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SÃO JOÃO LITERÁRIO
É DESTAQUE NAS ESCOLAS 

NO MÊS DE JUNHO

As comemorações do ciclo junino 
nas escolas cederam de vez o 
espaço ao São João Literário, projeto 
do Instituto Brasil Solidário que 
busca aliar a tradição dos festejos 
populares ao aprendizado e o 
incentivo à leitura! 

Com  muita criatividade, as escolas 
prepararam quadrilhas temáticas e 
lindas festas para celebrar as datas 
com muita alegria e cultura.
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Ações educativas
Muitas atividades tem sido desenvolvidas 
para conscientizar comunidades escolares 
e cidadãos sobre a importância do meio 
ambiente!
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MEIO AMBIENTE

Multiplicação
Um esforço maciço tem sido dispensado 
à multiplicação das ações do IBS nos 
municípios atendidos e regiões! Veja!
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PROPAGAÇÃO DO BEM: Oficina de 
Fotografia na Educação de Jovens 

e Adultos (EJA)

No dia 22 de maio (quinta-feira), aconteceu 
a OFICINA DE FOTOGRAFIA, realizada na 
Escola Municipal Joel Americano Lopes com 
a participação de estudantes da Educação de 
Jovens e Adultos,  que participaram ativamente 
da oficina e mais uma vez foram os protagonistas 
dessa ação.

Na oportunidade, os estudantes tiveram contato 
com informações e instruções relacionadas à 
fotografia no que diz respeito ao olhar fotográfico, 
enquadramento, fundo, a importância da luz 
natural e artificial, entre outras coisas.

Essa foi a fase introdutória: conceito, orientações, 
técnicas e principalmente a questão do olhar 
fotográfico.

Nossa meta no município de Irecê é propagar as 
ações do Instituto Brasil Solidário também para 

EVOBOOKS: novas tecnologias em 
sala de aula

Na aula de Ciências desta segunda (19 de maio), 
na turma do 4º ano do Ensino Fundamental I 
desenvolvemos as atividades a partir do tema 
Sistema Respiratório em 3D, na qual tivemos 
como recurso didático os tablets.   O objetivo da 
aula foi a apropriação de conceitos científicos 
sobre o sistema respiratório. Com o uso desses 
recursos tecnológicos o nível de abstração da 
Anatomia Humana e do próprio funcionamento 
do processo respiratório se tornou mais proveitoso, 
considerando a interação dos alunos com o 
aplicativo que, por trabalhar com elementos 
de animação gráfica, possibilita uma maior 
apropriação e assimilação do funcionamento do 
corpo humano.

Os alunos se envolveram com a aula e, ao 
mesmo tempo que interagiam com o aplicativo 
da Evobooks, se apropriavam dos conceitos 
científicos sobre o Sistema Respiratório.

Irecê / BA

Veja o depoimento da professora Fernanda 
Meirele:

“Nem preciso falar o quanto me alegro em 
trabalhar em uma escola pública que, apesar 
de tudo, oferece esse tipo de recurso tecnológico 
para avançar na apropriação de conhecimentos 
científicos de maneira mais aprofundada. 
Vale ressaltar que esse recurso tecnológico (tablets) 
veio a partir de uma parceria da Escola Luiz Viana 
com o Instituto Brasil Solidário – IBS e o aplicativo 
que usei na aula (Anatomia Humana) faz parte de 
um pacote de aplicativos educacionais com várias 
áreas do conhecimento desenvolvido pela empresa 
Evobooks. Seria interessante se a prefeitura, 
através da Secretaria de Educação de Irecê, pudesse 
investir as escolas da rede com esse tipo de recurso 
tecnológico.”

Publicado em 01/06/2014

a Educação de Jovens e Adultos e gradativamente 
incluir esses cidadãos com história de vida e de 
lutas, e que agora querem estudar e aprender um 
pouco mais.

Próxima etapa: saída fotográfica no dia seguinte, 
para aplicação dos conhecimentos adquiridos.

Jefferson Maciel Teixeira
Publicado em 01/06/2014
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Tablets em sala de aula: 
uso consciente das redes sociais

Na Escola Municipal Luiz Viana Filho em Irecê, 
Bahia, o uso de novas tecnologias na sala de 
aula tem sido cada vez mais constante, criativo 
e pedagogicamente sistematizado. Nessa 
perspectiva, a professora Mácia (Arte), auxiliada 
pelo o coordenador pedagógico Jefferson Maciel, 
organizou uma aula diferente sobre o uso 
consciente das redes sociais e, como ferramenta, 
utilizou tablets, celulares e notebooks para 
viabilizar em sala de aula uma pesquisa bem 
produtiva sobre a temática, que aconteceu no dia 
23 de maio de 2014.

Na oportunidade, o coordenador pedagógico 
Jefferson Maciel explanou inicialmente sobre a 
importância e o cuidado que os estudantes devem 
ter ao utilizarem redes sociais como o Facebook, 
por exemplo. Em seguida, os estudantes do 8º 
ano pesquisaram sobre o tema e trouxeram 
alguns exemplos de péssima utilização das redes 
sociais que causaram consequências terríveis 
para algumas pessoas.

“Foi incrível a participação dos alunos e uma 
turma complicada e inquieta desenvolveu 
um poder de concentração incrível obtendo 

Irecê / BA

resultados bem interessantes, principalmente 
em relação a reflexão e o protagonismo dos 
mesmos. Quero proporcionar aos alunos mais 
momentos como este”, afirma a professora Mácia 
(Arte).

Vejam as fotos dessa atividade.

Publicado em 01/06/2014

Equipe Educomunicação do 
Colégio CEMGO é destaque na 

II Feira da Cidadania!

Olá, tudo bem?

A galerinha da Educomunicação do Centro 
Educacional Municipal de Gentio do Ouro – 
CEMGO esteve ontem, dia 31 de maio, no Povoado 
de Matos, onde ocorreu a II Feira da Cidadania, 
acompanhados pelos professores Ronaldo Lima 
e Alba Gondim. Registraram tudo! Fizeram 
entrevistas, anotações diversas, fotos de todos 
os tipos e jeitos. Tudo isso para discutirem com os 

colegas de classe e toda a escola usando o blog e 
a rádio escolar.

A Secretaria de Educação esteve presente com 
dois stands na feira: contação de histórias com 
a coordenadora Gizélia da Escola Luiz Viana 
e a Roda de Leitura com o professor Ermilton 
Teixeira. Colaborando com a contação, a primeira 
dama Elça Barreto esteve bem à vontade com a 
molecada.

Foi uma festa a pintura coletiva: a criançada pode 
se esbaldar, com o apoio do professor Valmir, da 
Escola Cezar Borges.

Gentio do Ouro / BA

A II Feira da Cidadania, promovida pela Secretaria 
de Assistência Social, levou vários serviços para a 
população dos Povoados de Matos, Lavra Velha, 
Desterro, Mineiro, Itapicuru e São Domingos.

Publicado em 01/06/2014
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A COMUNICAÇÃO em prol do 
MEIO AMBIENTE 

A Secretaria do Meio Ambiente do Município de 
Boquira promoveu, na Semana Internacional 
do Meio Ambiente (04/06 a 06/06/14),   uma 
semana de atividades como:  Audiência Pública, 
com discussões sobre o Projeto do Complexo 
Arqueológico de Boquira e a Política Pública 
Ambiental do município, inauguração da Sala 
Verde, arborização de um campo de futebol 
e oficinas ambientais que contaram com a 
participação dos alunos das escolas municipais.
Também estiveram presentes os alunos da oficina 
de EDUCAÇÃO AMBIENTAL do C.M.Tiradentes.

Concretizando este evento, os alunos de 
EDUCOMUNICAÇÃO do C.M. Tiradentes, firmando 
o aprendizado adquirido com as oficinas de 
EDUCOMUNICAÇÃO com a equipe do IBS, 
puderam registrar esses momentos através de 
fotos, fortalecendo o processo de aprendizagem 
pela COMUNICAÇÃO.

Publicado em 10/06/2014

Boquira / BA



junho 2014 5

Educomunicação Boas Iniciativas Saúde Meio AmbienteLeitura e Cultura

Irecê / BA

CaleidosCopa

Atividade desenvolvida na Escola José Francisco 
Nunes que consistiu em conhecer um pouco 
dos países que participarão da copa do mundo 
e também das cidades que sediarão os jogos. 
A ideia de caleidoscópio partiu da disciplina de 
Artes, que teve o apoio de outras disciplinas 
como História, Inglês, Filosofia e Geografia. 
Durante a culminância, foram apresentados: 
teatro de bonecos, pesquisas diversas, vídeo 
com instalações, caleidoscópios feitos com 
réguas, além de outras atividades. O objetivo 
desse trabalho era proporcionar aos alunos e à 
comunidade escolar uma visão relativizada da 
cultura diante de sua diversidade, principalmente 
nesse momento em que o foco está voltado para 
o Brasil e o expondo de todas as formas, levando 
em consideração os aspectos políticos, sociais, 
econômicos e etc.

Nelson Rodrigues
Publicado em 06/06/2014

REUNIÃO COM SECRETÁRIO 
DE EDUCAÇÃO: articulação, 

propagação e continuidade 

No dia 18 de junho de 2014, aconteceu 
importante reunião na Secretaria de Educação 
de Irecê com o novo Secretário de Educação do 
referido município, o Exmo. Sr. Otacílio Marques 
Dourado Sobrinho (Silú).

Na oportunidade, o coordenador e articulador das 
ações do Instituto Brasil Solidário (IBS), o senhor 
Jefferson Maciel, explanou para o mesmo como 
está acontecendo o trabalho de propagação das 
ações do referido Instituto na rede municipal de 
Irecê, entregando ao nobre secretário o Catálogo 
Institucional do IBS, um portfólio com todas 

as ações já realizadas no primeiro semestre de 
atividades na rede, o ofício do Instituto trazendo 
informações relevantes sobre ações, parceiros e 
possibilidades de continuidade do trabalho e um 
material informativo da Evobooks para possíveis 
ampliações no município.

O Secretário de Educação ficou muito interessado 
na continuidade dessas ações nas escolas da Rede 
Municipal de Educação e se mostrou muito solícito 
em relação à parceria com o Instituto Brasil 
Solidário, colocando-se à disposição para que 
boas ações sejam continuadas e ampliadas para 
o sucesso dos estudantes das escolas públicas de 
Irecê. 

Diante do exposto, desejamos um bom trabalho 
ao novo secretário e que as boas parcerias sejam 

fortalecidas no intuito de lutarmos por uma 
educação de qualidade em que os principais 
protagonistas sejam nossos estudantes.

Jefferson Maciel Teixeira
Publicado em19/06/2014
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Encontro de fortalecimento 
Diante de tantas dúvidas, diante dos medos que 
visitam, por ventura, os nossos corações, no dia 
13/06/2014, sexta-feira, nós das escolas base 
do Instituto Brasil Solidário, Colégio Municipal 
Ângelo Magalhães, Colégio Municipal Tiradentes, 
Colégio Municipal Dr° José Lins da Costa e 
Secretaria Municipal de Educação, recebemos 
de braços abertos os membros da equipe do IBS,   
Jefferson Maciel Teixeira e Simone Neves Pinto, 
para que juntos pudéssemos nos fortalecer, nos 
acalmar diante das demandas e responsabilidades 
a nós confiadas.

Nós expomos nossos medos e anseios, externamos 
toda a nossa angústia e, no fim, o sentimento de 
tranquilidade tomou conta de nossos corações. 
Juntos conseguimos deliberar todas as demandas 
e o objetivo da pauta foi atingido. Estamos 
fortalecidos. Principalmente por saber que não 
estamos sozinhos. Muito obrigada, Jefferson e 
Simone, por tão prontamente nos atenderem, 
trazendo as experiências de vocês, compartilhando 
conosco a história de vocês, pois com elas nós 
percebemos que o que estamos sentindo faz parte 
do processo, faz parte dessa caminhada.

Publicado em 16/06/2014

Reunião de Multiplicação – 
Escolas Base I (A/B) 

No dia 04 de junho de 2014, os professores 
das Escolas Base I (Colégio Municipal Ângelo 
Magalhães e Colégio Municipal Tiradentes) 
do IBS, se reuniram juntamente com a equipe 
gestora das escolas (diretores e coordenadores), 
para planejarem coletivamente as ações de 
multiplicação das oficinas trazidas pelo Instituto. 
A reunião foi bastante produtiva, resultando 
na realização de um seminário multiplicativo, 
realizado pelos oficineiros (professores e alunos) 
das duas escolas da Base I.

Juceli Xavier e Lorena Dourado
Publicado em 06/06/2014

Boquira / BA
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Lençóis / BA

“Aqui nesta quadrilha só tem 
gente que brilha” 

E este ano não poderia ser diferente.

No dia 31 de maio realizamos o V ARRASTÃO 
CULTURAL. Saímos pelas ruas convidando a todos 
os moradores para participarem dos festejos 
juninos, com participações do grupo Esquiva, 
de capoeira, dançando a Luta do Maculelê, o 
grupo SPIDH (Saúde Preventiva do Idoso contra 
a Diabetes e Hipertensão) e, especialmente, da 
comunidade escolar.

Os alunos e professores tiraram suas fantasias do 
fundo do baú e entraram no clima distribuindo 
muita alegria e simpatia a todos que ali passavam.

A diretora e a vice-diretora não pararam de agitar 
e dançar em todo o percurso.

Esta é a etapa inicial do projeto CALDEIRÃO 
CULTURAL da nossa escola que, para este ano, traz 
outras novidades. E as programações e eventos 
continuam por toda esta semana.

Publicado em 02/06/2014

Pescaria Literária 
A pescaria hoje foi das boas, pois a cada fisgada 
saia um conhecimento maior.

Devido ao espaço onde estamos trabalhando, 
resolvemos que seria uma boa oportunidade de 
trazer os 30 Minutos pela Leitura para este dia e 
assim realizarmos junto com uma das etapas do 
Caldeirão Cultural, já que estaremos de férias na 
próxima data marcada (18.06). Antecipamos o 
momento coletivo, pois ficou combinado que 
faríamos em nossas casas e postaríamos no 
facebook o resultado deste momento com nossos 
familiares e/ou amigos.

A Pescaria Literária teve momentos bem 
relevantes onde eram oferecidas leituras a um 
amigo, professor, colega de trabalho ou aos 
barraquistas (estamos no mês de junho e aqui se 
comemora o Santo Antônio com barraquinhas, 

festa e torneio de futsal e isso tudo acontecendo 
este ano muito mais próximo da escola).

Mas e a pescaria? Esta trouxe peixes leitores e 
sempre que se lançava o anzol, o rio lhes mandava 
um peixe trazendo um livro de presente. Desta vez 
demos o anzol para que buscassem seu próprio 
conhecimento.

Publicado em 02/06/2014
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SÃO JOÃO LITERÁRIO 2014: cordel, 
diversão e muita emoção! 

Muitos dizem que o Carnaval é a maior festa 
do mundo. Creio que para nós nordestinos a 
maior festa é o São João, onde vemos como 
todos se envolvem, como todos chegam para 
confraternizar, onde esse calor nordestino é 
percebido mais fortemente. A simplicidade 
de todos os ornamentos, as cores, a alegria 
estampada no rosto de cada pessoa, o ritmo 
envolvente do forró, todos juntos para 
confraternizar e dessa forma podemos então 
definir o São João.

Mas no São João da Escola Municipal Luiz Viana 
Filho  tivemos nesse ano uma nova proposta  e 
ganhamos a oportunidade de inserir dentro das 

I SÃO JOÃO LITERÁRIO DA ESCOLA 
MUNICIPAL LUIZ VIANA FILHO 

Como proposto pelo Instituto Brasil Solidário 
através de projeto que visa transformar o nosso 
tradicional São João em uma oportunidade de 
trazer aos estudantes várias formas de leitura e 
contato direto com a questão literária, a Escola 
Municipal Luiz Viana – Irecê, Bahia, está em fase 
de organização de uma grande festa: trata-se do 
SÃO JOÃO LITERÁRIO 2014, com o tema CORDEL.

A escola está em clima de festa e se preparando 
para esse grande momento, que acontecerá no 
dia 11 de junho de 2014. Nesse dia teremos: 

Leitura e Cultura

Irecê / BA

quadrilhas temáticas, comidas típicas, murais 
temáticos, barraca literária, pescaria literária, 
apresentações diversas e tantas outras atrações.

Vale ressaltar que a escola também participará do 
concurso de quadrilha idealizado pelo Instituto 
Brasil Solidário e os ensaios já começaram em 
clima bem festeiro e agradável.

Viva São João e parabéns a equipe e todos os 
estudantes da nossa escola!

Vejam as fotos da preparação para o nosso SÃO 
JOÃO LITERÁRIO 2014.

Publicado em 06/06/2014

comemorações juninas a Literatura, proposta 
esta que envolveu alunos, visitantes, pais e 
funcionários no fantástico mundo da leitura.

A escola estava mais linda do que nunca, 
enfeitada nas cores da bandeira nacional, com 
livros expostos como cordéis, painéis enfatizando 
o SÃO JOÃO LITERÁRIO e o tema CORDEL e a copa 
do mundo; cada detalhe pensado para aproximar 
todos da Literatura.

Como todo São João, não poderíamos deixar faltar 
a quadrilha junina, a NOSSA AURORA DO SERTÃO 
que, em sua coreografia, veio enfatizando as 
ações do IBS e suas importantes contribuições 
para a educação de nossa escola e comunidade. A 
quadrilha contou com a participação de alunos e 
funcionários da escola, que caíram no clima e no 
forró.

Para fortalecer a proposta do São João Literário 
foi feita uma barraca para que os alunos tivessem 
a oportunidade de ler diversos livros durante 
o evento. Foi marcante ver que os olhinhos 
brilhavam ao ler os livros da barraca; como é 
bonito ver alunos lendo em um evento como o 
São João. Essas ações simples que nos motivam a 
estar envolvidos em uma educação de qualidade.

Só nos resta dizer que acreditamos em uma 
educação mais humana, próxima dos alunos e 
da comunidade, uma educação que realmente 
transforme; e parabenizar imensamente o 
Instituto Brasil Solidário pela proposta do 
São Literário e ainda agradecer a cada pessoa 
que sonhou e realizou esse lindo momento: 
professores, comunidade, coordenadores, 
estudantes, pais, funcionários… muito obrigado!

Vejam as fotos.

Cristiano Pereira da Rocha
Publicado em 17/06/2014



junho 2014 9

SÃO JOÃO LITERÁRIO ENCERRA 
SEMESTRE LETIVO EM SÃO 

RAIMUNDO NONATO  

Diversas atividades literárias e ambientais 
desenvolvidas nas escolas municipais encerram 
o semestre letivo que, após o seminário AMIGOS 
DO PLANETA NA ESCOLA, promovido em fevereiro 
pelo IBS, deu novos rumos à educação em nosso 
município.

Publicado em 14/06/2014

I SÃO JOÃO LITERÁRIO 

A Escola Maria Neuly Dourado realizou o seu I 
São João Literário neste dia 21 de junho, onde 
aconteceram varias apresentações realizadas 
pelos alunos dos dois turnos (manhã e tarde).
Contou-se também com a chamada “BARRACA 
DO IBS”, que mostrava um pouco a história dos 
AMIGOS DO PLANETA NA ESCOLA através de fotos, 
livros e camisas, além de ocorrer os 30 Minutos 
pela Leitura na mesma barraca.

Publicado em 30/06/2014

Educomunicação Boas Iniciativas Saúde Meio AmbienteLeitura e Cultura

São Raimundo Nonato / PI

Cabaceiras / PB
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Boquira / BA

SÃO JOÃO LITERÁRIO 2014 DO 
COLÉGIO MUNICIPAL TIRADENTES 

Foi com o tema FESTEJANDO NOSSA CULTURA 
COM OS GÊNEROS DA LITERATURA que o 
Colégio Municipal Tiradentes (Boquira, BA), 
realizou com muita alegria e animação o SÃO 
JOÃO LITERÁRIO.

No arraiá do Tiradentes teve POEMA CANTADO 
E CORDEL ANIMADO, convidando os presentes 
para a magia da leitura e festejando nossa 
cultura. Festas Juninas ou São João, já é uma 
tradição.  Para o arraiá ficar completo não poderia 
faltar canjica, cocada, amendoim e outros pratos 
de nossa região, sendo apresentados em grande 
estilo com o cordel O DESFILE DAS COMIDAS 
TÍPICAS da nossa tradição. Numa boa festança, 
o DESAFIO não pode faltar: suspenderam-se 
as danças para que todos em silêncio ouvissem 
os cantadores, sem perder uma palavra da 
luta que eles iam, a versos, travar. A FLOR 
DO MAMULENGO, com a beleza das nossas 
bonecas, que veio para nos arrepiar. Respiramos 
contos e causos da Literatura, como o CASO 
DO ESPELHO em uma peça teatral que nos fez 
rir e alegrar. Revivemos a história nordestina 

conhecendo as MEMÓRIAS DO CANGAÇO com a 
emocionante história da mulher do cangaceiro Zé 
Sereno, a valente corajosa Sila, aplaudindo com 
muita alegria a dança O XAXADO DO CANGAÇO. 
As MEMÓRIAS JUNINAS DE BOQUIRA vieram 
para finalizar, relembrando e homenageando 
nossos festeiros juninos com orgulho e emoção. 
Os personagens da Literatura Infantil saíram 
dos livros para completar a nossa tradição com 
a QUADRILHA LITERÁRIA enriquecendo a 
proposta do nosso São João. Teve comilança, 
fogueira literária, varal de poesia e o mais 
importante que não pode faltar:  os livros para nos 
abrilhantar. Não podemos deixar de agradecer o 
Instituo Brasil Solidário pela proposta do São João 
Literário. E a toda equipe do C.M. Tiradentes, pais 
e alunos pelo sucesso  do nosso arraiá.

Seguem algumas fotos para registrar.

Publicado em 20/06/2014
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O TRABALHO COM ARTES VISUAIS 
ENRIQUECEU O CONHECIMENTO 

DOS ALUNOS NO CEMJR

A professora Alaídes   Querioz,   juntamente com 
os alunos da 8ª série do Centro Educacional 
Municipal José Ramalhete - CEMJR, realizaram 
durante a semana um trabalho de pintura 
que foi muito prazeroso para toda a escola. A 
pintura abstrata, onde a professora aprendeu e 
colocou em prática o seu conhecimento na área 
e aprimorou ainda mais a sua experiência com o 
trabalho na oficina de Artes Visuais oferecida pelo 
Instituto Brasil Solidário.

Segundo a professora Alaídes Queiroz, o trabalho 
com a pintura é um incentivo para melhorar a sua 
metodologia em sala de aula, onde a participação 
dos alunos é mais eficaz e satisfatória.

Alaídes Queiroz e Elitânio Marques 
Publicado em 09/06/2014

30 MINUTOS PELA LEITURA 
A Escola Professor João Paulo realizou o projeto 
30 Minutos pela Leitura, em que alunos e 
funcionários da escola foram incentivados a fazer 
momentos de leitura como o gira-gira do livro, a 
roda de leitura, a música na leitura e o recontando 
histórias, tornando a leitura um hábito diário.

Publicado em 09/06/2014

Gentio do Ouro / BA

Quatipuru / PA
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Irecê / BA

SAÚDE NA ESCOLA: parceria com o 
PSF gera resultados

No dia 22 de maio de 2014, na Escola Municipal 
Luiz Viana Filho, aconteceu um evento de grande 
importância  no que diz respeito à prevenção  na 
área de saúde com o PSF (Programa de Saúde na 
Família), o qual vem sendo um grande parceiro na 
formação dos alunos.

Na oportunidade, organizaram-se palestras sobre 
educação sexual  nas quais  os alunos tiveram 
a oportunidade de conhecer sobre as doenças 
sexualmente transmissíveis e como se dá a 
prevenção. Houveram também ações voltadas 
para a higiene bucal, com distribuição de escovas 
dentárias, escovação e  aplicação de flúor, bem 
como informações sobre doenças respiratórias e 
infecciosas. “Toda ação voltada para a formação 
integral dos alunos é de suma importância e, 
nessa ação do PSF, agradecemos imensamente a 
enfermeira Taise e toda a sua equipe”, ressalta o 
diretor Cristiano Pereira Rocha.

A Escola Luiz Viana Filho tem primado por uma 
educação de qualidade onde a parceira vem 
sendo o grande diferencial para a realização 
das  atividades, pois reconhecemos que não há 
como fazer uma educação sem o envolvimento da 
sociedade.

Texto: Cristiano Pereira e Jefferson Maciel Teixeira
Revisão: Nildete Martins Machado

Publicado em 03/06/2014
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Gincana Ecológica 
Este teria sido o dia mais legal da escola este ano?

Os alunos se dividiram em quatro equipes – 
verde, amarelo, azul e branco – e, durante todo 
o dia, nos divertimos com tarefas que iam deste 
um casamento na roça até criarem o mascote da 
escola reutilizando materiais.

Gritar, pular, agitar e correr muito foi o que 
motivou o dia e contagiou tanto a todos que até 
os parentes da comunidade se animaram a pagar 
um “mico” para ajudarem seus filhos e netos a 
realizarem tarefas, como foi o caso da tarefa que 

CAMINHADA AMBIENTAL 
As escolas de Boa Vista organizaram nesta 
quinta-feira, 05 de junho, a caminhada 
ambiental, sensibilizando a população nas 
questões ambientais para que possamos, juntos, 
transformar a realidade local. 

Publicado em 08/06/2014
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pedia um casal de pais devidamente caracterizado 
para dançar o lepo-lepo.

No fim do dia, a equipe azul saiu campeã: 
ganhou uma viagem para o Capão e lá estamos 
preparando uma surpresa para eles, que com 
certeza a diversão vai ser maior ainda.

E como no inicio deste texto foi feita uma inter-
rogação a resposta não seria outra: sim este foi o 
melhor dia deste ano na escola pela integração e 
coletividade desenvolvida por todos.

Publicado em 05/06/2014
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SEMAM realiza Blitz Educativa 
No dia 04/06 realizamos nos principais semáforos 
da cidade uma Blitz Educativa sobre preservação 
ambiental com foco na coleta seletiva, 
objetivando  conscientizar a população em 
busca de melhores práticas. Acreditamos 
na ação continuada de Educação Ambiental 
no processo de  conscientização  da 
população de forma geral.

Parceria: SESC LER E CAGECE

Secretaria de Meio Ambiente  - SEMAM
Publicado em 12/06/2014

Educação Ambiental: um 
elemento de transformação

Na Semana do Meio Ambiente realizaram-se, 
nas escolas do município, oficinas de reciclagem, 
palestra, fortalecimento da coleta seletiva e 
caminhadas ecológicas,   com o objetivo de 
promover a sensibilização pela preservação 
ambiental.

Secretaria de Meio Ambiente - SEMAM
Publicado em 12/06/2014

Ciclismo ecológico: uma pedalada 
pelo meio ambiente

Realizamos no último dia 06 de junho, alusivo 
à Semana do Meio Ambiente, um ciclismo 
ecológico. Dentro do trajeto aconteceram 
paradas sustentáveis com o tombamento de uma 
árvore e a inauguração oficial da escultura do 
tatu bola de engrenagem, totalmente reciclável. 
O objetivo do evento foi despertar a comunidade 
para a preservação do meio ambiente.

Secretaria de Meio Ambiente  - SEMAM
Publicado em 12/06/2014
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Cine Escola Ambiental 

Alusivo à Semana do Meio Ambiente, dia 04/06, 
realizamos na creche da Altamira um cinema 
ambiental, fortalecendo a coleta seletiva no 
bairro e também chamando a atenção para 
temática da água. O SESC foi nosso parceiro na 
realização do evento.

Secretaria de Meio Ambiente - SEMAM
Publicado em 12/06/2014

LEVE (Local de Entrega Voluntária 
Escolar), a inovação! 

Com o objetivo de fortalecer o LEVE, realizamos na 
Semana do Meio Ambiente palestras e atividades 
lúdicas, pois acreditamos na maravilhosa 
proposta do LEVE idealizada pelo Instituto Brasil 
Solidário.

Vinte e uma escolas municipais já tem seus LEVEs 
instalados e estamos trabalhando para que todas 
as escolas possam fazer parte dessa história de 
sucesso para juntos construirmos um planeta 
mais preservado.

Secretaria de Meio Ambiente - SEMAM
Publicado em 12/06/2014

Dia do Meio Ambiente

Preservar o Meio Ambiente é fundamental para 
manter a saúde do planeta e de todos os seres 
vivos que nele moram. Foi pensando nisso que, 
no dia 05 de junho de 2014, os alunos do Colégio 
Municipal Ângelo Magalhães comemoraram 
o Dia do Meio Ambiente arborizando a nossa 
escola. Nada mais coerente do que conscientizar 
os nossos alunos sobre a importância de se 
respeitar, cuidar e preservar o nosso meio. A 
professora de Educação Física, Vera Lucia, nos 
ajudou com a realização desse momento tão 
importante. Nós nos comprometemos em fazer a 
nossa parte. Faça você a sua também.

Publicado em 08/06/2014
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IBS no Blog

Nova campanha Eco do Bem 

Você pode colaborar para levar  30 jovens 
com autismo e outras deficiências para Férias 
Inclusivas e Divertidas, uma forma dinâmica e 
muito animada para desenvolver as habilidades 
sociais e a arte de fazer amigos!

O projeto é de Sonia Falcão, terapeuta ocupacional 
e criadora do Programa Realizza, para realizar um 
sonho de associar seus conhecimentos de terapia 
ocupacional às necessidades de muitas famílias 
as quais ela convivia enquanto coordenava uma 
escola de ensino especializado, hoje o Instituto 
Indianópolis.

Com apenas R$ 20,00  você já pode 
contribuir com a realização das Férias Inclusivas 
e Divertidas para jovens com Autismo e outras 
Deficiências, proporcionando uma viagem 
inesquecível para 30 jovens, com monitoria 
especializada, do dia 26 a 31 de julho num 
acampamento de Inverno.

Confira o projeto completo clicando aqui!

Solidariedade é Eco do Bem! Participe!

Equipe IBS
Publicado em 27/06/2014


