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SERRA DO MEL
Janeiro 2020

Iniciadas as obras estruturais na Escola Estadual Padre José de Anchieta, em Serra do Mel, 
aceleradas para a entrega ainda no primeiro semestre de 2020. Em visita realizada no dia 
10 de dezembro ao canteiro das obras foi possível acompanhar um trabalho adiantado 
de toda a fundação, com o concreto e as ferragens, para começar a base das salas e 
laboratórios. 
Envolvendo a construção de uma sala de aula, uma sala técnica para os cursos 
profissionalizantes, um auditório novinho e até uma biblioteca com acesso na escola 
e na comunidade, as reformas estão sendo construídas visando um espaço adequado 
para a implementação do ensino técnico com todo o suporte para os estudantes. O 
projeto conta ainda com a parceria da Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande 
do Norte, que garantiu apoio com reformas no prédio antigo da escola, permitindo que 
todos os ambientes sejam repaginados para a nova proposta de tempo integral com os 
cursos profissionalizantes.

Obras aceleradas na 
Escola Estadual de 
Serra do Mel
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Marcadas as primeiras formações do 
Projeto Socioambiental em Serra do Mel, 
com participação na programação da 
jornada pedagógica, que será realizada no 
início do ano letivo com os educadores 
do município. Em reunião promovida no 
dia 10 de dezembro, com a Secretária 
de Educação de Serra do Mel, Milane 
Azevedo, a equipe do Instituto Brasil 
Solidário deixou agendada uma palestra 
de apresentação das ações já no dia 04 
de fevereiro, logo na abertura da jornada 
pedagógica, junto a três dias de oficinas 
práticas nos dias 12, 13 e 14 de fevereiro, 
que serão divididas em salas temáticas de 
leitura, educação ambiental e educação 
financeira. 
O evento pretende mobilizar cerca de 150 
educadores da rede municipal, além de 
28 professores da escola estadual, dando 

a oportunidade de levar a capacitação 
para toda a rede pública de ensino da 
região. O diálogo com a Secretaria de 
Educação do Município permitiu avançar 
no planejamento dos trabalhos de 
formação, garantindo apoio e parceria 
para a continuidade das atividades dentro 
e fora do ambiente escolar.
 A proposta foi recebida com muito 
entusiasmo, principalmente por 
possibilitar a doação de materiais 
para todas as escolas do município, 

Reforçando diálogo com a 
comunidade sobre todo o processo 
de planejamento e execução do 
Projeto Socioambiental em Serra do 
Mel, os moradores das Vila Piauí e 
Vila Sergipe receberam a equipe do 
Instituto Brasil Solidário na tarde do 
dia 10 de dezembro para uma reunião 
aberta sobre as atividades previstas 
no município e as ações que serão 
realizadas diretamente nas escolas da 
vila e comunidade do entorno.
A região, que faz parte da área de 
influência direta (AID) do Parque 
Eólico da Echoenergia, estará como 
beneficiada de todas as ações do 
projeto, incluindo a montagem de 
espaços literários nas escolas das 
duas vilas atendidas. Durante as 
rodas de conversa, realizadas com 
os moradores, foram pontuadas 
as expectativas e projeções da 
comunidade para um trabalho de 
fomento imediato na região.
Com uma recepção muito positiva 
e acolhedora sobre as propostas 
apresentadas, foram coletados ainda 
depoimentos e perspectivas para 
aprimorar as ideias já estabelecidas 
do projeto, abrindo possibilidades 
de ampliar alternativas e sugestões 
que somem ao trabalho de 
cooperativismo com a castanha do 
caju, a prática cultural e de geração 
de renda na comunidade. 

Programação da Jornada Pedagógica 2020 em Serra do 
Mel conta com palestras e oficinas do projeto

IBS acerta participação 
na Jornada Pedagógica

As ações irão contribuir na formação cidadã 
dos nossos discentes, bem como auxiliar 

nas metodologias pedagógicas, inovando a 
prática do docente em sala de aula.

Milane Azevedo
Secretária de Educação  - Serra do Mel, RN

Moradores das 
comunidades Vila 

Piauí e Vila Sergipe 
recebem visita técnica 

do projeto com 
apresentação das 

ações previstas

envolvendo desde os livros do kit Práticas 
de Educação Ambiental, os jogos de 
educação financeira até kits de incentivo 
à leitura, com livros, tapetes e aventais 
literários para os cantinhos de leitura.
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Novas salas de aula com laboratórios para o 
ensino técnico integral, além de uma biblioteca 
com abertura para a escola e outra para a 
comunidade, são alguns pontos importantes 
que contemplam o projeto arquitetônico das 
obras estruturais em Serra do Mel. 

As plantas de cada espaço foram apresentadas 
no dia 20 de novembro ao Secretário Adjunto 
da Secretaria de Educação do Rio Grande do 
Norte, Professor Marcos Leal, que aprovou o 
projeto dentro dos conceitos socioambientais 
e destacou a biblioteca com as duas aberturas 
como um modelo a ser replicado nas próximas 
reformas e construções realizadas nas escolas 
do Estado.

A reunião, que contou com a presença 
da Arquiteta Sicilia Katsilis, da Santa Rosa 
Arquitetura, responsável pelo projeto, além 
da equipe do Instituto Brasil Solidário e o 
Diretor da Construtora LCL, Luiz Eduardo 
Câmara, trouxe avanços importantes para 
a parceria com o Governo do Estado do Rio 
Grande do Norte, que por meio da Secretaria 
de Educação garantiu auxiliar também nas 
reformas da escola estadual, restaurando o 
prédio que possui algumas estruturas antigas.

Secretaria de Educação do Rio Grande do Norte 
aprova projeto arquitetônico das obras em 
Serra do Mel e pensa em multiplicar proposta da 
biblioteca comunitária

Governo do Estado aprova 
planta e busca referência 
no Estado

Dia 10 de dezembro a equipe do Instituto 
Brasil Solidário esteve em reunião com o 
Presidente da Câmara dos Vereadores de 
Serra do Mel, Moabe Soares, apresentando 
as ações previstas junto ao projeto que 
está sendo promovido em parceria com a 
Echoenergia. 
A proposta foi bem recebida, especialmente 
em relação ao impacto a benefício da 
comunidade, com atividades que envolvem 

desde formações para os educadores das 
escolas municipais até a implementação 
de ensino técnico com reformas na escola 
estadual da região.
O momento marcou um apoio importante 
do legislativo para a efetividade do projeto 
no município, já agendando para o mês de 
fevereiro uma reunião em sessão solene 
na Câmara Municipal contando com a 
presença dos vereadores locais. Na ocasião, 

foram reforçadas algumas sugestões e 
ideias a serem complementadas ao projeto, 
como a doação de mudas de caju para os 
produtores e até o envolvimento de grupos 
culturais da comunidade nas oficinas de 
música, teatro e leitura, como forma de 
multiplicar as atividades para além da sala 
de aula, envolvendo líderes e jovens da 
comunidade.

Presidente da 
Câmara dos 
Vereadores 

confirma 
parceria e 

garante apoio 
nas atividades



JANEIRO 2020   VENTOS QUE TRANSFORMAM  SERRA DO MEL4

Os preparativos para a Biblioteca 
Comunitária que está sendo construída 
dentro da Escola Estadual Padre José 
de Anchieta seguem a todo vapor, não 
só nas obras aceleradas, mas em todo 
o processo de levantamento de dados 
sobre o acervo atual da escola. Com o 
objetivo de garantir que a nova biblioteca 
conte com uma variedade de livros para 
atender a todos os públicos, está sendo 
mobilizado pela equipe do Instituto 
Brasil Solidário um inventário do acervo 
literário da escola, já se preparando para 
a organização dos espaços e a doação de 
livros prevista pelo projeto. 
O espaço, que está programado para 

ter portas de acesso na escola e na 
comunidade, contará com atividades já 
programadas de incentivo à leitura onde 
toda a estrutura será construída de forma 
acolhedora, com cantinhos lúdicos e 
livros dispostos para atrair a atenção dos 
alunos. De acordo com a vice-diretora da 
Escola Estadual Padre José de Anchieta, 
Ana Paula Dantas, a biblioteca atual tem 
livros de referência, mas existe  dificuldade 
de inserção das obras nas atividades da 
escola, assim o projeto de leitura junto ao 
novo acervo será essencial para mobilizar 
ações criativas e dinâmicas com toda a 
comunidade escolar. 
Além da escola estadual, a rede de ensino 

municipal também será contemplada 
com kits de incentivo à leitura, incluindo 
acervo e materiais de apoio, como 
aventais e tapetes literários. Para os 
educadores serão ofertadas oficinas 
práticas e formações sobre mediação de 
leitura apresentando desde técnicas de 
manutenção e organização do acervo até 
projetos de leitura para serem fomentados 
de forma interativa dentro e fora da escola. 
Durante toda a semana dos dias 10 a 13 
de dezembro foi realizado levantamento 
de dados de todas as escolas, incluindo 
visitas pessoais nas vilas da comunidade.

Ampliação a caminho

Iniciados os preparativos para a implementação da Biblioteca Comunitária em Serra do Mel
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Linha do tempo

AGO SET OUT NOV DEZ

FORMAÇÕES

OBRAS

GESTÃO

GESTÃO

DATAS DE 
DESTAQUE

MOBILIÁRIO/
EQUIPAMENTOS

INÍCIO DAS OBRAS

Dia 28 de novembro se iniciaram as 
obras na Escola Municipal Padre José 
de Anchieta, na Viila RN.

PROJETO ARQUITETÔNICO

Desde os primeiros esboços, o projeto foi 
finalizado com aprovação da comunidade, 
do município e do governo estadual

AVALIAÇÃO 

Definição de escopo de avaliação e 
parceria com empresa Communitária 
para realização de Marco Zero

COMUNIDADE

Apresentação do projeto e diálogo com todas as 
vilas envolvidas com o projeto

MATRIZ CURRICULAR

Desenvolvimento da matriz curricular do curso de Eletrotécnica, 
de forma a atender demanda regional

PARCERIAS

Definições de parceria com as construturas LCL, 
DoisA e escritório de arquitetura Santa Rosa

JORNADA PEDAGÓGICA

Alinhamento com Secretaria de Educação para 
formação com professores durante Jornada 
Pedagógica do município

DEFINIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Em parceria com o Senai, o Instituto Brasil Solidário vem buscando a configuração ideal para as duas salas 
técnicas sendo construídas no complexo, sempre visando a qualidade e a inovação.

REALIZADOLEGENDA A REALIZAR

REUNIÃO E APROVAÇÃO DA 
PLANTA PELO ESTADO (RN)
20 NOVEMBRO, 2019

APRESENTAÇÃO DO PROJETO 
À GESTÃO ESTADUAL (RN)
07 AGOSTO, 2019

APRESENTAÇÃO DO PROJETO 
À COMUNIDADE E ESCOLHA 
DE CURSOS TÉCNICOS
01 OUTUBRO, 2019

AVALIAÇÃO
MARCO ZERO
16-18 OUTUBRO, 2019
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