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Xilogravura

Exposição de fotos

As Oficina de Xilogravura continuam
trazendo novos
horizontes para a
manifestação da arte
nas escolas.
Nesta etapa, a
xilogravura mostrou
mais uma utilidade prática para as
escolas: o seu uso em
estamparia, para a
produção de estampas em camisetas.
Além de exercitar
a criatividade e a
arte, é possível ainda
gerar renda com a
venda das camisetas.

9

Num intercâmbio
de sucesso entre a
Comunicação e o
Meio Ambiente, a
Oficina de Fotografia recebeu o apoio
da Oficina de Papel
Reciclado e suas
molduras fotográficas feitas inteiramente com papel
reciclado para criar
uma exposição com
as fotos produzidas
pelos alunos. O resultado foi incrível!
Veja mais na página 9

Continua na página 12

14 Bonecos de Vara
A Oficina de Teatro de
Bonecos, já consagrada
como recurso artístico
do Programa Amigos
do Planeta em apoio às
atividades pedagógicas e não pedagógicas
da escola, trouxe nesta
etapa a Oficina de
Bonecos de Vara.
Com material reciclado
e muita criatividade,
os alunos produziram
uma peça completa.
Veja fotos na página 14

Professores e gestores atentos ao Seminário Amigos do Planeta em Tamboril, CE

Seminário multiplicador
Com o foco na continuidade e na multiplicação, o Programa
Amigos do Planeta
na Escola realizou,
durante o mês de
abril, seminários e atividades práticas nas
cidades da Diretriz A:
• Tamboril - CE
• Barreirinhas - MA
• Quatipuru - PA

Os projetos para
melhoria do ensino
público a partir de
trabalhos sustentáveis ganharam maior
expressividade ao
serem oferecidos em
Seminário direcionado
à todas as escolas e
gestores do município
e regiões próximas.
A participação foi
intensa nas três
edições do Seminário,

que ofereceram, além
das palestras, material
de apoio com todo
o conteúdo teórico
usado no Programa.
Nos dias seguintes ao
Seminário, foi possível
ainda acompanhar os
trabalhos na prática,
na escola base, fortalecendo o aprendizado e a multiplicação.
Continua na página 3

Inauguração da nova escola Antônio Diniz
A Equipe IBS participou da inauguração da
Escola Antônio Diniz, do povoado Croas.
Com apoio do Programa Amigos do Planeta,
foi construída uma nova e moderna escola!
Veja fotos na página 32
32

Reciclando PET

10

Novidade desta
etapa, a Oficina
de Pufes (bancos)
trouxe mais uma
destinação útil ao
lixo das garrafas
PET, unindo forças
com a reciclagem
de papel e ainda
incentivando a arte
e a criatividade.
Veja fotos na página 10

Retomando e multiplicando o trabalho
Em abril de 2012 iniciamos o novo ciclo de visitas presenciais com as
novas expedições do Amigos do Planeta na Escola.
Nesta segunda visita oficial do Programa e do grupo de profissionais de diversas áreas
do Instituto Brasil Solidário aos municípios da Diretriz A (Tamboril-CE, Barreirinhas-MA
e Quatipuru-PA) o foco maior é a multiplicação e ampliação das ações do Programa
nas escolas base I com capacitações voltadas a um número significativo de educadores
municipais e estaduais, em alguns casos.
Nesta visita, além das atividades complementares realizadas nas escolas, cada município
é beneficiado com um dia inteiro de seminário, em auditório preparado, sobre os
principais projetos e idéias levadas no período do programa. Além de palestras, os
participantes assistem a vídeos motivacionais e participam de dinâmicas ao longo do
dia, proporcionando momentos de grande alegria e interação em um dia inesquecível e
de grande aproximação da equipe com o público presente e mesmo com representantes
do poder público.
Com este seminário oferecemos, ainda, as principais ferramentas do Programa a todas as
escolas e gestores interessados, favorecendo a multiplicação dos conhecimentos a toda
região com a entrega de um kit personalizado que traz 100% do conteúdo deixado em
escolas – palestras e apostilas - de forma individual, para que cada um possa estudar em
sua casa, escola ou qualquer outro local a melhor forma de aplicar idéias novas ao seu
cotidiano.
Este relatório traz fotos e informações sobre o desenvolvimento do trabalho em cada
município, organizadas de forma cronológica e divididas por área de atuação, incluindo
alguns comentários dos gestores de área e responsáveis pelas novas oficinas, contínuas
à etapa anterior.
Ao final do relatório, é possível verificar um resumo com as informações numéricas
sobre as ações desenvolvidas na etapa/visita e as doações de materiais relacionados
a continuidade e expansão do Programa para as escolas base II, que receberão a visita
presencial na proxima etapa de cada diretriz.

Boa leitura!!

Informações completas sobre os projetos realizados em cada cidade podem
ser encontradas nos relatórios mensais de acompanhamento, disponíveis na
sessão “download” do Blog Amigos do Planeta na Escola:
http://www.brasilsolidario.org.br/blog
Amigos do Planeta na Escola
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Abril 2012

Deslocamento / Tamboril - CE

8

De São Paulo
ao Ceará

Novamente partindo de
São Paulo logo cedo, a
equipe IBS deslocou-se de avião até Fortaleza, de onde seguiu de carro até Tamboril.

Trecho: 285 km
Fortaleza
Tamboril

No final da tarde, já estava descarregando
todo o material do Seminário e preparando
o auditório para o que seria simbolicamente o início de mais uma longa e produtiva
etapa de trabalho.

ABRIL

9

Tamboril - CE

ABRIL

Aéreo: 2.380 km

Começam os
trabalhos em
Tamboril!

Com uma recepção calorosa pelo município, as atividades da segunda etapa do
Programa Amigos do Planeta na Escola se
iniciaram com o Seminário em Tamboril.
Visando a multiplicação dos conhecimentos aplicados no Programa, o Seminário foi
uma oportunidade a que todas as escolas
do município pudessem conhecer e divulgar o trabalho desenvolvido em Tamboril e
em outros municípios.
Com um dia inteiro de duração, o Seminário foi também um convite às atividades
práticas que aconteceriam no dia seguinte.
Pintura e faixa divulgando o Seminário

www.brasilsolidario.org.br - Avenida Jorge João Saad, 241 - 1ºandar - São Paulo - SP - (11) 3791-0015
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Tamboril - CE

Todos os participantes receberam kit com material
completo de apoio

Palestra inicial sobre Educação

Entrada do Seminário

Solenidade de abertura, com presença do prefeito, secretário, vereadores e
representantes de municípios do primeiro biênio do Programa

Palestra sobre Saúde Bucal

Representantes das escolas deram o seu depoimento sobre o sucesso do Programa
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Palestra sobre Teatro,
Teatro Arte e Cultura

Amigos do Planeta na Escola

Abril 2012

Semináriio
Tamboril - CE

Palestra sobre Comunicação

Público participando ativamente com perguntas

Interação com o auditório durante
durantte palestra sobre Música

Palestra sobre Educação

Apresentação de Teatro de Sombras

Palestra sobre Teatro, Arte e Cultura

Palestra sobre Educação Ambiental

Apresentações de Teatro de Marionetes, que fazem parte dos recursos educacionais expostos no Seminário

www.brasilsolidario.org.br - Avenida Jorge João Saad, 241 - 1ºandar - São Paulo - SP - (11) 3791-0015
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Tamboril - CE

Educação

AAnálise
áli e revisão
i ã ddo sistema
i t dde catalogação
t l ã e ddos materiais
t i i ddoados
d à áárea

Avaliação/orientação sobre o Concurso de Redação

Régea Coelho Área de Educação do IBS
“O trabalho em Tamboril-CE mais uma vez foi
um sucesso. As ações propostas pelo Projeto
Amigos do Planeta na Escola estão sendo realizadas com êxito.
O que mereceu um destaque especial foi o desempenho da Escola Municipal São Sebastião
(Base II) no Concurso de Redação. Apesar de ser
o primeiro, o resultado do concurso foi excelente. Isso mostra que a escola já vem desenvolvendo um trabalho voltado para o incentivo à
leitura e à escrita.”
Palestra e orientação sobre o uso de Software Livre na escola

Análise das redações e avaliações/orientações sobre a Maratona de Leitura

Amigos do Planeta na Escola
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Abril 2012

Educação
Tamboril - CE

Apresentação do flanelódromo (quadro) feito na Oficina de Leitura e Contação de Histórias

O aluno que ficou em segundo lugar no Concurso de Redação recebeu uma máquina fotográfica

Aluno vencedor do Concurso de Redação recebeu uma bicicleta

Zenaide Campos Área de Educação do IBS
“Na biblioteca o processo de catalogação de acervo encontra-se em fase de conclusão e o empréstimo dos livros já foi
iniciado. Os responsáveis ressaltaram como têm sido importantes as atividades de incentivo à Leitura e o quanto elas
têm contribuído para o bom desenvolvimento da aprendizagem dos alunos. Pelos depoimentos, foi possível observar
que as atividades da Semana de Incentivo à Leitura foram desenvolvidas com muito sucesso e eles já planejam a realização da segunda semana.
Durante a reunião de análise das redações finalistas do 2º Concurso de Redação além dos professores presentes contamos com a presença do escritor, dramaturgo, ator e poeta Elias de França, o que muito enriqueceu o momento. O
estimado escritor também esteve presente durante as atividades da semana de incentivo à leitura, trabalhando por
uma educação comprometida com a mudança desta comunidade, onde as crianças começam a compreender o valor
que a leitura tem como um fator primordial para o seu desenvolvimento.
As palestras desta etapa foram realizadas sempre com um bom número de professores participantes. A palestra que
mais chamou a atenção dos participantes foi a do uso da internet como ferramenta para auxiliar e diversificar as atividades e o planejamento do professor. Este é um assunto novo para a maioria dos presentes e por isso houve muitas
perguntas e indagações, indicando que este tema merece ainda um trabalho contínuo e bem diversificado.”

www.brasilsolidario.org.br - Avenida Jorge João Saad, 241 - 1ºandar - São Paulo - SP - (11) 3791-0015
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Tamboril - CE

Comunicação

Oficina de Jornal Escolar

Equipe da Oficina de Comunicação drante saída fotográfica

Lu
uis Salva
atore
e - Responsável pela área de Comunicação do IBS
“Em Tamboril já temos um trabalho bem diversificado e com qualidade, uma vez
que os educadores estão muito empenhados na realização das oficinas de comunicação naquela localidade. Nesta etapa, esperamos que o grupo em capacitação já
esteja realizando trabalhos mensais e até semanais com as ferramentas deixadas
sendo que, lá, já temos alunos trabalhando com isso profissionalmente, o que motiva não só a nós, mas todo o grupo participante e mesmo a escola.
Temos, ainda, um projeto de aulas de informática já aprovado, o que deve melhorar
em geral as atividades para o futuro, já que a inclusão digital ali esta ainda em processo/início. Também devemos ter resultados interessantes daqui para frente com
os novos equipamentos doados: projetor e netbook.”
Aluna em saída fotográfica

Oficina de Fotografia
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Alunos observam suas fotos em exposição

Amigos do Planeta na Escola

Abril 2012

Comunicação
Tamboril - CE

Alunos selecionam suas fotos e montam exposição em molduras de papel reciclado feitas pela própria escola

Porta-retratos feitos com papel reciclado

Jo
oão Victtor Macull - Comunicação do IBS
“As Oficinas de Comunicação na comunidade de Açudinho, em Tamboril-CE, tiveram participação de um público bem diversificado. Contando
com alunos e professores da própria escola, ex-alunos que moram na comunidade e alunos e professores de outras comunidades contempladas
com a multiplicação do projeto Amigos do Planeta na Escola, os resultados dessa segunda visita já começam a aparecer. Prova disso é a segunda
edição do Jornal Escolar Santo Antônio, produzido exclusivamente por
alunos e professores, um mês após a despedida da caravana.”

Alunos em atividade da Oficina de Rádio

Alunos em atividade da Oficina de Rádio

Oficina de Jornal Escolar

www.brasilsolidario.org.br - Avenida Jorge João Saad, 241 - 1ºandar - São Paulo - SP - (11) 3791-0015
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Tamboril - CE

Meio Ambiente

Alunas participam
Al
ti i
dda Ofi
Oficina
i dde PPapell RReciclado,
i l d com
m a finalidade de produzir o papel que será utilizado na confecção de pufes (bancos) feitos com garrafa PET

Primeira etapa da Oficina de Pufes (bancos)
riormente receberem a cobertura de papel reciclado
(bancos), onde as garrafas PET são preparadas para poste
posteriormente

Após a cobertura com o papel reciclado produzido na Oficina,
Oficina os pufes recebem a pintura artesanal
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Amigos do Planeta na Escola

Abril 2012

Meio Ambiente
Tamboril - CE

Pufes finalizados
finalizados, após etapa de revestimento com papel reciclado e pintura

Caixa de reúso de água
Em benefício das regiões com escassez de água, a caixa de reúso é
mais um recurso trazido pelo Amigos do Planeta na Escola.
Este projeto, de domínio público, consiste na separação sólida
/ líquido (lodo / efluente bruto) por meio da sedimentação das
partículas sólidas. Os efluentes fluem vagarosamente através dos
decantadores (tanques), permitindo que os sólidos em suspensão,
que apresentam densidade maior do que a do líquido circundante,
sedimentem gradualmente no fundo e a água possa ser reutilizada
para alguns fins, como a irrigação da horta e a limpeza da escola.

Pufes
A água
finalizados,
“com flocos”
após passa
etapapelo
de revestimento
decantador ou
comflotador
papel reciclado
objetivando
e pintura
a eliminação dos flocos, por
decantação ou flotação.

www.brasilsolidario.org.br - Avenida Jorge João Saad, 241 - 1ºandar - São Paulo - SP - (11) 3791-0015
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Tamboril - CE
Ca
aro
olina
a Lop
pes - Responsável pela área de Artes / Xilogravura do IBS
“Em Tamboril, professores e jovens fizeram questão de explorar bastante as possibilidades, usando várias cores na mesma matriz e brincando com as formas. Apesar de tímidos, os jovens mostraram todo
o seu potencial artístico e expressivo durante a atividade de desenho
de observação, o que mais tarde se refletiu nas lindas camisetas que
estamparam.”

Alunos da Oficina de Xilogravura expõe suas obras,
obras as camisetas com impressões artesanalmente feitas por eles

Amigos do Planeta na Escola
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Abril 2012

Xilog
gravu
ura
Tamboril - CE

Camisetas recém impressas colocadas para secar

Silv
vin
na Cordeiro Casas Bahia
“Como funcionária da Casas Bahia, gostaria de
agradecer a oportunidade que tive de poder vivenciar cada momento, poder participar das oficinas junto com as crianças e professores.
Foram momentos únicos de aprendizado, de trocas de ideias, de novas amizades... Resumindo, o
meu sentimento como voluntária nesta expedição é inexplicável. Só quem vive aquele momento
é que pode sentir o que gostaria de expressar!!!”
Aluna mostra a bela estampa que ela produziu durante a Oficina de Xilogravura

www.brasilsolidario.org.br - Avenida Jorge João Saad, 241 - 1ºandar - São Paulo - SP - (11) 3791-0015
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Tamboril - CE
Etapa da criação dos Bonecos de Vara

Bernardo Rohrmann
Responsável pela área de Teatro de Bonecos
“Por ter trabalhado quase que só com jovens, e
percebendo uma imensa dificuldade que eles
têm em comunicação com outros, além do próprio grupo, o que me marcou foi a superação de
alguns alunos. Trabalhei uma dinâmica de motivação, sempre elogiando cada passo que conseguíamos dar, mesmo diante de dificuldades!
A fase de ensaio e manipulação envolveu toda a
turma e professores que foram agregando à nossa oficina de Teatro de Bonecos.”

Apresentação final da Oficina de TTeatro
eatro de Bonecos de Vara
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Amigos do Planeta na Escola

Abril 2012

Atendimentos odontológicos em Tamboril - Açudinho

Escovódromo

Wolber Campos
Responsável pela área de Odontologia do IBS
“Os trabalhos na área odontológica aconteceram muito bem em Tamboril, tanto nos atendimentos quanto na área de prevenção. A escovação diária está ocorrendo, mesmo com a dificuldade que tiveram relacionada à falta de água. Um educador de outra escola, presente na
palestra, disse que a escovação diária também foi implantada lá e venceram problemas relacionados à falta de água pedindo aos alunos que
trouxessem de casa uma garrafinha cheia de água, o que deu um ótimo
resultado e mostrou um bom exemplo de como enfrentar dificuldades
sem prejudicar o trabalho. A reunião com todos educadores foi muito
produtiva e mostraram muito interesse.”

Alunos em escovação na EM Santo Antônio, de Tamboril - Açudinho

www.brasilsolidario.org.br - Avenida Jorge João Saad, 241 - 1ºandar - São Paulo - SP - (11) 3791-0015
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Tamboril - CE

Saúde

Tamboril - CE

Oficina de Música com materiais reciclados

Apresentação final da Oficina de Música

Turma da Oficina de Música em Tamboril
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Amigos do Planeta na Escola

Abril 2012

Exposição de artesanato local produzido com material reciclado

Evento de abertura dos trabalhos na Escola Santo Antônio

Apresentação de teatro de sombras realizada pela escola

Equipe do IBS durante evento esportivo de confraternização

animação“Rio”na
sesssão de cinema na escola
Crianças assistem à animação
“Rio” na sessão

www.brasilsolidario.org.br - Avenida Jorge João Saad, 241 - 1ºandar - São Paulo - SP - (11) 3791-0015
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Tamboril - CE

Outras atividades

Barreirinhas - MA

Amigos do Planeta na Escola
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Abril 2012

Deslocamento / Barreirinhas - MA

Barreirinhas - MA

ABRIL

Trecho: 700 km
Duração total: 17 horas

13

Barreirinhas

Do Ceará ao
Maranhão

Tamboril

Logo cedo, o IBS parte
para a estrada. O caminho
é sinuoso, atravessando
o Piauí, e leva o dia todo
para ser completado.

ABRIL

14

Começam os
trabalhos em
Barreirinhas!
Já com toda a estrutura
montada no dia anterior,
Barreirinhas inicia o seu
seminário e as ações previstas para o município.
Estacionamento repleto em frente ao local do seminário

www.brasilsolidario.org.br - Avenida Jorge João Saad, 241 - 1ºandar - São Paulo - SP - (11) 3791-0015
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Barreirinhas - MA

Palestra inicial sobre Educação

Solenidade de abertura, com presença do prefeito, secretária de educação e
diretoras das escolas base

Entrada do Seminário

Apresentação

Palestra sobre Saúde Bucal

Representantes das escolas deram o seu depoimento sobre o sucesso do Programa
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Palestra sobre Teatro,
Teatro Arte e Cultura

Amigos do Planeta na Escola

Abril 2012

Barreirinhas - MA

Palestra sobre Comunicação

Equipe gestora devidamente uniformizada para o evento

Palestra sobre Teatro, Arte e Cultura

Palestra sobre Educação

Interação entre público e palestrantes

Palestra sobre Educação Ambiental

Apresentações de Teatro de Marionetes, que fazem parte dos recursos educacionais expostos no Seminário

www.brasilsolidario.org.br - Avenida Jorge João Saad, 241 - 1ºandar - São Paulo - SP - (11) 3791-0015
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Barreirinhas - MA

Educação

RReunião
iã dde acompanhamento
h
t ààs atividades
ti id d dde IIncentivo
ti à LLeitura
it ra

Régea Coelho Área de Educação do IBS
“Em Barreirinhas além dos gestores das escolas base I e II, trabalhamos com os gestores das 21 escolas multiplicadas
que foram contempladas com uma biblioteca pelo Programa Amigos do Planeta na Escola. Pudemos ver a alegria
e o entusiasmo deles com a possibilidade de realizar as atividades propostas pelo projeto. A biblioteca com certeza
foi um grande incentivo para essas escolas que estão localizadas em comunidades distantes e que muitas vezes não
dispõem de nenhum recurso. ”

Equipe IBS anuncia os resultados do Concurso de Redação
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Amigos do Planeta na Escola

Abril 2012

Educação
Barreirinhas - MA

Aluno
vencedor
do Concurso
de Redação
recebe uma
bicicleta

Aluna faz a leitura de sua redação premiada

Segundo lugar no Concurso de Redação

Zenaide Campos Área de Educação do IBS
“Barreirinhas foi o local onde trabalhamos com um número
maior de professores, pois neste município além das 02 escolas bases de ações e tivemos representantes das 21 escolas que
receberam bibliotecas do Programa. O local de nossas atividades foi o fator que mais contribuiu para que o desenvolvimento das palestras abaixo do esperado, pois o barulho externo
era intenso. Em alguns momentos a comunicação ficou ruim,
havendo muita dificuldade na compreensão das atividades e
ações propostas.
As atividades realizadas na biblioteca da Escola Rosa Correia
Vilar, como o processo de catalogação do acervo, o empréstimo dos livros, atividades de contação de história, já são uma
realidade e isto tem contribuído muito para o pleno desenvolvimento dos alunos nas atividades de leitura e escrita.”
Cantinho da Leitura na Biblioteca da UI Rosa Corrêa Vilar

www.brasilsolidario.org.br - Avenida Jorge João Saad, 241 - 1ºandar - São Paulo - SP - (11) 3791-0015
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Barreirinhas - MA

Comunicação

Equipe da Oficina de Comunicação durante saída fotográfica

Luiis Salvato
ore - Responsável pela área de Comunicação do IBS
“Em Barreirinhas tivemos novamente um grupo bastante eclético, uma mistura de educadores (sede e povoados) e
alunos equilibrada, todos trabalhando juntos e, principalmente, na oficina de jornal e suas produções. Novamente
trabalhamos com uma turma da Base II, mas, diferentemente de antes, a partir de agora eles também têm em mãos
todos os recursos da comunicação prontos para serem usados.
Um momento de destaque foi a saída fotográfica, onde fomos a um casarão histórico, afastado da cidade e supostamente onde ela começou (antiga sede da fazenda), nas margens do Rio Preguiças. Lá ouvimos histórias desta época
pelo atual responsável, comprovando mais uma vez como as aulas de foto podem ser multidisciplinares.”

Aluna fotografa durante saída fotográfica da Oficina de Fotografia

Amigos do Planeta na Escola
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Abril 2012

Comunicação
Barreirinhas - MA

Alunos em atividade da Oficina de Rádio

Oficina de Jornal Escolar

Jo
oão Victtor Macull - Comunicação do IBS
“Trabalhando com um público mesclado, as oficinas foram realizadas de forma a promover a autonomia
dos alunos na confecção das atividades propostas em harmonia com a bagagem e experiência dos professores participantes, principais responsáveis pela multiplicação das ações nas escolas.
A ideia principal é mostrar, a partir de exercícios realizados, como o jornal escolar e as atividades práticas
da rádio escola, que os alunos possuem maturidade e habilidade para dar seguimento ao projeto, apresentando propostas, usando a criatividade, ou descobrindo-se líderes. Para tanto, a figura do educador é
essencialmente imprescindível.”

Alunos em atividade da Oficina de Rádio

Exposição com fotos de alunos em molduras de papel
reciclado

www.brasilsolidario.org.br - Avenida Jorge João Saad, 241 - 1ºandar - São Paulo - SP - (11) 3791-0015
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Barreirinhas - MA

Meio Ambiente

Horta Escolar da UI Rosa CCorrêa
orrêa Vilar

Jardineiras feitas com garrafa PET

Pátio da escola com destaque para as árvores plantadas durante Oficina de Arborização da etapa anterior (setembro 2011)

Amigos do Planeta na Escola
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Abril 2012

Meio Ambiente
Barreirinhas - MA

Oficina de Pufes (bancos) feitos com papel reciclado e garrafas PET

Garrafas PET sendo separadas para a produção dos pufes

Finalização dos pufes de papel reciclado

Equipe Ambiental posa para foto com os pufes e jardineiras produzidas nas oficinas

Oficina de Detergente Ecológico

www.brasilsolidario.org.br - Avenida Jorge João Saad, 241 - 1ºandar - São Paulo - SP - (11) 3791-0015
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Barreirinhas - MA
Ca
aro
olina
a Lop
pes - Responsável pela área de Artes / Xilogravura
“Em Barreirinhas a oficina foi um meio de aprimorar as experiências sobre tecido que já estavam sendo realizadas antes mesmo da chegada do IBS! Uma
turma de professoras já estava realizando impressões sobre camisetas com a
finalidade de arrecadar fundos para a escola. Com as novas dicas oferecidas, o
trabalho começou logo no primeiro dia, com a estampagem de matrizes que
já estavam gravadas. A produção foi comercializada ali mesmo, com a tinta
ainda fresca. Enquanto isso, uma nova turma aprendia o processo. No último
dia, crianças também estamparam camisetas com carimbos: uma opção de
atividade com a meninada que, segundo as professoras, seria usada em breve
na lembrança do Dia das Mães.”
Aluna desenvolvendo sua estampa com carimbos

Amigos do Planeta na Escola
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Abril 2012

Barreirinhas - MA

Be
ernarrdo
o Rohrrmann
Responsável pela área de Teatro de Bonecos
“Já esperava reencontrar minha turma dedicada e criativa. Com o interesse e participação intensa, os professores que participaram, muitos deles já haviam participado da oficina de Teatro de Sombras. Desenvolveram
todas as etapas do trabalho, da criação, construção dos personagens, figurinos, texto, manipulação e interpretação com muita sensibilidade e compreensão da proposta apresentada por mim. Senso estético apurado.”

Cuidando da caracterização das personagens

Apresentação final da Oficina de Teatro de Bonecos de Vara

www.brasilsolidario.org.br - Avenida Jorge João Saad, 241 - 1ºandar - São Paulo - SP - (11) 3791-0015
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Barreirinhas - MA

Saúde

Palestra sobre Escovação com gestores

Wolber Campos
Responsável pela área de Odontologia do IBS
“Em Barreirinhas o trabalho também decorreu muito
bem em ambas as frentes (tratamento e prevenção).
A escovação diária está acontecendo, segundo os
educadores.
As palestras foram muito bem procuradas nesta cidade (a que houve maior interesse!), ao ponto de outros
educadores pedirem novamente uma apresentação
da palestra de Saúde Bucal no segundo dia. A palestra sobre drogas também apresentou um número
enorme de educadores e terminou bem tarde.”

Escovódromo da escola Rosa Correa Vilar

Amigos do Planeta na Escola
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Abril 2012

Barreirinhas - MA

Oficina de Música com materiais reciclados

Apresentação final da Oficina de Música

www.brasilsolidario.org.br - Avenida Jorge João Saad, 241 - 1ºandar - São Paulo - SP - (11) 3791-0015
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Barreirinhas - MA

Outras atividades

O público veio participar da inauguração da nova escola

Luis Salvatore e Prefeito de Barreirinhas inauguram nova escola Antônio Diniz, do povoado CROAS

Inauguração da nova escola Antônio Diniz
Diniz, do povoado CROAS em Barreirinhas

Biblioteca da nova escola Antônio Diniz
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Escola Antônio Diniz

Amigos do Planeta na Escola

Abril 2012

Outras atividades
Barreirinhas - MA

Exposição de artesanato local produzido com material reciclado

Equipe do IBS durante evento esportivo de confraternização

Exposição fotográfica sobre Barreirinhas

Apresentação Cultural

Crianças assistem à animação
animação“Rio”na
“Rio” na sessão de cinema na escola

www.brasilsolidario.org.br - Avenida Jorge João Saad, 241 - 1ºandar - São Paulo - SP - (11) 3791-0015
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Quatipuru - PA

Amigos do Planeta na Escola
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Abril 2012

Deslocamento / Quatipuru - PA

18

Do Nordeste ao
Norte

Quatipuru- PA

ABRIL

Trecho: 830 km
Duração total: 13 horas
Quatipuru

Barreirinhas
Fortaleza

Novamente, o Programa deixa
a Região Nordeste e se dirige
ao Pará.

Tamboril

Quatipuru, o próximo município, dista 180 km divisa com o
Maranhão e 830 km de Barreirinhas. A viagem é longa, mas
as estradas estão ligeiramente
melhores do que no último
deslocamento.

ABRIL

19

Começam os
trabalhos em
Quatipuru!
Com uma positiva recepção,
a equipe IBS inicia o terceiro e
último Seminário, convidando a todos a acompanhar os
trabalhos nos dias seguintes
acontecendo na Escola Padre
Leandro.

Equipe IBS retorna à Escola Padre Leandro, em Quatipuru

www.brasilsolidario.org.br - Avenida Jorge João Saad, 241 - 1ºandar - São Paulo - SP - (11) 3791-0015
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Quatípuru - PA

Palestra sobre Saúde Bucal

Palestra inicial sobre Educação

Representantes das escolas deram o seu depoimento sobre o sucesso do Programa

Palestra sobre Música

Teatro de Marionetes

36
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Abril 2012

Quatipuru - PA

Palestra sobre Comunicação

Palestra sobre Teatro, Arte e Cultura

Palestra sobre Educação

Gestora em depoimento sobre o Programa

Teatro de Marionetes

Interação entre público e palestrantes

Palestra sobre Educação Ambiental

Apresentação de Teatro de Marionetes, que faz parte dos recursos educacionais
expostos no Seminário

www.brasilsolidario.org.br - Avenida Jorge João Saad, 241 - 1ºandar - São Paulo - SP - (11) 3791-0015
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Quatípuru - PA

Educação

Biblioteca da Escola Padre Leandro

Régea Coelho Área de Educação do IBS
“Em Quatipuru-PA a biblioteca está organizada e várias atividades de leitura estão sendo desenvolvidas. O que
mais me chamou atenção foi o empenho e o compromisso dos gestores, que estão buscando sempre algo novo
para que a biblioteca se torne um lugar mais atraente e assim, a leitura seja uma atividade muito mais prazerosa.”

Profissionais do IBS apresentam os livros que fazem parte da nova estante da biblioteca, cujo conteúdo é direcionado para professores

Amigos do Planeta na Escola
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Abril 2012

Educação
Quatipuru - PA

Premiação dos vencedores do Concurso de Redação

A aluna que ficou em segundo lugar no Concurso de Redação recebeu uma máquina fotográfica

Aluna vencedora
Al
d ddo CConcurso dde RRedação,
d ã que recebeu
b uma bi
bicicleta
ilt

Zenaide Campos Área de Educação do IBS
“Na Escola Padre Leandro encontramos uma biblioteca já em pleno desenvolvimento: acervo 100% catalogado, carteira dos usuários, empréstimos dos livros acontecendo, atividades de incentivo à leitura, atividades de contação de
história inclusive utilizando alguns suportes como o tapete da leitura, a caixa da imaginação e a lata da história.
Todas as palestras aconteceram sempre com uma participação muito ativa. A palestra da internet na educação foi
novamente a que mais envolveu os participantes. Surgiram muitas perguntas e indagações, tornando a atividade
ainda mais dinâmica. Mesmo sem a parte prática desta atividade (não havia sinal de internet), trabalhei com eles
sugestões de atividades como base a novas ideias para aulas mais dinâmicas, fazendo assim um bom uso desta nova
ferramenta para educação, a internet.
Nesta escola Base I também realizamos a atividade de incentivo à contação de história, com a confecção de um flanelógrafo como mais um material de suporte para estas atividades e foi um sucesso. Conseguimos envolver todos os
professores presentes nas atividades e ao final contamos a história do “Patinho Feio”.

www.brasilsolidario.org.br - Avenida Jorge João Saad, 241 - 1ºandar - São Paulo - SP - (11) 3791-0015
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Quatípuru - PA

Comunicação

Preparando as ampliações

Oficina de Jornal Escolar

Luiis Salvato
ore - Responsável pela área de Comunicação do IBS
“Novamente trabalhamos com uma turma de educadores apenas, o que gerou uma qualidade superior de resultados em todos os projetos aplicados – foto, rádio, jornal e uso da internet, além de uma interação muito ampla com
os participantes.
Em termos de diversidade e qualidade as imagens fotográficas daqui se sobressaíram às demais. O Pará é um lugar
muito rico em paisagens, culturas e mesmo na parte histórico-musical, o que torna muito agradável e rica as oficinas de comunicação neste local, com amplas ideias. Acredito em bons resultados a partir de agora também em Boa
Vista, local da Base II.”

Oficina de Jornal Escolar
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Aluna durante saída fotográfica da Oficina de Fotografia

Amigos do Planeta na Escola

Abril 2012

Comunicação
Quatipuru - PA

Alunos selecionam suas fotos e montam exposição em molduras de papel reciclado feitas pela própria escola

Visitantes analisam exposição fotográfica dos alunos

Jo
oão Victtor Macull - Comunicação do IBS
“Formadas praticamente por um grupo grande de educares, as oficinas de comunicação tiveram um objetivo mais amplo de despertar o interesse desse público em realizar ações similares às propostas em suas
escolas.
As atividades mostraram-se bastante flexíveis, sendo trabalhadas com os professores, assim como foram
trabalhadas com alunos, mas adequando-se ao público mediante ao exercício de realizá-las, ao passo que
se pudesse problematizar e estruturar: “como serão tais atividades absorvidas e levadas a um posterior trabalho em sala de aula?”

Oficina de Rádio Escolar

Alunos em atividade da Oficina de Rádio

www.brasilsolidario.org.br - Avenida Jorge João Saad, 241 - 1ºandar - São Paulo - SP - (11) 3791-0015
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Quatípuru - PA

Meio Ambiente

Pufes (bancos) em processo de finalização dentro da Oficina

42
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Quatipuru - PA

Oficina de Teatro de Bonecos de Vara

Be
ernarrdo
o Rohrrmann
Responsável pela área de Teatro de Bonecos
“Apesar de uma falta de organização inicial por parte da coordenação da escola e do município, a
empolgação foi a marca da oficina. Destaque para muitos de Primavera que fizeram a oficina em Quatipuru para participarem de outra em Primavera, com intuito de obterem maior conhecimento. Ainda
alguns que participaram da minha oficina nas duas cidades.”

Apresentação da Oficina de Teatro de Bonecos

www.brasilsolidario.org.br - Avenida Jorge João Saad, 241 - 1ºandar - São Paulo - SP - (11) 3791-0015
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Quatípuru - PA

Ca
aro
olina
a Lop
pes - Responsável pela área de Artes / Xilogravura
g
do IBS
“Em Quatipuru, embora tenha constatado que o ateliê
portátil de xilogravura foi encontrado da mesma maneira que deixamos em setembro, o entusiasmo pelo
curso não foi menor. As duas turmas que participaram
desenvolveram trabalhos incríveis, com desenhos e
soluções muito criativas. Na terra onde todos sabem
desenhar um caranguejo, não faltou imaginação na
elaboração de estampas relativas à cultura regional.
Ficou a promessa, por parte da diretora Dilma, de que o ateliê portátil de xilogravura será utilizado e emprestado à outras escolas da comunidade.“
Camisetas desenvolvidas durante o curso: camarão, Mãe D’água e cupuaçu

Atividade da Oficina de Xilogravura em estamparia
estamparia, já com a camiseta pronta
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Atendimentos odontológicos em Quatipuru

Wolber Campos
Responsável pela área de Odontologia do IBS
“Em Quatipuru tudo OK. Muita organização nas listas de atendimentos. As palestras se mostraram com poucos interessados, ao ponto de
eu não fazer a palestra sobre drogas. No mais tudo seguiu dentro do
controle. Mas senti certa falta de atitude nos educadores, pelo menos
nos momentos em que saía de dentro da sala. Porém foi uma cidade
marcante, principalmente por nossa visita à comunidade de pescadores de Quatipuru Mirim. Emocionante dar uma palestra (mesmo que
muito rápida e simples) para as crianças na escola de palafita. Local
que apresenta muita carência e, apesar do difícil acesso, penso que merece uma visita do projeto, mesmo que em menor escala.”

www.brasilsolidario.org.br - Avenida Jorge João Saad, 241 - 1ºandar - São Paulo - SP - (11) 3791-0015
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Quatipuru - PA

Saúde

Quatípuru - PA

Oficina de Música com materiais reciclados

Apresentação final da Oficina de Música

Amigos do Planeta na Escola
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Apresentação cultural

Apresentação de capoeira

www.brasilsolidario.org.br - Avenida Jorge João Saad, 241 - 1ºandar - São Paulo - SP - (11) 3791-0015
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Quatipuru - PA

Outras atividades

Quatípuru - PA

Visita Técnica
Quatipuru Mirim

A equipe do IBS e Amigos do Planeta
na Escola esteve em Quatipuru Mirim,
em Tracuateua-PA, município vizinho a
Quatipuru, a convite da Secretaria Municipal
de Educação local e contatos para uma visita
técnica e inicial de levantamento.
Em local isolado e comunidade visivelmente
simples, porém muito acolhedora, os
profissionais do IBS puderam conhecer
de perto outras realidades educacionais e
culturais desta região do extremo litoral do
Estado do Pará, onde somente se chega por
vias fluviais ou marítimas.
Formada basicamente por famílias de
pescadores, que vivem todas em casas de
palafitas pela variação de maré e adaptação
ao clima local, e com sérias limitações ao
serviço público educacional, a idéia é que
na próxima etapa do Amigos do Planeta
na Escola na região alguns projetos sejam
estendidos ao local de forma multiplicada,
como projetos de incentivo à leitura,
atendimentos em saúde e oficinas de artes e
reciclagem, principalmente.
Neste primeiro contato foram levados kits
educacionais (material educacional do Programa),
pequena palestra de saúde e brinquedos.

O acesso ao povoado
povvoado
o é realizado por barcos

Amigos do Planeta na Escola
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Quatipuru - PA

Visita Técnica Quatipuru Mirim

Etapa II - Diretriz A - Abril 2012

Números
Seminário
Seminário Municipal
Participantes

Total

Tamboril, CE

348

115

Barreirinhas, MA Quatipuru, PA
121

112

Oficinas, Palestras e Capacitações
Oficinas e Palestras - Número de participantes
Oficina de Rádio
Oficina de Jornal Escolar
Oficina de Fotografia
Oficina de Xilogravura em Estamparia
Oficina de Teatro de Bonecos de Vara
Palestra sobre Internet e Educação
Oficina de Técnicas de Leitura e Contação de Histórias
Oficina de Organização de Biblioteca (Monitoramento)
Palestra sobre Software Livre
Saúde Bucal para Professores/Gestores
Prevenção ao Uso de Drogas
Oficina sobre Defensivo Agrícola e Detergente Ecológico
Oficina de Papel Reciclado, Oficina de Pufes e Monitoramento
Oficina de Música
Totais

Total

Tamboril, CE

80
74
88
91
67
58
76
73
58
65
30
101
101
145

26
21
22
26
31
13
14
14
14
10
15
39
39
47

Barreirinhas, MA Quatipuru, PA
31
32
33
29
18
36
36
36
30
40
40
36
36
43

23
21
33
36
18
9
26
23
14
15
0
26
26
55

1.132

331

476

325

Total

Tamboril, CE

140

32

Atendimentos - Saúde
Atendimentos realizados, por município
Atendimentos odontológicos

Apoio continuado

Barreirinhas, MA Quatipuru, PA
70

38

Apoio financeiro, compra de material ou de equipamentos para as escolas ou
comunidades que tem projetos próprios desencadeados por ações anteriores do IBS.

Município

Escola / Instituição

Material

Crateús, CE
Crateús, CE
Crateús, CE
Crateús, CE
Barreirinhas, MA

Escola de Cidadania João Luciano
Creche Raimunda Gomes de Azevedo
Conselho Tutelar de Crateús, CE
Escola de Cidadania Lutando Para Vencer
UE Zezina Oliveira (Bar Da Hora)

Barreirinhas, MA

Escola Municipal Antonio Diniz

Barreirinhas, MA
Barreirinhas, MA
Quatipuru, PA
Tracuateua, PA

UI José Cerejo de Carvalho (Atins)
Escolas Multiplicadas (20 escolas)
Escolas Multiplicadas (13 escolas)
EM Rosilda Ramos (Quatipuru Mirim)

Kit Biblioteca (300 livros)
Kit Biblioteca (300 livros)
Kit Biblioteca (300 livros)
Kit Rádio Escolar, Kit Esportivo
Kit Rádio Escolar
Kit Esportivo, Kit Ambiental, Estante de centro (1), Kit Biblioteca (500 livros),
Kits Escolares (100), Kit Apoio Biblioteca ,Placa inauguração
Equipamento odontológico completo, Kit Rádio Escolar
20 Kits Cantinho de Leitura
13 Kits Biblioteca (100 livros), 13 estantes móveis
120 kits escolares
Kit Biblioteca (300 livros), Kit Esportivo, Kit Apoio Biblioteca, Estante de
Centro (1)
Kit Biblioteca (300 livros)
Kit Biblioteca (300 livros)
Kit Biblioteca (300 livros), Estante de Centro (1)
Kit Biblioteca (1.300 livros), Estante de Centro (1), Kit Esportivo, Kit Apoio
Biblioteca

São Raimundo Nonato, PI UE José Caetano dos Santos
São Raimundo Nonato, PI UE José Ribeiro Américo
São Raimundo Nonato, PI UE Mariano Francisco
São Raimundo Nonato, PI Escolinha de Saber
Cabaceiras, PB

Pólo Universitário de Cabaceiras, PB

Amigos do Planeta na Escola
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Doações gerais
Relação de kits doados, por município

Total

Tamboril, CE

Kit Biblioteca Completo (1.500 livros, estante móvel, revisteca)
Kit Apoio Biblioteca (Etiquetas, carimbo, fichas de empréstimo,

3

1

1

1

carteirinhas, fichas gerais, envelopes, adesivos, porta-revistas, fitas adesivas,
fichários, livros de apoio, etc)
Kit Cantinho de Leitura (Tapete, alfabeto e jogo de amarelinha de EVA)
Kit Contação de Histórias (Perucas, tecido, fantoches, óculos, tiaras,
instrumentos musicais, etc)
Kit Educador (Estante, acervo direcionado com 24 livros)
Kit Ambiental (Sementes, regador, adubo, placas identificação,
sementeiras, adesivos, posteres)
Kit Coletes - Oficina de Meio Ambiente (20 Coletes)
Kit Decomposição (Caixa acrílica + banner)
Kit para Reciclagem de Papel (Telas e TNT)

3

1

1

1

3

1

1

1

3

1

1

1

3

1

1

1

3

1

1

1

3
3
3
3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

3

1

1

1

3

1

1

1

Atividades, Esportes, Meio Ambiente, Odontologia, Oficina de Papel, Oficina
de Reciclagem, Plantras medicinais, Reaproveitamento de água, Saúde,
Teatro de Marionetes).

3

1

1

1

Kit Uniforme Amigos do Planeta (30 Camisetas Meio ambiente, 25

3

1

1

1

360

120

120

120

Total

Tamboril, CE

9
6
3
21
3
6
3
3
3
3
3
3
240

3
2
1
7
1
2
1
1
1
1
1
1
60

Kit Reúso de água
Kit Sala Sustentável
Kit Apoio a Escovação (Posteres, DVD, Gibi educativo, modelo boca)
Kit Escovas Dentais (288 unidades para Projeto Escovódromo)
Kit Coletes - Oficina de Comunicação (30 Coletes)
Kit Teatro de Sombras (Tela e iluminação)
Kit Esportivo (Uniformes de futebol completos, luvas, bolas, meias, rede de
volei, tabelas de basquete, raquete frescobol, jogo de taco, coletes, etc).
Kit Jogos (Damas, Xadrez, Ludo, Gamão, Memória, Baralho, Dominó, etc)

Barreirinhas, MA Quatipuru, PA

Kit Apostilas IBS (Biblioteca, Comunicação, Contação de Histórias, Dicas de

Camisetas Educador, 30 bonés, 60 bandanas)

Kit Seminário (Bolsa, caderno, caneta, lápis, DVD Apostilas e Palestras,
jogo, revistas, boné, biscoito, chaveiro, folhetos)

Relação de materiais doados, por município
Estante de centro (Biblioteca)
Computador Completo
Impressora Multifuncional
Máquina fotográfica
Kit Rádio-Escola (Amplificador, microfone, pedestal, 4 caixas acústicas, fios)
Bicicleta
Roteador Wireless e antena
Netbook
Projetor (Datashow)
Webcam
Quadro branco
Câmera Filmadora Digital
Kit Dr. Dentuço/ Colgate (Escova, creme dental e folheto)

Barreirinhas, MA Quatipuru, PA
3
3
2
2
1
1
7
7
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
120

1
1
1
1
60

Doações + Apoio Continuado
Relação de equipamentos doados

Total

Tamboril, CE

Total de livros
Estante de Centro (Biblioteca)
Kit Ambiental
Kit Apoio Biblioteca
Kit Esportivo
Kit Rádio Escolar
Kit Cantinho da Leitura
Kit Escolar
Estante móvel (Carrinho Biblioteca)

11.092
12
4
6
7
6
23
220
16

1.524
3
1
1
1
1
1
1

Barreirinhas, MA Quatipuru, PA
2.624
3
2
2
2
3
21
100
1

Outros
municípios

2.824
3
1
1
1
1
1
14

4.120
3
2
3
1
120
-

OBS: Os totais da tabela acima se referem somente aos itens que também foram incluídos em Projetos Apoiados. Os totais dos outros itens não mencionados nesta
tabela são os mesmos divulgados nas outras tabelas acima.
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Jone Paraschin Jr. - jone@brasilsolidario.org.br
Comunicação:
Luis Salvatore - luis@brasilsolidario.org.br
Jone Paraschin Jr. - jone@brasilsolidario.org.br
Vitor Scarpelli - vpscarpelli@hotmail.com
João Macul - jvmacul@gmail.com
Educação:
Régea Coelho - regea@brasilsolidario.org.br
Zenaide Campos - zenaide@brasilsolidario.org.br
Meio Ambiente:
Valter Lima (até abril / 2012)
Saúde - Odontologia:
Wolber Campos - wolber@brasilsolidario.org.br
Wanderson Olivetti - wolivetti@yahoo.com.br
Projetos Apoiados:
Régea Coelho - regea@brasilsolidario.org.br
Checklist /preparação material etapas:
Raquel Costa - raquel@brasilsolidario.org.br
Claudio G. Rodrigues - claudio@brasilsolidario.org.br

*A lista é apenas um resumo para facilitar a identificação das principais áreas e responsáveis dentro do Programa. Nem todos os profissionais que trabalham no IBS ou em outros projetos estão presentes nesta relação.
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Patrocinadores
Mantenedor

Co-Patrocínio

Apoio veículo
Manutenção

Apoiadores
®

Montagem de Bibliotecas e Incentivo à Leitura / Outros
R
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