
MARÇO 2020   VENTOS QUE TRANSFORMAM 1

Com participação de mais de 150 
educadores, gestores públicos e 
coordenadores pedagógicos das escolas 
do município, a abertura da jornada 
pedagógica de Serra do Mel reservou 
um momento à apresentação do Projeto 
Ventos que Transformam, promovendo 
diálogo com a comunidade escolar sobre 
as ações previstas nas escolas do município, 
bem como as melhorias e obras estruturais 
já em andamento na Escola Estadual Padre 
José de Anchieta – sede do evento.

Durante a palestra foi apresentado 
um cronograma anual envolvendo 
oficinas, doação de materiais – parte já 
entregue na semana da jornada – até a 
implementação do curso de eletrotécnica 
na escola estadual, com toda a estrutura 
de laboratório e equipamentos.
Segundo a Secretária de Educação de 
Serra do Mel, a proposta traz muitas 
oportunidades de aprendizado e 
inovação na prática dos docentes em sala 
de aula, que vai refletir de forma muito 
positiva no envolvimento dos alunos. 
“As comunidades estão supersatisfeitas. 
O projeto está fazendo o diferencial 
na responsabilidade social do nosso 
município, e, enquanto Secretária e 
professora da rede, me sinto feliz por fazer 
parte desse momento ímpar em nossas 
escolas”, disse.

Jornada pedagógica 
apresenta projeto e 
reforça parceria
Apresentação do Projeto Ventos que Transformam e 
assinatura de acordo de cooperação marcam abertura da 
jornada pedagógica de Serra do Mel

Serra do mel, RN

VENTOS QUE TRANSFORMAM
#4 Março 2020

O Subsecretário de Educação do Estado 
do Rio Grande do Norte destacou o passo 
importante que está sendo dado em 
Serra do Mel com a implementação do 
primeiro curso de eletrotécnica na rede 
estadual, contribuindo para a capacitação 
dos alunos e o desenvolvimento da 
região. “Em breve, a região de Serra do 
Mel será um polo da energia sustentável. 
Estamos trabalhando, todos juntos, para 
que nossos jovens tenham uma formação 
que permita ele ingressar nessa onda de 
desenvolvimento que estará chegando”, 
enfatizou.
Consolidando a parceria e o apoio ao 
projeto, os representantes da gestão 
municipal e estadual assinaram a 
Minuta do Acordo de Cooperação para 
o projeto, reforçando o compromisso de 
continuidade do trabalho.

Em breve, a região de Serra do Mel 
será um polo da energia sustentável. 

Marcos Leal 
Subsecretário de Educação do Estado 

do Rio Grande do Norte
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Com os espaços literários já instalados 
como modelo e inspiração para as ações 
de incentivo à leitura nas escolas, os 
educadores de Serra do Mel participaram 
de uma formação entre os dias 12 e 14 
de fevereiro. As atividades buscaram 
apresentar as técnicas de mediação de 
leitura, estimulando atividades práticas 
de contação de histórias, rodas de 
leitura e produção textual que podem 
ser realizadas explorando vários temas e 
debates com os alunos.
Numa turma numerosa, com cerca de 60 
educadores, a oficina permitiu conhecer 
melhor o “Eu Leitor” de cada participante, 
promovendo leituras compartilhadas 
e apresentação do acervo literário que 
foi doado junto com o kit de incentivo 
à leitura –fantoches, sacolas, aventais 
literários e até caixotes e prateleiras para 
a construção dos cantinhos de leitura.
O conteúdo incluiu ainda a produção 
de sequências didáticas para a 
elaboração das atividades, que podem 
ser trabalhadas na biblioteca, em outros 

espaços da escola ou até ao ar livre, como 
um piquenique literário. Os educadores 
conheceram as diversas iniciativas que 
são fomentados em escolas parceiras 
do Instituto Brasil Solidário, como o São 
João Literário, Maratona de Leitura e o 30 
Minutos pela Leitura – uma mobilização 
mensal no calendário das escolas 
participantes.
Para a Diretora da Escola da Vila Rio 
Grande do Norte, com a organização da 
biblioteca e o novo acervo literário as 
ações do projeto terão impacto direto no 
desempenho e aprendizado dos alunos, 
principalmente.
“Às vezes acho que estou vivendo um 
sonho. Imagine as nossas crianças 
quando chegarem no colégio e virem 
a nova biblioteca nesse modelo. Com 
certeza nossa educação em Serra do Mel 
vai melhorar muito. Os nossos alunos vão 
ter um olhar diferente para a leitura. Os 
educadores estão muito motivados para 
darem continuidade ao aprendizado 
visto nas oficinas”, enfatiza a gestora.

Educadores participam de Formação em 
Mediação de Leitura 

Reforçando a importância 
da leitura

Às vezes acho que estou 
vivendo um sonho.

Íris Azevedo
Diretora da Escola da Vila Rio Grande do Norte
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Apontando soluções práticas e acessíveis 
para o reaproveitamento de materiais, 
a formação em Educação Ambiental 
levantou questões e soluções viáveis que 
podem ser realizadas não só na escola, 
mas de forma transversal, mobilizando 
apoio e parceria dos gestores municipais 
para um alcance efetivo na comunidade. 

As ideias foram debatidas e 
compartilhadas entre os participantes.  
Além de educadores, a formação contou 
com a presença dos gestores da Secretaria 
de Turismo e Meio Ambiente de Serra do 
Mel, num intercâmbio de conhecimento 
sobre como integrar o trabalho iniciado na 
escola numa ação conjunta com a gestão 

Uma biblioteca acolhedora, com tapetes, 
pufes e uma árvore literária composta por 
livros em fácil acesso para alunos de todas 
as idades. Esse é o cenário que o Projeto 
Ventos que Transformam viabilizou nas 
escolas públicas de Serra do Mel, com 
a proposta de criar um espaço modelo 
que possa ser replicado dentro e fora do 
ambiente escolar. 
O espaço literário sustentável, construído 
com caixotes, paletes e materiais 
reaproveitados foi instalado nas escolas das 
vilas Rio Grande do Norte, Sergipe e Piauí.

Além da montagem dos cantinhos 
de leitura, a equipe do Instituto Brasil 
Solidário fez um levantamento da 
catalogação do acervo literário das 
escolas, passando todas as orientações 
para a organização da biblioteca.
 “Todo o material utilizado faz parte do kit 
de incentivo à leitura que será doado para 
as 15 escolas do município. A ideia é que 
eles (professores) possam se inspirar e ver 
que é possível transformar um cantinho 
da escola num espaço lúdico, criativo e 
atrativo para a mediação de leitura com 

os alunos”, ressalta uma formadora de 
leitura do projeto. 
Como parte da programação da jornada 
pedagógica, o projeto promoveu ainda 
três formações, entre os dias 12 e 14 
de fevereiro, com participação de mais 
de 100 professores da rede municipal 
e estadual, divididos em três salas 
temáticas: incentivo à leitura, educação 
ambiental e educação financeira com 
os jogos educativos Piquenique e Bons 
Negócios.

municipal em prol de uma cidade mais 
limpa e sustentável.
Para além da parte teórica, com exemplos 
de ações sustentáveis de referência 
no Brasil e mundo, os educadores 
participaram de atividades dinâmicas 
e interativas, incluindo a elaboração 
de projetos didáticos aproveitando o 
material do Kit Práticas de Educação 
Ambiental IBS – 4 Cadernos temáticos, 
18 Práticas de educação ambiental e 4 
sequências didáticas, com um passo a 
passo para desenvolver oficinas criativas 
como a construção de maquetes 
sustentáveis, forno solar, lâmpada solar, 
viveiro de mudas e até instrumentos 
musicais com recicláveis. 
“Nós só temos a agradecer o projeto 
por essa parceria com o município. 
As formações com certeza são de 
suma importância, não só para os 
nossos alunos e professores, como 
para toda a população, nos ajudando a 
massificar essa ideia sobre a reciclagem 
e os cuidados com o meio ambiente. 
Posso ver que será um trabalho muito 
bonito para toda a nossa comunidade”, 
ressaltou o Diretor Geral de Turismo e 
Meio Ambiente de Serra do Mel.

Formação em Educação Ambiental mobiliza 
educadores e gestores da Secretaria de Meio Ambiente 

Educação Ambiental em foco

Escolas em Serra do Mel ganham espaço literário
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Os educadores de Serra do Mel receberam 
uma formação em Educação Financeira 
que abriu um leque de oportunidades para 
trabalhar o tema em sala de aula e com 
toda a comunidade escolar, de forma leve, 
divertida e interativa.
A oficina apresentou aos educadores o 
material dos jogos Piquenique e Bons 
Negócios, cuja proposta visa potencializar 
habilidades importantes para a vida 
financeira dos estudantes, como planejar, 
julgar, decidir, poupar, escolher e identificar 
e lidar com riscos e oportunidades. O 
material, alinhado com a nova Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC), pode 
ser trabalhado com crianças a partir de 
6 anos de idade e além da educação 
financeira, aborda temas transversais, como 
educação ambiental, nutrição, mobilidade 
urbana, cidadania e educação fiscal. 
Os educadores participaram ainda de 
rodadas de jogos e da elaboração de 
sequências didáticas seguindo a proposta 
da BNCC, agregando a temática de forma 

interdisciplinar, seja na matemática, na 
história, em ciências e até em redações que 
permitam gerar reflexão nos alunos dentro 
e fora do ambiente escolar.
A formação trouxe uma nova perspectiva 
no planejamento das aulas de educação 
financeira, permitindo uma proposta mais 
dinâmica e participativa com os alunos.
“A educação que a gente prioriza é a 
educação que transforma, aquela que, 
além do conhecimento para o aluno, leva 
uma nova perspectiva, de maneira que 

Educação Financeira em 
sala de aula
Escolas em Serra do Mel ganham material lúdico e 
criativo com jogos educativos para as atividades 
de Educação Financeira 

Jefferson Soares
Professor de Matemática

Escola Estadual Padre José de Anchieta

A educação que a gente prioriza é a 
educação que transforma, aquela que, 

além do conhecimento para o aluno, leva 
uma nova perspectiva, de maneira que ele 

possa impactar seus familiares e até sua 
comunidade.

ele possa impactar seus familiares e até 
sua comunidade. A oficina trouxe essa 
percepção, que nós podemos impactar 
nossos alunos com esse aprendizado, 
permitindo que ele modifique sua 
realidade, com mais consciência sobre 
o poupar, para mais na frente poder 
investir, gerando um conhecimento que 
vai levar para toda a sua vida”, ressaltou 
um professor de matemática da Escola 
Estadual Padre José de Anchieta.
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Tianguá, ce

A comunidade de Valparaíso, em Tianguá 
(CE), recebeu entre os dias 06 e 13 de 
fevereiro uma Oficina de Marcenaria. A 
iniciativa faz parte do eixo de economia 
solidária do Projeto Ventos que 
Transformam, levando a capacitação e a 
oportunidade de geração de renda para 
os moradores locais e toda a comunidade 
do entorno.
Promovida através de uma ação social da 
Echoenergia, com realização do Instituto 
Brasil Solidário, a oficina foi realizada 
no Galpão construído pelo projeto, 
envolvendo desde atividades práticas de 
construção de mobiliários, elaboração de 
projetos, até toda organização do espaço 
físico com os maquinários e o manuseio 
apropriado das ferramentas doadas.
Desde o primeiro dia de atividades os 
participantes receberam treinamento 
utilizando todos os equipamentos de 
proteção necessários, sempre aprendendo 
sobre os cuidados em cada máquina 
conforme as normas de segurança. Em 
poucas horas, os pedaços de madeira, 
paletes, metais e materiais reaproveitados 
– que podem ser encontrados facilmente 
na comunidade – começaram a ganhar 
forma e ressaltar todo o potencial dos 
alunos envolvidos, que usaram toda a 
criatividade na finalização e acabamento 
dos mobiliários.

Os alunos ajudaram na instalação de 
bancadas e na entrega de produtos, como 
sofá de paletes, armários, além de uma 
marionete em madeira, que ficaram como 
modelos para a prospecção de clientes 
na região. A oficina conseguiu finalizar a 

semana com uma produção acima do 
esperado e com integração de toda a 
turma para um planejamento das ações de 
continuidade das atividades de marcenaria.
“A turma respondeu muito rápido ao 
trabalho da formação. Nós buscamos 
apresentar desde as primeiras instruções 
para a leitura de um projeto, ensinando 
como fazer, como ler as medidas, para só 
depois eles começarem com a montagem 
do mobiliário, e o resultado foi muito 
positivo, deixando modelos já prontos 
para a inspiração de outros produtos”, 
ressaltou o responsável pela oficina.

De olho na geração de renda

Projeto Ventos que Transformam promove Oficina de 
Marcenaria na Comunidade de Valparaíso, em Tianguá (CE)

A proposta abriu uma nova oportunidade 
de ajudar as famílias da região. “Para 
mim foi uma oportunidade única. Eu, 
que não tinha nenhum conhecimento 
de marcenaria, achei uma atividade 
apaixonante. No final de cada dia, você 
vai pra casa e fica imaginando como 
você pode criar novas peças, pensando 
em cada aprendizado sobre as medidas 
e como chegar ao melhor acabamento. 
Essa é também uma chance de ajudarmos 
nossa comunidade e de aumentar nossa 
renda familiar”, afirmou um participante.
Com uma reunião já agendada para a 
organização dos grupos de trabalho, 
os moradores estão entusiasmados 
em possibilitar uma ação contínua 
das atividades de marcenaria com 
participação de todos.  
“A Oficina foi muito boa. Eu fico muito 
feliz em ver tudo que está acontecendo 
aqui na comunidade. Estamos muito 
envolvidos e motivados em colocar 
esse projeto pra frente, então já foi 
marcada uma reunião e já começamos 
o planejamento de como serão os dias e 
horários. Vamos só definir as equipes para 
dividir os trabalhos e organizar da melhor 
forma o funcionamento das atividades 
no galpão”, enfatizou um morador da 
comunidade de Valparaíso.
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Linha do tempo

Móveis produzidos pela comunidade, como resultado da oficina de marcenaria em Tianguá, CE

OUT NOV DEZ

FORMAÇÕES

OBRAS

GESTÃO

GESTÃO

DATAS DE 
DESTAQUE

MOBILIÁRIO/
EQUIPAMENTOS

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

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

JORNADA PEDAGÓGICA

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

JORNADA PEDAGÓGICA II

De 12 a 14 de fevereiro, formações em 
Incentivo à leitura, educação ambiental, 
educação financeira

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

REUNIÃO DE ALINHAMENTO
COM A GESTÃO ESTADUAL (RN)
17 JANEIRO, 2020

ATIVIDADES DA 
JORNADA PEDAGÓGICA
4-14 FEVEREIRO, 2020

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

AVALIAÇÃO
MARCO ZERO
16-18 OUTUBRO, 2019

JAN FEV MAR

COMUNIDADE

Acompanhamento do projeto e
diálogo sobre ações desenvolvidas

EXPEDIENTE
FOTOGRAFIA

Luis Eduardo Salvatore
EDITORIAL

Gabriela Martins, Jone Paraschin Jr, 
Luis Eduardo Salvatore, Danielle Haydée, Aline Mesquita

DIAGRAMAÇÃO
Jone Paraschin Jr


