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MUNICÍPIOS DO NOVO 
BIÊNIO ESTRÉIAM NO BLOG 

COM MUITA GARRA

Os municípios baianos de Boquira, 
Ibitiara e Gentio do Ouro já 
começaram a realizar postagens 
no Blog IBS, compartilhando 
atividades iniciadas durante as 
visitas presenciais do IBS na etapa I 
e outras ações decorrentes do início 
dos trabalhos do biênio!

Os três municípios destacaram-
se em ações de Educomunicação, 
produzindo programas de rádio e 
jornais escolares! Confira a qualidade 
dos trabalhos realizados!
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Hortas verdejantes
As hortas estão brotando com vontade aos 
cuidados dos alunos nas escolas, enquanto 
outros projetos de Educação Ambiental 
cuidam da valorização dos biomas locais!
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MEIO AMBIENTE

Teatro de Bonecos
Atividades de teatro têm sido replicadas 
em outras escolas de Irecê, na Bahia! 
Confira!
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SAÍDA FOTOGRÁFICA com o tema 
“O MEU LUGAR”

No dia 15 de maio (16:00 às 17:30)  aconteceu  
a SAÍDA FOTOGRÁFICA no Bairro São Francisco, 
entorno da Escola Municipal Luiz Viana Filho (Ire-
cê – Base I), com a participação de estudantes 
da Equipe de Comunicação Luis Salvatore, Maria 
José (secretária e fotografa) e do coordenador 
Jefferson Maciel Teixeira.

Na oportunidade, os estudantes foram desafia-
dos a participar de uma saída fotográfica com 
o tema “O MEU LUGAR”, que também é tema 
da Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa. 
Portanto essas fotos serão utilizadas para produ-
ções textuais nas diversas áreas, além de serem 
expostas no mural da escola, como forma de es-
timular o protagonismo.

Foi surpreendente a participação dos estudantes 
e a interligação dos conhecimentos técnicos de 
fotografia com o envolvimento dos mesmos com 
o lugar em que vivem.

Escola Municipal Luiz Viana Filho
Publicado em 18/05/2014

Programa de rádio “Mitos”
Esta atividade foi desenvolvida em sala de aula 
com os alunos do 6º ano da escola José Francis-
co Nunes. O objetivo deste trabalho era gravar 
um programa de rádio. Para isso os alunos, após 
algumas aulas sobre a importância da mitologia 
para o surgimento da filosofia, fizeram pesquisas 
sobre mitos, lendas, contos, etc. O resultado dessa 
pesquisa serviu de narração para a gravação no 
AUDACITY. Durante todo o processo, os alunos 
foram os protagonistas, na pesquisa, na narração 
e na edição. O resultado dessa experiência foi um 
pequeno ensaio culminando com a gravação par-
cial do programa. Uma grande dificuldade encon-
trada foi a falta de tempo e aulas fragmentadas 
devido aos feriados e atividades diversificadas 
que aconteceram na escola impossibilitando a 
conclusão plena do trabalho, pois temos um cro-
nograma de conteúdos a ser trabalhado e as ati-
vidades práticas tomam muito tempo, já que são 
desenvolvidas nas aulas. Mas, um grande aspecto 
positivo que observamos é a possibilidade de al-
guns alunos “pouco interessados” nos conteúdos 
também atuarem em outras etapas do processo. 
Um exemplo: alguns alunos não fizeram a pesqui-
sa mas se prontificaram a ler ou narrar  o conteúdo 
pesquisado por outros colegas que, por motivo de 
vergonha ou inibição, não quiseram ler.

Então fica aí o registro de uma prática não satisfa-
tória enquanto aos seus objetivos iniciais mas gra-
tificante pelo seu desfecho enquanto ao processo 
de colaboração e trabalho em grupo.

Nelson Rodrigues da Cruz Jr. (Professor de Filosofia)
Escola Municipal José Francisco Nunes

Publicado em 21/05/2014

PROPAGAÇÃO DO BEM: 
saída fotográfica no Colégio Odete 

No dia 22 de maio (quinta-feira) aconteceu a SA-
ÍDA FOTOGRÁFICA no entorno do COLÉGIO ODETE 
com a participação da coordenadora pedagógica, 
20 estudantes da referida escola e coordenador 
Jefferson Maciel Teixeira.

Na oportunidade, os estudantes foram desafia-
dos a participarem de uma saída fotográfica com 
o tema “O MEU LUGAR”, que também é tema da 
Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa. Por-
tanto essas fotos serão utilizadas para produções 
textuais nas diversas áreas da escola, além de se-
rem expostas no mural, como forma de estimular 
o protagonismo.

Foi surpreendente a participação dos estudantes 
e interligação dos conhecimentos técnicos de fo-
tografia com o envolvimento dos mesmos com o 
lugar em que vivem.

Publicado em 25/05/2014

Irecê / BA
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Rádio Escolar: da comunicação ao 
entretenimento

A implementação da Rádio Escolar na Escola José 
Pereira de Araújo tem acontecido de forma grada-
tiva. No entanto, fez muito sucesso entre profes-
sores e alunos. A primeira grande transformação 
foi a substituição do sinal, que muitas vezes soava 
desconfortável aos nossos ouvidas, por uma exce-
lente seleção musical.

Ela está sendo usada também para os anúncios e 
informações necessários no ambiente escolar. Aos 
poucos os professores vêm inserido esse meio de 
comunicação em suas aulas. Em breve teremos 
mais novidades para mostrar a utilização da Rá-
dio Escolar. Aguardem!

Publicado em 16/05/2014

A COMUNICAÇÃO a serviço da 
CONSCIENTIZAÇÃO!!!

Na última quarta-feira 21/05/2014, a Equipe de 
Comunicação da Escola José Pereira de Araújo, 
registrou a “Caminhada de Conscientização contra 
o Abuso Sexual de  Crianças e Adolescentes”, que 
aconteceu na  comunidade de Lagoa do Dionísio.

O movimento foi promovido pela Secretaria de 
Ação Social e Equipe do Conselho Tutelar do Mu-
nicípio em parceria com as secretarias de Saúde e 
Educação e teve como objetivo maior,  combater o 
abuso e exploração sexual de crianças e jovens do 
nosso município.

O grupo de COMUNICAÇÃO foi orientado a foto-
grafar momentos importantes que registrassem 
eficazmente o evento, aprendendo assim que 
a foto é também um excelente instrumento a 
favor da sociedade, uma vez que possibilita aos 
cidadãos a amostragem real de um evento de 
conscientização. 

Confira, então, as principais imagens do evento.

Publicado em 27/05/2014

Rádio Escolar do CEMGO
A Rádio Escolar do Centro Educacional Municipal 
de Gentio do Ouro já é uma realidade no espaço 
educativo: tem um horário de funcionamento 
nos intervalos das aulas, um momento em que 
os educandos e educadores assumem suas ações 
como radialistas, sonoplastas, assistentes de pro-
dução e outras.

Um meio de comunicação que veio para multipli-
car nosso trabalho, divulgando projetos, avisos, 
mensagens, ouvindo músicas populares e pre-
parando nossos estudantes para o mercado de 
trabalho e para a vida.

Próxima ação: eleição para escolha do nome da 
nossa rádio escolar.

Célia Oliveira (Gestora)
Publicado em 30/05/2014

Ibitiara / BA

Gentio do Ouro / BA
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EXTRA, EXTRA! CHEGOU O JORNAL 
MURAL DO COLÉGIO M. ÂNGELO 

MAGALHÃES!
Sabemos que o uso de jornais em sala de 
aula permite que os alunos compartilhem 
seu cotidiano uns com os outros de maneira 
produtiva, já que trabalham seu dia a dia no 
âmbito escolar, o que torna o aprendizado mais 
eficiente e dinâmico. Diante disso, os alunos do 
9º ano, turno matutino, do Colégio M. Ângelo 
Magalhães, estão produzindo a cada 15 dias um 
Jornal Mural com o intuito de nos informar sobre 
os recentes acontecimentos da escola, cidade, 
estado e país, assim como incentivar a leitura 
de jornais e outros gêneros, por deleite entre os 
alunos.

Girlaine Maria
Publicado em 20/05/2014

Ângelo em clima de VOTAÇÃO!!!
A semana foi emocionante no C.M. Ângelo 
Magalhães: os alunos entraram em clima de 
votação e, por uma questão democrática, o 
nome da nossa Rádio Escolar passa a ser Rádio 
Vida Adolescente.

É com muito entusiasmo que nossa escola 
dá continuidade ao projeto educomunicativo 
proposto pela equipe IBS. Com o objetivo de 
promover a participação crítica e igualitária 
dos alunos, permitindo que todos possam se 
expressar de maneira consciente, o projeto 
Rádio Escolar vem estabelecer um canal de 

Rádio Escolar: Mix Tiradentes
A Rádio Escolar chegou no C.M. Tiradentes Base 
I/A – Boquira - BA com o objetivo de socializar 
as ações desenvolvidas na escola, bem como 
incentivar nossos alunos na produção e leitura de 
textos, como também deixou os intervalos mais 
divertidos. No dia 22/04/14, comemorando os 
34 anos de história de nossa escola, aconteceu a 
eleição para a escolha do nome da nossa emissora. 
Dentre os nomes propostos, a comunidade 
escolar decidiu por Rádio Escolar Mix Tiradentes: 
Informação, Cultura e Diversão.

Publicado em 22/05/2014

Educomunicação Leitura e Cultura Saúde Meio AmbienteBoas Iniciativas

comunicação e integração entre os alunos, 
professores e funcionários, ou seja, a escola como 
um todo.

Em breve, postaremos o andamento da nossa 
rádio. Aguardem!!

Publicado em 23/05/2014

Boquira / BA
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REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO DE 
ARTE NA REDE DE IRECÊ

No dia 15 de março (14:00 às 16:00), o 
coordenador pedagógico Jefferson Maciel 
Teixeira participou da  REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO 
DE ARTE e apresentação da Coordenadora de Arte 
da Rede, Kátia Regina.

Nesse dia, foi apresentada a proposta de Arte 
da Rede Municipal de Irecê e na oportunidade 
discutimos sobre a possibilidade de parceria 

REUNIÃO DE PAIS – A SOMA DE 
TALENTOS

A cada dia que passa, mais o cenário escolar 
vive o caos, provocado pela sobrecarga de 
responsabilidades atribuída por outros e 
dificultando inclusive a melhoria no processo de 
ensino e aprendizagem. Dessa forma, a escola 
vem perdendo a sua função social, que é ensinar 
para todos aprenderem. Por isso, a reunião de pais 
é o instrumento mais propício para possibilitar a 
soma de talentos e resolver os problemas.

Pensando em fazer diferente na reunião de pais, 
ou seja, em somente apontar os erros dos filhos, 
foi proporcionado a reflexão das dificuldades dos 
professores através de uma dinâmica realizada 

Leitura e Cultura

das ações da área de artes do Instituto Brasil 
Solidário e as ações implementadas pela referida 
coordenadora, organizando e preparando 
oficinas para os educadores, coordenadores e 
colaboradores.

A proposta apresentada tem toda relação com 
o trabalho de Arte desenvolvido pelo Instituto 
Brasil Solidário. Belas parcerias, ações… bons 
resultados virão!

Publicado em 18/05/2014

com bolas de assopro em que os responsáveis 
seguraram e cuidaram da sua bola por algum 
tempo. Após isso, o mediador dava um toque e 
as pessoas saiam devagarinho. Neste momento, 
o mediador tentava dar conta de todas as bolas 
ao mesmo tempo.

Os pais e/ou responsáveis por alunos perceberam 
de imediato a necessidade de fortalecer a parceria 
com escola, pois era difícil a escola caminhar 
sozinha. Para corroborar, foi enfatizado que a 
escola está na comunidade, porém a comunidade 
não.

A partir desta reunião, acreditamos que 
possibilitamos a reflexão para fortalecer os laços 
e caminhar em sintonia, com a diversidade de 
talentos e fazer a diferença na escola.

Coordenação: Jucileide Pereira
Fotos: Daniela Souza

Publicado em 21/05/2014

Irecê / BA
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Reunião de Pais – “Escola e 
Família: parceira que dá certo”

A Equipe Escolar do C.M. Tiradentes – Boquira/
BA, convidou os pais ou responsáveis pelos 
alunos nos dias 24/04/14 e 25/04/14 para a 
Reunião de Pais com o objetivo de estreitar 
a relação Escola/Família – Família/Escola, 
abordando a importância da participação e o 
acompanhamento escolar dos pais na educação 
dos filhos em prol de uma aprendizagem 
significativa. Contamos com a presença de 
muitos pais e ficamos fortificados com essa 
PARCERIA.

Publicado em 22/05/2014

Somos nota 10

Os agradecimentos a todos que viabilizaram 
esta relevante conquista do Prêmio Escola Nota 
10. Turma: 2º ano de 2013. O nosso muitíssimo 
obrigado a toda equipe do IBS que, com seus 
projetos, atividades e ações, muito contribuíram 
para chegarmos a esta maravilhosa conquista.

Publicado em 21/05/2014

Educomunicação Boas Iniciativas Saúde Meio AmbienteLeitura e Cultura

Tamboril / CE

Boquira / BA
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PROPAGAÇÃO: OFICINA DE TEATRO 
DE BONECOS

No dia 16 de maio (sexta-feira) aconteceu  a 
OFICINA DE TEATRO DE BONECOS, 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 4º e 5º ano.

O objetivo da oficina foi  aplicar conhecimentos 
adquiridos na área de Teatro de Bonecos, com 
vistas na propagação de ações relacionadas a área 
de Artes do Instituto Brasil Solidário.

Na oportunidade, como resultado da oficina, foi 
produzida uma peça teatral com o tema LOUCOS 
POR FUTEBOL, que culminará na produção de 
um vídeo com a participação efetiva dos alunos, 
que já está em fase de edição. Breve o vídeo será 
divulgado!

Publicado em 22/05/2014

OFICINA DE TEATRO DE BONECOS 
NO COLÉGIO ODETE – IRECÊ/BA

No dia 23 de maio (sexta-feira),  
aconteceu  OFICINA DE TEATRO DE BONECOS, 
ministrada pelo professor Roberto Alarcon   no 
COLÉGIO ODETE com a participação de professores, 
coordenação pedagógica, estudantes do Mais 
Educação e alunos do Fundamental II.

O objetivo da oficina foi  aplicar conhecimentos 
adquiridos na área de Teatro de Bonecos, com 

1ª Maratona de Leitura: Escolas 
Dep. Francisco Coelho e

 Rocha Junior

Na última quarta-feira, dia 30 de abril, os 
moradores do bairro Cajueiro apreciaram um 
grande movimento das Escolas Municipais 
Francisco Coelho dos Santos e Luis Rocha Junior: 
um grande momento de encerramento com 
premiação da 1ª Maratona de Leitura que teve 
início dia 10/03/2014.  

Leitura e Cultura

A praça ficou repleta de livros, cantinho de leitura, 
roda de leitura, árvore literária, contador de 
histórias, dentre outros temas. Ainda dentro da 
programação, uma passeata pelas principais ruas 
do bairro e para encerrar, uma celebração sobre a 
Páscoa. Foi um momento de muita importância.

Publicado em 04/05/2014

Irecê / BA

Balsas / MA

vistas na propagação de ações relacionadas a 
área de Artes do Instituto Brasil Solidário.

Na oportunidade, como resultado da oficina, foi 
produzida uma peça teatral com o tema LOUCOS 
POR FUTEBOL, que culminará na produção de 
um vídeo com a participação efetiva dos alunos, 
que já está em fase de edição. Breve o vídeo será 
divulgado!

Vejam as fotos!

Publicado em 25/05/2014
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30 Minutos pela Leitura e o 
Cordel em sala de aula

A leitura tem chegado cada vez mais próxima dos 
alunos. Alguns já com muita influência, outros 
ainda tímidos, mas aos poucos sendo seduzidos 
pelo mundo encantado que é um livro.

Para este mês, preparamos leitura de cordéis. 
Com as orientações da professora de Língua 
Portuguesa, os alunos leram durante algumas 
aulas alguns cordéis e tomaram estes como 
exemplos de escrita para produzirem os seus.

Assim, no dia 22 deste mês, aconteceu o 
momento das leituras de cordéis de autores 
conhecidos, bem como os que os alunos 
produziram.

Estiveram presentes efetivamente nos três 
turnos de ensino cerca de 100 alunos e, como 
dito acima, todos já estão sofrendo as influências 
da leitura.

Publicado em 23/05/2014

Escola Santa Rosa – Leitura
De segunda   a sexta, os alunos da Educação 
Infantil e do Ensino Fundamental I, levam para 
casa uma MALETA VIAJANTE. Essa MALETA contém 
um livro de literatura infantil: no dia seguinte o 
aluno retorna e conta a história para sua turma. 
Essa experiência está sendo super legal!

Publicado em 27/05/2014

Oficina de Leitura do IBS
Riacho das Informações: essa atividade foi 
realizada na disciplina de História, onde o estudo 
foi sobre os Povos indígenas. As crianças ficaram 
curiosas para saber como iria ser o Riacho de 
Informação: lá continha tudo sobre esse povo 
(costumes, trajes, organização social, moradia, 
crenças, alimentação, economia). Após a visita, 
cada dupla foi realizar a leitura e grifar trechos que 
seriam compartilhados com os demais grupos.

Uma atividade onde os alunos estudaram de 
forma prazerosa.

Publicado em 24/05/2014

Ibitiara / BA

Lençóis / BA Crateús / CE
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Atividade final da 4ª Maratona de 
Leitura do Aluno

A EMEIF Santo Antonio de Açudinho, juntamente 
com representantes do PAIC da Secretaria 
Municipal de Educação de Tamboril, realizaram 
no dia 27/05/2014 a seleção de 10 alunos já 
classificados pela maior quantidade e qualidade 
das fichas, já elaboradas a partir dos livros que 
cada um leu. Desta primeira fase, tivemos alunos 
que leram mais de 40 livros, somando uma 
totalidade de 1.175 fichas elaboras pelos alunos 
em um período de dois meses. Um fato novo que 
destacamos foi esta forma, onde na fase final, 
os 10 alunos finalistas, além de escolher o livro 
que mais chamou a atenção e escrever sobre ele, 
também com suas palavras o apresentou para 
a comissão avaliadora, o que também somou 
pontos na classificação e fez a diferença no 
sentido de melhorar as atividades de reescrita. 
As apresentações foram mesmo um show. Veja 
a relação nominal de alunos classificados para a 
final da 4ª Maratona de Leitura do Aluno:

Nº Aluno (a) Série
01 Adriana Lima Jacaúna 9º ano
02 Agamenon Nascimento de Castro 8º ano
03 Erica de Araujo Melo 6º ano
04 Jaciele Castro Lima Ambrosio 8º ano
05 Janiely Ferreira de Holanda 6º ano
06 Mara Braz do Nascimento Silva 9º ano
07 Márcio Pereira Ambrosio 9º ano
08 Maria Jordana Castro Lima 8º ano
09 Maria Silvana da Luz Silva 6º ano
10 Tainara Farias Lima Sousa 9º ano

Pedro Sousa
Publicado em 29/05/2014

Samuel Klein: uma trajetória de 
sucesso, por Ana Beatriz, 

2B – 2014

Awad, Elias. Samuel Klein e Casas Bahia: uma 
trajetória de sucesso  / Elias Awad, 3. ed. rev. e 
atual. — Osasco, SP: Novo Século Editora, 2007.

Perante a sociedade em que vivemos, é 
bastante comum a utilização de pessoas que 
superaram dificuldades na vida para concretizar, 
em exatas possibilidades, os conceitos de 
superação e de vitória. Assim, certas pessoas 
se tornam reconhecidas por possuírem uma 
história chocante e rica de detalhes, já outras 
são utilizadas como exemplo por conseguirem 
organizar uma estratégia que vencesse todos 
os impasses que o destino lhes proporcionou. 
Samuel Klein, o dono da rede de lojas Casas 
Bahia, pode ser facilmente um ponto intercessor 
desses dois tipos de exemplos, pois é atualmente 
reconhecido por sua tamanha e inteligente 
estratégia de empreendimento.

Ao escrever sobre Samuel Klein (o tão famoso 
“Rei do Varejo”), Elias Awad (jornalista, escritor 
e palestrante) utiliza de algumas páginas para 
defender e demonstrar a gratidão que é poder 
saber e relatar detalhes da vida de alguém 
que exerce tanta influência para a sociedade, 
principalmente na parte da economia. Após isso, 
o leitor pode encontrar uma série de elogios ao 
homem que utilizou uma oportunidade e obteve 
êxito, que poderiam ser consideradas bajulações 
se Klein não tivesse uma história tão marcada 
negativamente, como a sobrevivência na guerra.

Awad nos oferece uma narração não tão imparcial: 
revela-nos cada detalhe da vinda de Samuel e 
sua família ao Brasil. Do Holocausto ao Trono do 
Varejo, é repassada cada conversa decisiva, cada 
controvérsia e cada mudança necessária.

A seguinte frase do próprio Samuel Klein aparece 
na contracapa do livro e chama atenção por 
demonstrar a grandeza da sabedoria: “Um mais 
um é igual a dois. Mas a soma de uma ideia mais 

Caucaia / CE Tamboril / CE

uma ideia não são duas ideias, e sim milhares 
de ideias”. Isso põe-nos a refletir sobre o senso 
de ideia e de oportunidade que traz consigo a 
concretização dos planos edificados por ele.

Será a sabedoria o segredo de tudo? Ou a busca 
ao conhecimento? São perguntas que possuem 
respostas mais complexas ao decorrer da história 
escrita por Awad e vivida por Klein.

Por consequente, o livro indica-se para qualquer 
pessoa em busca de verdadeiros motivos para 
empreender algo. É uma fonte maravilhosa de 
entretenimento e uma rica fonte de conhecimento. 
Aliás, a história do Império que se tornou a Casas 
Bahia se entrelaça com a história do Brasil, sempre 
favorecendo os menos afortunados.

Ana Beatriz, 2B – 2014

Professor Marcos Roberto
Publicado em 12/05/2014
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Ibitiara / BA

Irecê / BA

Escovódromo: Aqui brilha o seu 
sorriso!

Inaugurado em abril de 2014, o escovódromo 
da Escola Municipal José Pereira de Araújo, faz o 
maior sucesso entre a garotada. Com dois níveis 
de altura o escovódromo tem uma proposta de 
acessibilidade para que possa atender a todos os 
educandos da instituição.

Após trabalho realizado em sala de aula com o 
kit do dentuço, as crianças aprenderam hábitos 
de higiene, principalmente no que tange a saúde 
bucal. Após o horário do recreio é reservado 
um tempo para que as crianças façam a sua 
escovação, sempre orientadas por um educador ou 
funcionário da escola. Além de creme e fio dental, 
as crianças tem usado o enxaguante para eliminar 
ainda mais as bactérias causadoras de cárie e mal 
hálito.

Publicado em 15/05/2014

ESCOLA PROMOTORA DE SAÚDE - 
ESCOLA RURAL

A Escola Rural de Itapicuru, anexo da Escola José 
Francisco Nunes, realizou a Semana da Saúde, 
pois acredita que a escola é a instituição capaz 
de promover a articulação  permanente entre 
as áreas da Educação e Saúde, proporcionando 
melhoria da qualidade de vida da população 
brasileira.

Estas ações são consolidadas por meio de 
parcerias de atitudes que   possam, ao longo 
do tempo, gerar bons hábitos, principalmente 
através de projetos que objetivam trazer 
profissionais para a escola, com o objetivo de 
tratar de assuntos de interesse da comunidade 
escolar e local.

O objetivo desta Semana de Saúde na escola 
é contribuir para a formação integral dos 
estudantes por meio de ações de promoção, 
prevenção e atenção aos problemas de saúde, 
enfrentando assim as vulnerabilidades que 
comprometem o pleno desenvolvimento de 
crianças e jovens da rede pública de ensino. A 
saúde bucal é uma delas.

O exemplo vale mais do que 
uma infinidade de palavras – 

Escovação Diária

As professoras Vanderleia, Jucélia, Daniela, 
Eloísia, Zilmária e Cleuzeni, da Escola Rural, 
desenvolvem diariamente a escovação nas turmas 
de Educação Infantil e do Ensino Fundamental I. 
Isso mostra que não é necessário possuir um belo 
escovódromo (seria o ideal) mas trabalhamos com 
o real para promover ações de prevenção e saúde 
bucal visto que, assim, estaremos amenizando 
sérios problemas futuros.

Os meninos estão afiados nos comentários do 
livro “Trolls, os fura dentes”. É a coisa mais linda os 
“pequeninhos” dizendo: “a família trolleira chega 
para destruir os nossos dentes, temos que cuidar 
deles”,  “são muitos os bichos para perturbar”.

Mesmo em condições precárias para realizar a 
escovação, o trabalho é concretizado de forma 
coletiva para obter resultados, pois a prevenção 
ainda é o melhor remédio, mesmo frente às 
intempéries surgidas no caminhar: falta de espaço 
adequado, escovas, creme dental, etc. Mas, a 

A comunidade escolar que se preocupa com a 
saúde daqueles que estão no chão da sala de 
aula, os alunos, é promotora de saúde, pois 
possui a capacidade de proporcionar a construção 
do conhecimento para a futura emancipação das 
pessoas, uma vez que rompe com o paradigma 
de uma escola instituída, mas instituinte, que 
vive em transição.

A Semana de Saúde na escola aconteceu de 5 a 
11 de abril de 2014.  Contamos, além da presença 

das mães, também dos agentes comunitários 
de saúde do povoado de Itapicuru, José Orlando 
de Lima, Neuraci Nunes, Maria do Socorro e do 
profissional da área de Odontologia, Dr. Cristovão, 
para efetivar palestras, escovação, orientação 
sobre a escovação dos dentes, aplicação de flúor, 
dentre outras ações. Muito obrigada às nossas 
parcerias!

Jucileide Pereira
Publicado em 16/05/2014

vontade de transformar faz toda a diferença na 
comunidade escolar e na vida das crianças.

Esta diferença está firmada nas ações cotidianas 
realizadas, pois são estas as quais nos dão 
feedback imediato. As ações efêmeras passam, 
sem provocar os efeitos esperados. As parcerias 
são importantíssimas para a efetivação deste 
trabalho, principalmente a Secretaria de Saúde, 
mas infelizmente ainda continuamos no aguardo.

Jucileide Pereira
Publicado em 17/05/2014
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Irecê / BA

Saída Fotográfica: escola aborda o 
tema MEIO AMBIENTE

 SAÍDA FOTOGRÁFICA: realizada no dia 08 de maio 
no entorno da   Escola Municipal Tenente Wilson, 
com a participação de estudantes do 6º, 7º e 8º 
ano que participaram da parte teórica da Oficina 
de Fotografia no dia anterior.

Na oportunidade, os estudantes foram desafiados 
a participar de uma saída fotográfica com o 
tema Meio Ambiente, com a coordenação de 
Jefferson Maciel Teixeira e acompanhamento 
do coordenador pedagógico da escola, o senhor 
Edmilson.

Os estudantes se envolveram incrivelmente na 
atividade e conseguiram aplicar brilhantemente 
os conceitos adquiridos que agora se tornam 
conhecimentos práticos.

Dessa saída fotográfica, escolheremos uma foto 
de cada aluno, que será ampliada e exposta em 
mural na referida escola. Essas fotos também 
podem ser temas de redações e utilizadas em 
Geografia, Português, temas transversais e 
em várias situações na escola. O aluno sendo 
protagonista!

Publicado em 18/05/2014

Tucuns: a escola fazendo sua 
parte na conscientização

Realizamos um trabalho de resgate sobre o 
animal TATU BOLA, que é um dos animais típicos 
da Caatinga (origem, alimentação, habitat), o 
qual buscamos o  reconhecimento porque se 
encontra em extinção.

Recebemos a visita dos jornalistas Michele 
Marchiori, Andresa Bonifácio e Alexandre Lima do 
Rio de Janeiro na Escola Francisco Ferreira Barros, 
onde desenvolve-se o projeto  TATU, QUE BOLA 
É ESSA?

Financiado pelo Ministério da Cultura, essa 
gravação vai ser transmitida em todo território 
nacional. Valorizar o que temos é um grande 
passo.

Publicado em 06/05/2014

Agentes transformadores de um 
planeta sustentável

A partir das oficinas de Meio Ambiente, os alunos 
desenvolveram na aula de Ciências ações que 
contribuem para a diminuição dos problemas 
ambientais: plantio de mudas em garrafas PET e 
limpeza no pátio da escola.

Publicado em 29/05/2014

Crateús / CE

Ibitiara / BA



12maio 2014 

Educomunicação SaúdeBoas Iniciativas Meio AmbienteLeitura e Cultura

Boquira / BA

Gentio do Ouro / BA

Ações do Meio Ambiente no CM 
TIRADENTES

Alunos, professores e funcionários do Colégio M. 
Tiradentes estão dando continuidade às ações do 
IBS, com aulas práticas na disciplina de Ciências 
Naturais  e Educação Física,  vivenciando 
os cuidados com a horta escolar, que teve de 
ser quase toda refeita devido à chuva que 
destruiu alguns canteiros. Mas agora já está 
começando a florescer e, em breve, os alunos 
estarão saboreando hortaliças e legumes que 
eles mesmos ajudaram a plantar e ainda, assim, 
contextualizam a prática com os temas 
estudados na sala de aula fazendo uma relação 
da teoria com a prática.

Publicado em 22/05/2014

Oficina de Meio Ambiente: 
homenagem

Na primeira etapa das ações do Instituto Brasil 
Solidário no nosso município, em  abril de 
2014, aconteceu na Oficina de Meio Ambiente 
uma homenagem ao Professor Jorginho (in 
memoriam), que dedicou quinze anos de sua vida 
profissional à Educação de Gentio do Ouro.

Vale ressaltar que o Professor Jorginho ficará 
presente em todos os momentos na história do 
CEMGO.

“Por isso sempre devemos deixar as pessoas que 
amamos com palavras amorosas; pode ser a 
última vez que as vejamos”. Trecho do Menestrel 
William Shakespeare.

Célia Oliveira e Fabiane Vieira
Publicado em 30/05/2014
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Miguel de Cervantes: sucesso na 
arrecadação de livros

Na semana passada, o Instituto Brasil Solidário 
participou da Feira Anual do Livro no Colégio 
Miguel de Cervantes  em São Paulo, capital, 
com o objetivo de arrecadar livros infanto juvenis 
para os projetos em andamento e apresentar 
os trabalhos do Instituto, mostrando para os 
estudantes os leitores de um Brasil praticamente 
desconhecido para a maioria.

A participação do IBS envolveu uma palestra, 
onde Luis Salvatore mostrou lugares visitados 
e ações desenvolvidas pelo Instituto junto 
às comunidades, e mais exposição de fotos e 
arrecadação de livros em um coletor especialmente 
preparado para atender a demanda.

Foram doados 2.164 livros!

Um colégio que leva o nome do romancista, 
dramaturgo e poeta castelhano Miguel de 
Cervantes não podia deixar por menos!

Um agradecimento especial a todos os 
colaboradores da campanha de arrecadação do 
IBS!

Equipe IBS
Publicado em 27/05/2014

Assista o vídeo da Etapa I na 
Chapada Diamantina

O vídeo institucional das ações da primeira etapa 
do Programa de Desenvolvimento Sustentável na 
Escola nos municípios baianos de Boquira, Ibitiara 
e Gentio do Ouro, já está à disposição no canal do 
IBS no YouTube!

Foram muitas emoções e muito aprendizado 
durante os períodos de cinco dias trabalhados em 
cada localidade!

Seminários, atendimentos dentários e palestras 
de prevenção, cinema, apresentações, oficinas de 
formação em Educomunicação, Incentivo à Leitura, 
Educação Ambiental, Geração de Renda, Teatro de 
Bonecos, Artes Visuais e Música para professores 
e alunos, foram as ações compartilhadas para 
tornar a escola um lugar atraente e aconchegante 
para toda a comunidade!

Confira esses momentos! 

Equipe IBS
Publicado em 28/05/2014

Dicas para publicar no Blog

A equipe IBS está feliz com o volume de postagens 
no Blog IBS e a qualidade das documentações 
fotográficas das mesmas!
Temos apenas uma sugestão a fazer em relação 
aos textos das publicações.
Seria bacana que contassem um pouco mais sobre 
as atividades, oferecendo um panorama mais 
completo de cada atividade postada.
Para ajudá-los, preparamos uma sugestão de 
formato de texto. Cada um sinta-se à vontade 
para adotá-la ou não. A intenção é facilitar a vida 
de todos e não complicar!

Educomunicação SaúdeBoas Iniciativas Meio AmbienteLeitura e Cultura

IBS no Blog
Título do post: curto e sem pontuação, 
deve revelar algo do conteúdo da 
publicação  (Exemplo: Atividade de leitura 
mobiliza alunos da escola xxx)
Primeiro parágrafo: exposição do 
assunto  (Exemplo: Ontem, dia 12 de março, 
realizamos uma atividade de incentivo à leitura 
que reuniu alunos de todas as séries do ensino 
fundamental.)
Segundo parágrafo: explicação de como 
a atividade foi desenvolvida  (Exemplo: 
As turmas foram divididas em grupos com 
integrantes de diferentes séries. Cada grupo ficou 
responsável por escolher um livro e, rapidamente, 
elaborar a contação de história a partir do livro 
escolhido. Todos os grupos tiveram uma hora para 
desenvolver a atividade e, ao final, apresentaram 
suas histórias.)
Terceiro parágrafo: informações sobre como 
os alunos se saíram na atividade, ou seja, 
uma breve avaliação de como a atividade 
impactou os alunos  (Exemplo: Os grupos 
apresentaram suas histórias e surpreenderam toda 
a equipe escolar com suas soluções criativas! Alguns 
grupos tiveram um pouco mais de dificuldade, mas 
o trabalho em equipe demonstrou ser um bom 
aliado na solução dos problemas.) 
Parágrafo opcional: é possível dar um ou 
dois exemplos de casos dessa atividade que 
chamaram mais a atenção pelas soluções 
criativas.
Último parágrafo: conclusão  (Exemplo: 
Essa atividade demonstrou que não há limites 
para a criatividade dos alunos, bastando que os 
professores desenvolvam práticas pedagógicas 
diferenciadas, incentivando e apoiando o processo 
de aprendizado das turmas.)
Importante: não esqueçam de fazer a 
revisão ortográfica!
Se quiserem uma referência a mais, clique aqui e 
leia uma reportagem do site Arte na Escola, que 
fala sobre o registro de atividades.
Com um texto mais completo, é possível mostrar 
com mais clareza as atividades realizadas, 
fazendo com que mais professores e gestores se 
sintam motivados a adotar práticas pedagógicas 
diferenciadas! Com o compartilhamento de 
boas ideias, cria-se uma rede de apoio entre 
professores de diversas partes do Brasil.
Divirtam-se trocando ideias!

Equipe IBS
Publicado em 28/05/2014
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