ministrada pelo professor Roberto 
Alarcon. Essa oficina aconteceu na ESCOLA 
MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA com 
a participação de professores, coordenação 
pedagógica, estudantes do Mais Educação e 
alunos do Fundamental I.

O objetivo da oficina foi continuar e concluir a 
Oficina de Teatro de Bonecos e realizar a finalização 

“A nossa ideia é que podemos dar o ‘pontapé’ 
inicial de formação para a escola, mas a escola 
deve seguir seus próprios caminhos e propagar 
isso que um dia chegou até nós pelo Instituto 
Brasil Solidário, através da professora Carol”, 
ressalta a professora Nildete.

Foi surpreendente a participação dos estudantes 
e interligação dos conhecimentos técnicos de 
xilogravura com o envolvimento dos mesmos com 
a atividade proposta.

Vejam as fotos e culminância da oficina.

Publicado em 21/07/2014

da gravação do vídeo com o tema FANÁTICOS POR 
FUTEBOL.   O vídeo que será utilizado na reunião 
de pais e mestres e em outros eventos da escola, 
como o Dia da Leitura.

“Com essa atividade os estudantes desenvolvem a 
atenção, o espírito coletivo, trabalham a questão 
oral e a introspecção, além de proporcionar 
protagonismo juvenil e participação efetiva dos 
estudantes, que se sentem valorizados”, destaca 
o coordenador Jefferson Maciel Teixeira, que 
acompanhou de perto todas as atividades nessa 
área.

Publicado em 21/07/2014
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Rádio Vida Adolescente: você faz 
parte da gente 

Uma rádio no Colégio Municipal Ângelo 
Magalhães: que novidade boa!

Agora nossas manhãs e tardes ficaram muito 
mais animadas. Os embalos musicais são uma 
carícia auricular para acalmar os ânimos depois 
de temidas aulas de Matemática. Nossa escola 
carrega artistas naturais e conta com a parceria 
dos nossos artistas locais, que estão sempre 
dispostos a nos encantar com a sua arte. E agora 
temos um local exclusivo para soltarmos as nossas 
vozes, liberarmos os nossos medos: um lugar que 
vai fazer com que toda a sua imaginação seja 
entoada.

CAMPANHA ALIANÇA PELA VIDA: 
A ESCOLA JOSÉ PEREIRA ENTRA 

NESSA LUTA 

Equipe e educandos da Escola Municipal José 
Pereira de Araújo participaram nesta quarta-
feira, 16/07/2014, de uma palestra sobre 
drogas, cujo tema foi  “Tenha amor à vida, 
diga não às DROGAS”. Contou com a presença 

Abaixo, temos o nosso passarinho Graciene - 9º 
ano - juntamente com o artista local, Binho de 
Bemba. E o nosso radialista, cheio de charme, 
Jorge. Essa equipe alegrou a nossa tarde e 
promete repetir a dose.

Lorena Dourado
Publicado em 10/07/2014

Boquira / BA

Ibitiara / BA

de profissionais da Saúde como enfermeira, 
psicóloga, fisioterapeuta, fonoaudióloga e ainda 
assistentes sociais e agentes de saúde. A palestra 
foi muito esclarecedora e interessante. Os alunos 
aproveitaram o momento para socializarem 
cartazes, paródias e poesias de conscientização.

Publicado em 18/07/2014
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ARTICULAÇÃO e PLANEJAMENTO: 
“Um trabalho de muitas mãos.”

No dia 15 de julho de 2014,  aconteceu uma 
reunião na ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA 
APARECIDA com a participação da coordenação 
pedagógica, professores, gestão escolar e 
coordenadora do programa Mais Educação, com 
objetivo de articular e planejar a continuidade 
e implementação de ações do Instituto Brasil 
Solidário relacionados às diversas áreas. 

No caso da escola, já foram implementadas no 
primeiro semestre várias ações, como a reativação 
da Rádio Escolar com oficina específica, oficina de 
Teatro de Bonecos, culminando com a gravação, e 
a edição de uma peça teatral com o tema “Loucos 
por futebol”, que breve será postada e exibida para 
os pais na referida escola.

Ressalto a forma prazerosa e interativa que a 
equipe gestora está recebendo as referidas ações 
e que, na próxima etapa, implementaremos a 
Oficina de Xilogravura, orientada pela professora 
Nildete Martins, além da possibilidade de 
implementar atividades relacionadas a área de 
Leitura.

Jefferson Maciel Teixeira
Publicado em 21/07/2014

ESCOLA TENENTE WILSON RECEBE 
FORMAÇÃO CONTINUADA 

No dia 18 de julho de 2014 (quinta-feira), 
aconteceu a REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO e 
PLANEJAMENTO realizada na ESCOLA MUNICIPAL 
TENENTE WILSON, com a participação da 
coordenação pedagógica, professores, gestão 
escolar e coordenadora do programa Mais 
Educação, com objetivo de articular e planejar 
a continuidade e implementação de ações do 
Instituto Brasil Solidário relacionados às diversas 
áreas.

Na oportunidade, foram apresentadas à equipe 
da escola as ações já implementadas e realizadas 
no primeiro semestre de atuação da formação 
continuada, além das possibilidades que se 
abrem à escola a partir do segundo semestre 
como a Oficina de Teatro de Bonecos, que será 
implantada na referida escola.

Nessa importante reunião, também 
apresentamos um novo projeto para propagação 
e formação continuada na área de Música.

Trata-se do SUCATOCANDO, projeto proposto 
pelo professor Célio Rodrigues que realizará 
oficinas de construção de instrumentos musicais 
reaproveitando materiais como canos, baldes, 
canaletas, garrafas PET e outros materiais.

PRÓXIMA ETAPA: apresentar o projeto e os 
instrumentos para os estudantes e formar equipe 
de alunos que participarão do projeto.

Publicado em 21/07/2014
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Multiplicação ocorrendo 

A Secretaria de Educação visitou as Escolas 
Reunidas Ladislau Reis em Santo Inácio, Pedra 
Vermelha e Buriti, como também,as escolas 15 
de Novembro e Jovelina Gomes de Queiroz, em 
Pituba, com o propósito de encaminhar as novas 
ações para serem fomentados por todas elas. 
Ações essas que já estão sendo desenvolvidas 
pelas escolas Base I e II, CEMGO e José Ramalhete, 

R e c o m e n d A Ç Õ E S 
GENTIO DO OURO 

“É impossível progredir sem mudança, e aqueles 
que não mudam suas mentes não podem mudar 
nada” 

George Bernard Shaw

A Secretaria de Educação do Município de 
Gentio do Ouro, na Bahia, ressalta a importância 
da multiplicação e implementação de ações 
importantes que vem sendo desenvolvidas em 
outras escolas.

Para tanto, encaminhou à todas as suas 58 
unidades escolares uma circular que recomenda 
a implantação de alguns projetos fomentados 
pelo Instituto Brasil Solidário – IBS, nas escolas 
Centro Educacional Municipal de Gentio do Ouro 
e Centro Educacional Municipal José Ramalhete, 
em Itajubaquara. Tais projetos visam a melhoria 

Gentio do Ouro / BA

da qualidade de vida dos alunos, como também 
uma educação inovadora e qualificada. As 
recomendações foram:

•	Escovação diária para os alunos, após a 
alimentação escolar (breve lei municipal);

•	Construir canteiros para plantio de hortaliças;

•	Desenvolver o Concurso Soletrando em 
cada unidade escolar, tendo o vencedor 
de cada escola a participação no Soletrando 
Municipal;

•	Fomento ao projeto Maratona da Leitura para 
estudantes.

É com essa parceria, e muita gente empenhada 
na consecução de uma educação de qualidade, 
que verdadeiramente transformaremos nosso 
município.

Adelino Junior
Publicado em 22/07/2014

e em muitas outras unidades escolares. Contudo, 
estamos promovendo o Concurso Municipal do 
Soletrando e da Maratona da Leitura, onde cada 
gestor deverá inscrever sua escola para participar 
de ambos os projetos promovidos pela Secretaria, 
numa proposta de multiplicação das ações do 
Instituto Brasil Solidário.

Publicado em 25/07/2014
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Coleta de lixo: 
comunidade em ação! 

A monitora de Educação Ambiental do Programa 
Mais Educação da Escola José Pereira de Araújo, 
Maíra Almeida, promoveu com seus educandos 
uma caminhada pela comunidade de Lagoa do 
Dionísio, com o objetivo de educar os moradores 
da localidade sobre o tratamento dado ao lixo. 
Houve momento de panfletagem, instruções 
aos comerciantes e moradores sobre o destino 
correto a ser dado a lixo,  e convite para uma 
caminhada para observar como este está 

Escola Santa Rosa 
participa do LEVE 

A Escola Santa Rosa – Jardim participa da 
reciclagem de resíduos, principalmente o papel 
e o plástico, que são vendidos na escola. Com 
esse incentivo, os alunos recebem dos catadores 
raquetes para jogarem. A passagem do carro da 
reciclagem  na Zona Rural é uma maravilha para 
ajudarmos mais ainda o meio ambiente!

Publicado em 31/07/2014

Reutilização de pneus para fazer 
jarros – Escola Santa Rosa 

As pequenas coisas fazem a diferença! Veja o 
detalhe de ornamentação na entrada da escola 
feito com pneus velhos, troncos de árvores e 
plantas nativas da caatinga!

A professora da Educação Infantil aproveita para 
trabalhar as cores e formas com as crianças. Uma 
bela aula de campo!

Publicado em 31/07/2014

sendo tratado.  Os educandos produziram placas 
educativas que foram afixadas em diversos locais 
na comunidade para que todos pudessem ver. 
O dia de trabalho culminou com a coleta do lixo 
com o apoio de moradores que se sensibilizaram 
com a ação. Ao término dessa atividade, foi feita 
a separação do lixo em orgânico e não-orgânico. 
Os educandos se envolveram bastante nesse dia e 
avaliaram esse momento como importante para a 
educação ambiental dos moradores de Lagoa do 
Dionísio.

Publicado em 14/07/2014
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IBS no Blog

Inauguração de Espaço Literário 
escolar em Natal é destaque 

na mídia 

No dia 16 de julho foi inaugurado o Espaço 
Literário Irmãos Salvatore da Escola Municipal 
Professora Noilde Pessoa Ramalho, em Natal, Rio 
Grande do Norte, evento que você pode conferir 
na reportagem feita por uma de suas mais 
animadas idealizadoras: Zenaide Campos (veja a 
postagem clicando aqui).

O espaço foi totalmente reformado, ambientado 
sob a coordenação da  artista multimídia Civone 
Medeiros  e equipado através de uma parceria 
público privada firmada entre o  Instituto 
Brasil Solidário,  a Editora Melhoramentos, a 
Fundação Itaú Social, a Prefeitura Municipal 
de Natal e a Secretaria Municipal de Educação.

A inauguração foi recheada de bons momentos 
com a participação da Professora Justina Iva, 
Secretária Municipal de Educação, do poeta José 
de Castro, da equipe IBS, da equipe escolar, de 
autoridades e outros convidados.

Samsung abre inscrições do 
Prêmio Respostas para o Amanhã 

Estão abertas as inscrições  do  “Respostas 
para o Amanhã”, primeiro concurso educativo 
de Cidadania Corporativa  da  Samsung 
para professores e estudantes de escolas públicas.

A iniciativa tem como objetivo estimular o 
envolvimento  da  juventude na apresentação de 
soluções práticas aos problemas enfrentados no 
dia a dia, a partir do desafio: “Como a matemática 
e as ciências podem melhorar a sua comunidade?”.

O concurso recebe inscrições de estudantes 
organizados em grupos e sob a tutela de um 
professor.

Composto por três etapas, serão distribuídos 
aproximadamente R$ 250 mil reais em prêmios 
aos projetos vencedores.

Fique atento: as inscrições para a primeira 
etapa encerram-se dia  14 de setembro de 
2014.

Entre os prêmios, destaca-se a implantação de 
uma Samsung SmartSchool, estrutura de sala 
interativa com produtos de última geração, nas 
escolas das equipes vitoriosas.

O objetivo  do  Prêmio não é 
financiar projetos, mas valorizar a 
apropriação  dos  conteúdos  didáticos de 
forma construtiva em prol das comunidades.

As inscrições devem ser realizadas no site www.
samsung.com/br/respostasparaoamanha, 
onde há todas as informações necessárias!

Não perca tempo! Inscreva-se com sua 
turma e concorra aos prêmios!

Equipe IBS
Publicado em 28/07/2014

No programa, apresentações, contação de história 
e muitas atividades para as crianças, incluindo 
a dinâmica criação de histórias com cartas do 
Espaço de Leitura, projeto do Fundo Social de 
Solidariedade do Estado de São Paulo no Parque 
da Água Branca, capital paulista, que apoia o IBS 
fornecendo materiais lúdico-pedagógicos.

Um pouco da inauguração do espaço e da 
dinâmica com cartas você pode conferir na 
reportagem realizada pela Rede Globo para o 
jornal local RNTV 1ª edição, clicando na imagem 
abaixo:

A equipe IBS fica muito feliz de fazer parte dessa 
bem sucedida história e espera poder ajudar 
muitas outras escolas a conquistar um espaço 
como este!

Parabéns à Escola Professora Noilde Pessoa 
Ramalho por essa conquista!

Equipe IBS
Publicado em 23/07/2014
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