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Xilogravura

Exposição de fotos

As Oficinas 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.

8

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 8

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

Educadores atentos ao Seminário Amigos do Planeta em Irecê, BA

Seminário: novas multiplicações
Ainda com o foco
na continuidade e
na multiplicação, o
Programa Amigos do
Planeta na Escola realizou, durante o mês
de junho, seminários e
atividades práticas nas
cidades da Diretriz B:
• Alto Paraíso - GO
• Irecê - BA
• Palmeiras - BA

Os projetos para
melhoria do ensino
público a partir de
trabalhos sustentáveis ganharam maior
expressividade ao
serem oferecidos em
Seminário direcionado
a 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 Biblioteca Luís Salvatore
A Equipe IBS participou da inauguração da
Biblioteca Pública Luís Eduardo C. A. Salvatore, em Iraquara, na Bahia. Na mesma noite,
foi também reinaugurada a escola Pequeno
Sabidinho. Veja fotos na página 56
56

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

Continuando a multiplicação: Diretriz B
Em abril de 2012 iniciamos o novo ciclo de visitas presenciais com as
novas expedições do Amigos do Planeta na Escola, na Diretriz A do
Programa.
Agora em junho, a segunda visita oficial do Programa e do grupo de profissionais de
diversas áreas do Instituto Brasil Solidário foi aos municípios da Diretriz B (Alto ParaísoGO, Irecê-BA e Palmeiras-PA), mantendo o foco na 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
também foi beneficiado com um dia inteiro de seminário, em auditório preparado, sobre
os principais projetos e ideias levadas no período do Programa. Além de palestras, os
participantes assistiram a vídeos motivacionais e participaram 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 foram oferecidas, 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 ideias 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 próxima 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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Deslocamento / Alto Paraíso - GO

9

JUNHO

10

Alto Paraíso - GO

JUNHO

De São Paulo a Goiás
Partindo às 5h30 do IBS, em São Paulo,
a equipe viaja o dia todo, parando para
dormir 17 horas depois, às 22h30, a 70
quilômetros de Alto Paraíso, em Goiás.

Alto Paraíso

De manhã, mais uma hora de estrada até
Alto Paraíso, local do seminário.
Toda a infraestrutura do auditório foi
preparada para iniciar os trabalhos no
dia seguinte.

São Paulo (IBS)

Trecho: 1.300 km
Duração total: 18 horas

JUNHO

11

Começam as
atividades em Alto
Paraíso!

As atividades da segunda etapa nos municípios da Diretriz B do Programa Amigos do
Planeta na Escola se iniciaram com o Seminário em Alto Paraíso.
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 no Povoado São Jorge,
em Alto Paraíso.
Com um dia inteiro de duração, o Seminário
foi também um convite às atividades práticas
que aconteceriam no dia seguinte.
Distribuição dos kits com material de apoio ao participantes

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

Todos os participantes receberam kit com material
completo de apoio

Palestra inicial sobre Educação

Palco do Seminário

Palestra sobre Saúde Bucal

Solenidade de abertura, com presença do Prefeito, Secretária de Educação e
diretoras das duas escolas base

Palestra sobre Teatro,
Teatro Arte e Cultura

Representantes das escolas deram o seu depoimento sobre o sucesso do Programa
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Amigos do Planeta na Escola

Junho 2012

Semináriio
Alto Paraíso - GO

Interação com o auditório durante palestra sobre Música

Público participando ativamente com perguntas

Palestra sobre Arte

Palestra sobre Comunicação

Depoimentos sobre o trabalho em São Jorge

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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Alto Paraíso - GO

Educação

Avaliação/orientação sobre o Concurso de Redação

Nova estante com livros voltados ao professor

Régea Coelho Área de Educação / Projetos de Leitura e Escrita
“Voltar a trabalhar na Comunidade de São Jorge (Alto Paraíso,
GO) é sempre muito bom, saímos recarregados de boas energias.
O trabalho nesta etapa foi muito envolvente, a começar pelo
seminário. Senti o público muito próximo e interessado. O
resultado dos trabalhos na escola, como sempre, foi muito
positivo. Apesar de algumas dificuldades que estão enfrentando, demonstraram bastante interesse e entusiasmo.
Fiquei imensamente feliz em saber da mudança do aluno Tiago Vogel após ter vencido o primeiro Concurso de Redação. A
prova desta mudança foi ter mais uma vez vencido o concurso
e emocionado a todos com a beleza e a simplicidade do seu
texto. Obrigada por mais esta experiência muito especial.”
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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Junho 2012

Educação
Alto Paraíso - GO

Construção do flanelógrafo (quadro) durante Oficina de Leitura e Contação de Histórias

Zenaide Campos Área de Educação / Projetos de Leitura e Escrita
“Na Comunidade São Jorge não encontramos muitas novidades e sim alguns empecilhos ao pleno desenvolvimento das
ações. Os professores estão enfrentando muitas dificuldades, pois apenas uma das professoras que participa das atividades na área da educação é efetiva. Os outros são contratados temporariamente. Apesar de tudo, eles demonstram muito
interesse pelas atividades de incentivo à leitura. Realizaram a II etapa do Concurso de Redação e foi possível observar que
a escola possui alguns talentos que deveriam ser muito mais incentivados, como o aluno Tiago Vogel, novamente vencedor do Concurso. Já a II Maratona de Leitura não obteve o resultado almejado. Trabalhamos bastante sobre a importância desta atividade com o grupo de professores. O Seminário em Alto Paraíso foi diferente por estarmos com um grupo
menor de professores, mas me senti muito bem, pois estávamos próximos. A conversa ‘olho no olho’ foi sensacional.”

O alunoTiagoVogel
aluno Tiago Vogel, novamente premiado no Concurso de Redação
Redação, recebeu uma máquina fotográfica

Aluna vencedora do Concurso de Redação recebeu uma bicicleta

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

Comunicação

Oficina de Jornal Escolar

Alunos fazem seleção das melhores ampliações para prepararem exposição fotográfica

Lu
uis Sa
alva
atorre - Área de Comunicação

Imprimindo fotos da saída fotográfica

“Mais uma etapa tranquila e de evolução emocional marcou a visita em Alto Paraíso e Vila de São Jorge, ainda com um seminário muito próximo dos educadores,
tanto pelo espaço como pela quantidade de pessoas. Nas oficinas conseguimos
pouco a pouco diminuir a timidez dos alunos nos trabalhos. A surpresa ficou pela
proposta-prêmio elaborada pela própria cidade, dos curta-metragens apresentados pelos alunos, realizados com as câmeras fotográficas doadas pelo Programa. O
concurso trouxe uma nova visão das possibilidades de trabalhos interdisciplinares
na área da comunicação, além do próprio espaço do cinema, que foi utilizado para
mostrar as produções a toda comunidade participante. A palestra de prevenção às
drogas, na área da saúde, foi marcante. Sucesso!

Montando exposição em molduras de papel reciclado feitas pela própria escola

Oficina de Rádio Escolar
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Comunicação
Alto Paraíso - GO

Exposição fotográfica

Porta-retratos feitos com papel reciclado

Jo
one Pa
arasschin Jrr Área de Comunicação
“Com um grupo formado quase que totalmente por alunos, as oficinas de
Comunicação foram realizadas com sucesso. Com uma participação um
pouco tímida, a princípio, os alunos acabaram por demonstrar um bom envolvimento com as atividades e produziram bons resultados. Vale ressaltar
o excelente suporte do professor responsável pela área, Agnaldo, que além
de dar continuidade às ações tem trabalhado com os alunos em atividades complementares, como o Concurso de Curtas-Metragens. São Jorge
demonstra uma grande afinidade com as questões culturais e isso tem enriquecido o desenvolvimento dos trabalhos.”

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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Alto Paraíso - GO

Meio Ambiente

Oficina
Ofi
i dde PPapell RReciclado,
i l d com a fifinalidade
lid d dde produzir
duzir o papel que será utilizado na confecção de pufes (bancos) feitos com garrafa PET

PPrimeira
i i etapa
t dda Ofi
i dde PPufes
f (b
d as garrafas
f PET são
ã preparadas
d para posteriormente
t riormente receberem a cobertura de papel reciclado
Oficina
(bancos),) onde

Amigos do Planeta na Escola
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Meio Ambiente
Alto Paraíso - GO

Horta da Escola Municipal Povoado de São Jorge

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

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

Lições sobre desenho
desenho, para que os alunos desenvolvam as imagens que serão usadas nas matrizes
matrizes, base da xilogravura

Ca
aro
olina
a Lop
pes - Área de Artes / Xilogravura
“Em Alto Paraíso, a maioria dos professores e artesãos que participaram da primeira etapa estava lá. As atividades de desenho
nesta localidade renderam bastante: todos se entusiasmaram verdadeiramente com a Dinâmica do Ponto, que gerou muitas
discussões interessantes. O Desenho de Observação fomentou um processo interessante de desafios e descobertas. As discussões em relação ao desenho na escola que foram originadas com esta atividade também foram bem produtivas e pertinentes.
No dia seguinte, partimos para a gravação das matrizes. Novamente tivemos sessões de protestos e reclamações, mas todos seguiram adiante, executando matrizes maravilhosas e se empolgando na hora das impressões: trazendo camisetas e
tecidos extras de casa, experimentaram bastante misturando cores e inovando na entintagem, com resultados muito bons.”

Matrizes em madeira sendo esculpidas para posterior impressão sobre aas camisetas
i t
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Junho 2012

Xilog
gravu
ura
Alto Paraíso - GO

essas colocadas para secar
Camisetas recém impr
impressas

Alunos mostram as belas camisetas produzidas 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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Alto Paraíso - GO
Etapas da criação dos Bonecos de Vara

Be
ernarrdo
o Rohrm
mann Área de Artes / Teatro de Bonecos

“Já no Seminário em Alto Paraíso senti uma evolução bem clara do interesse dos professores e que isso refletiria nas
oficinas. Nossa equipe também mais afinada em suas palestras, com uma dinâmica bem melhor que no primeiro ciclo.
A oficina correspondeu à minha expectativa. Mantivemos a base do grupo da primeira, isso é muito importante para a nossa
continuidade. O que trabalhamos na primeira etapa foi bem assimilado contribuindo para um bom desempenho no aprendizado da técnica dos Bonecos de Vara. Eles se empolgaram em todas as etapas do trabalho, na confecção, adaptação e criação
do texto, ensaios e apresentação. Encontrei professores e alunos dispostos a dar continuidade ao Teatro de Bonecos.”

Apresentação fifinal
al da Oficina de Teatro de Bonecos de Vara
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Atendimentos odontológicos em São Jorge (Alto Paraíso)

Wolber Campos Área de Saúde / Odontologia
“Cidade muito agradável de se trabalhar, tanto pelo contato com os professores, pelo lugar maravilhoso em que está localizada, quanto pelos amigos
locais que fizemos. A Ione, professora que se encarregou do projeto de saúde
bucal é excelente e está tomando conta com afinco da escovação que vem
ocorrendo regularmente. Ali fizemos uma sólida amizade com Danilo, morador local com um belo dom de construir instrumentos musicais de qualidade com matéria prima natural da região. Além da ótima troca cultural/
musical que realizamos, ficou a ideia de um projeto, que pode ir desde capacitação para a construção de instrumentos como a criação de um livro para
que este conhecimento não se perca e auxilie outras pessoas. A conferir.”

Palestra sobre Prevenção ao Uso de Drogas na Adolescência

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

Saúde

Alto Paraíso - GO

Oficina de Música com materiais reciclados

Apresentação final da Ofici
Oficina dde Mú
Música
i
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Amigos do Planeta na Escola
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Oficina de Desenho ministrada por Eliezer, profissional das Casas Bahia que acompanhou a etapa

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

Oficina de Cartazes ministrada por Eliezer, das Casas Bahia

“Curta
Premiação do Concurso de Vídeos
Vídeos“Curta
Curta São Jorge”
Jorge

Apresentação de Teatro de Sombras realizada pela escola Povoado de São Jorge

Equipe IBS durante evento esportivo de confraternização

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

Outras atividades

Irecê - BA

Amigos do Planeta na Escola
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Junho 2012

Deslocamento / Irecê - BA

Irecê - BA

Irecê

JUNHO

15

De Goiás
à Bahia

Alto Paraíso

Saindo quando
ainda escuro, às 5h30 da manhã,
a equipe IBS parte para a Bahia, a
caminho de Irecê.
Alcançam o destino às 21h30,
aproximadamente após 16 horas
de estrada.
Ainda na mesma noite, a equipe
prepara toda a infraestrutura do
auditório para receber o seminário nas primeiras horas do dia
seguinte.

JUNHO

16

São Paulo (IBS)

Trecho: 1.030 km
Duração total: 16 horas

Começam os trabalhos
em Irecê!

Equipe de prontidão para o início do Seminário

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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Irecê - BA

Todos os participantes receberam kit com material
completo de apoio

Palestra inicial sobre Educação

Prefeito e Secretária de Educação direcionaram palavras de apoio ao Programa

Apresenta
taações musicais
Apresentações

Representantes deram excelentes depoimentos sobre o sucesso do Programa em suas escolas.
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Apresentação sobre o Amigos do Planeta

Amigos do Planeta na Escola

Junho 2012

Irecê - BA

Secretária de Educação em apresentação de projeto

Depoimento durante Palestra sobre Saúde Bucal

Palestra sobre Educação Ambiental

Interação durante a Palestra sobre Música

Palestra sobre Comunicação

BandaSinfônicaencerraSemináriocomhomenagemàequipeIBS/Amigosdo
Banda
Sinfônica encerra Seminário com homenagem à equipe IBS / Amigos do
Planeta

Palestra sobre Arte

Apresentações de Teatro de Marionetes, 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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Irecê - BA

Educação
Palestra sobre o Uso de Software Livre

Reunião de acompanhamento às atividades de Incentivo à Leitura

Zenaide Campos Área de Educação / Projetos de Leitura e Escrita
“A Escola Luís Viana me empolga, entusiasma e incentiva... Confesso que saí realizada e feliz de Irecê. Bárbara, responsável
pelas ações da biblioteca, é uma professora como poucas, um exemplo de compromisso, criatividade e empenho. A biblioteca, além de catalogada e em pleno funcionamento, estava cheia de novas ideias e ações, como, por exemplo, o painel com
as carteirinhas dos usuários da biblioteca e a Leitura em Família – projeto que me encantou desde a nossa primeira visita.
O II Concurso de Redação e a Maratona de Leitura ocorreram com sucesso e além disso fomos presenteados com o lançamento de
um livro de poesias dos alunos! Nunca me esquecerei do texto “Cidadezinha”, da Tainá, emocionante e lindo, além, claro, das poesias.
A Escola Base II, apesar de só ter recebido o acervo da biblioteca agora, também conseguiu desenvolver um trabalho excelente no Concurso de Redação, onde a dissertação se destacou com textos excelentes. Em minha opinião, foi o nosso melhor
Seminário, pois além das nossas palestras, as apresentações realizadas pela escola Luís Viana Filho foram maravilhosas e
todos nós conseguimos, mesmo antes de voltarmos à escola, ter certeza que as ações estavam em pleno desenvolvimento.”

Organização das carteirinhas da biblioteca

Régea Coelho Área de Educação / Projetos de Leitura e Escrita

Nova estante com livros voltados aos
professores

“Em Irecê a visita foi marcada por fortes emoções do começo ao fim. O trabalho na escola está muito bem em todas as áreas. Percebi o comprometimento e o entusiasmo em toda a equipe escolar. É gratificante ver felicidade no olhar de cada um
ao falar das mudanças ocorridas na escola e nos projetos futuros. Mais uma vez fiquei impressionada com a qualidade dos
textos que foram produzidos no Concurso de Redação. A emoção que senti ao segurar aquele livro com as poesias escritas
pelos alunos foi algo inexplicável. Ali pude entender o brilho do olhar de cada uma daquelas crianças. Outro momento marcante foi a entrega do prêmio da Maratona de Leitura. Poder ver a felicidade da Joice ao ouvir o seu nome sendo chamado
foi sem dúvida muito especial, não só para mim, mas para toda a equipe envolvida no trabalho. Obrigada pelo carinho!”
Amigos do Planeta na Escola
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Educação
Irecê - BA

Premiação: Maratona de Leitura e Concurso de Redação

A comunidade,
id d em ggrande
d expectativa,
p t ti compareceu
p
em ppeso ppara assistir
i ti a ppremiação.
i çã Uma
U festa
f t caprichada,
p i h d com muitos
it prêmios
p ê i e, acima
i dde ttudo,
d muita
it emoção!
çã !

Nesta etapa, em Irecê, os resultados obtidos com a Maratona de Leitura e o
Concurso de Redação superaram as expectativas. Um excelente trabalho de
acompanhamento e incentivo, por parte dos professores, unido ao talento e
à dedicação dos alunos, fizeram com que os resultados fossem realmente dignos de destaque.
Como reconhecimento aos alunos, além dos prêmios regulares oferecidos
pelo Programa, foram oferecidos outros prêmios em parceria com representantes do poder público local.
No total, foram 13 alunos premiados com:
• 02 bicicletas, 02 câmeras fotográficas e 01 MP3 Player (oferecidos pelo
Programa).
• 01 notebook, 01 bicicleta, 05 jogos*, 01 MP3 player + Pen Drive (oferecidos por representantes locais).
Super Banco Imobiliário (2), Mini Pebolim (1), Ferrorama (1), Tela de Pintura (1)

Concurso de Redação
Escola base I
Escola base II
Dissertação Poesia Dissertação Poesia
1º Lugar 1º Lugar 1º Lugar 1º Lugar
2º Lugar 2º Lugar 2º Lugar
3º Lugar
4º Lugar
Maratona de Leitura
Escola base I
1º Lugar
2º Lugar
3º Lugar
4º Lugar

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

Comunicação

Equipe da Oficina
O
de Comunicação durante saída fotográfica

Luiis Salvato
ore Área de Comunicação
“Irecê marcou pessoalmente uma fase e visita muito especial realizada, pois a lição de casa deixada em novembro passado foi feita, não só na área de comunicação, mas, pelo que percebi e conversei nas avaliações, em todas elas. Com
muito amadurecimento e dedicação, as oficinas, todas, alcançaram um nível de discussão bem avançado, adulto e que
despertou ideias boas e novas para as próximas etapas. Aqui senti no olhar de adultos e crianças que a transformação
é possível, a mudança é real e, feita com verdadeiros amigos, dedicados à evolução coletiva e social, muda de fato a sociedade e sua própria história. O ponto alto foi a saída fotográfica, onde bem ao lado da escola fizemos, juntos, imagens
cinematográficas e trouxemos uma proposta de aproximação das famílias junto à escola pela fotografia. Inesquecível!”

Saída fotográfica

Saída fotográfica da Oficina de Fotografia
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Aluno e sua família durante saída fotográfica

Oficina de Jornal Escolar

Palestra sobre Internet e Educação

Amigos do Planeta na Escola

Junho 2012

Comunicação
Irecê - BA

Oficina de Jornal Escolar

Jo
one Para
aschiin Jr.. Área de Comunicação
“Nesta etapa Irecê demonstrou uma grande maturidade na condução do Programa, fruto de muita dedicação e empenho de seus educadores. Desde a participação no Seminário, com exemplos sólidos, Irecê elevou
os padrões de participação das escolas e aprofundou a reflexão acerca das possibilidades e dos caminhos
a serem explorados. Nas Oficinas de Comunicação, em especial, o nível do debate foi excelente, principalmente devido à presença de educadores interessados e fundamentados numa visão mais crítica sobre o
trabalho, cientes da responsabilidade que têm sobre o desenvolvimento e a motivação de seus alunos. Por
essa razão, o foco das atividades esteve mais direcionado aos professores. O resultado foi uma etapa realizada sob o mais alto nível, com resultados expressivos que convidam a uma próxima etapa ainda mais
promissora. Agradeço a Irecê a oportunidade de ter participado deste intenso processo de transformação.”

Atividades da Oficina de Rádio Escolar

Exposição com fotos de alunos

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

Meio Ambiente

Horta Escolar da EM Luis Viana Filho

Alunos e professores durante atividade ddee monitoramento da Horta Escolar

reúúso de água
Finalização da caixa de reúso

Oficina de Papel Reciclado, com a finalidade de produzir o papel que será utilizado na confecção de pufes (bancos) feitos com garrafa PET

Amigos do Planeta na Escola
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Junho 2012

Meio Ambiente
Irecê - BA

Garrafas PET sendo separadas para a produção dos pufes

Após o revestimento com papel reciclado,
reciclado os pufes são coloridos e decorados

Pufes sendo impermeabilizados com verniz

Pufes finalizados, secando ao sol

Oficina de Detergente Ecológico

www.brasilsolidario.org.br - Avenida Jorge João Saad, 241 - 1ºandar - São Paulo - SP - (11) 3791-0015
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Irecê - BA
Ca
aro
olina
a Lop
pes - Área de Artes / Xilogravura
“Em Irecê, a turma não lotou como o esperado. Porém, o grupo que participou desenvolveu um trabalho maravilhoso, digno de se comercializar. Nesta turma, apenas uma professora reclamou bastante e no fim, ela mesma se
surpreendeu com a beleza do resultado da xilogravura que produziu.
Nesta localidade, pude contar com o apoio do Claudio, colaborador das Casas Bahia que se interessou bastante pelas
propostas de Arte, ele mesmo desenvolvendo um trabalho bem interessante sobre o Rio de Janeiro, sua cidade natal.
O trabalho de estamparia com as crianças foi surpreendente. As camisetas saíram muito mais interessantes, com
composições muito mais harmonizadas e pensadas, resultado de uma maior ênfase na questão da composição.”

Amigos do Planeta na Escola
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Junho 2012

Irecê - BA

Crianças desenvolvem seus carimbos e camisetas durante a Oficina de Estamparia

Alunos mostram as belas camisetas produzidas durante a Oficina de Xilogravura / Estamparia

www.brasilsolidario.org.br - Avenida Jorge João Saad, 241 - 1ºandar - São Paulo - SP - (11) 3791-0015
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Irecê - BA
Bernarrdo
o Rohrrmann
n Área de Artes / Teatro de Bonecos
“Ah, Irecê! A transformação de uma realidade é o que vimos. Querendo e fazendo se transforma. O Seminário foi
sucesso de público e crítica!!! Na escola a energia da chegada já nos mostrava que algo muito importante estava
acontecendo mesmo. O caos que encontrei no comportamento das crianças na primeira etapa, que superei com um
único pensamento, só se educa se for com amor, agora vimos que muito havia evoluído ali. Meu amigo, professor
Beto, foi peça chave para o sucesso desse trabalho.
Envolvemos quarenta e sete pessoas na oficina, um recorde! O comportamento das crianças foi outro mostrando
concentração, respeito e muita vontade em participar do Teatro de Bonecos. A base do grupo também foi mantida e
desta vez tivemos a participação de crianças com necessidades especiais. O resultado do nosso trabalho foi incrível,
uma super empolgação, uma adaptação criativa da Arca de Noé, um trabalho feito com muita alegria!.”

Cuidando da caracterização das personagens
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Amigos do Planeta na Escola
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Irecê - BA

Turma da Oficina se prepara para a apresentação

Apresentação final

Bonecos e seus criadores se apresentam ao final

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

31

Irecê - BA

Saúde

Wolber Campos Área de Saúde / Odontologia
“Cidade incrível na aplicação dos trabalhos, em todas as áreas. Foi um consenso que pode ser a melhor cidade em que já trabalhamos. Os atendimentos
ocorreram de forma perfeita, ao contrário da primeira vez, quando comentamos na reunião final o descaso da dentista e auxiliares na primeira visita,
que nos deixaram a sós. Dessa vez, separaram duas professoras eficientes que
ficaram apenas por nossa conta. Excelente cidade!”

Escovódromo da escola Rosa Correa Vilar

Amigos do Planeta na Escola

32

Junho 2012

Irecê - BA

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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Irecê - BA

Outras atividades

A escola Luis Viana Filho recepcionou a equipe IBS com uma divertida quadrilha junina

Sala Cultural Multimidia, elaborada com itens da cultura local

Artesanato produzido com material reciclado

Evento de lançamento do livro de poesias
poesias“Minha
“Minha Cidade,
Cidade Minha Vida”,
Vida” com trabalhos
trabalhos de alunos da Escola Luis Viana Filho
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Amigos do Planeta na Escola
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Outras atividades
Irecê - BA

Oficina de Cartazes ministrada por Eliezer, das Casas Bahia

Oficina de Desenho e PPintura
ntura ministradas por Eliezer

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

Equipe do IBS durante evento esportivo de confraternização

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

Amigos do Planeta na Escola
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Deslocamento / Palmeiras - BA

20

Palmeiras - BA

JUNHO

Irecê

Palmeiras

Atravessando
a Chapada
Diamantina

Alto Paraíso

Com um deslocamento menor,
de “apenas” 200 km, a equipe
parte logo cedo a caminho de
Palmeiras, no coração da Chapada Diamantina, chegando em
aproximadamente 3 horas.
A escola é então preparada para
o seminário que se terá início no
dia seguinte.

São Paulo (IBS)

Trecho: 200 km
Duração total: 2,5 horas

No mesmo dia da chegada houve ainda
uma apresentação de quadrilha de alunos
da escola Manoel Afonso.

JUNHO

21

Começam
os trabalhos
em
Palmeiras!

A equipe IBS inicia o terceiro e
último Seminário, convidando a
todos a acompanhar os trabalhos
nos dias seguintes acontecendo
na Escola Manoel Afonso.
Professores chegam à escola para o Seminário

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

Todos os participantes receberam kit com material
completo de apoio

Palestra inicial sobre Educação

Apresentação do Programa Amigos do Planeta na Escola

Palestra sobre Saúde Bucal

Solenidade de abertura, com presença do Secretário de Educação, Coordenadora
Pedagógica, Diretora e Vice-Diretora

Palestra sobre Teatro,
Teatro Arte e Cultura

Representantes das escolas deram o seu depoimento sobre o sucesso do Programa
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Gestores preenchem lista de presença

Amigos do Planeta na Escola
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Palmeiras - BA

Interação com o auditório durante palestra sobre
b Mú
i
Música

Apresentação musical composta por alunos

Palestra sobre Arte

Participação do auditório

Palestra sobre Comunicação

Depoimentos sobre o trabalho em São Jorge

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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Palmeiras - BA

Educação

Reunião de acompanhamento às atividades de Incentivo à Leitura

Régea Coelho Área de Educação / Projetos de Leitura e Escrita
“Chegar a Palmeiras significa encontrar uma paz sem igual.
O trabalho de incentivo à leitura e à escrita está acontecendo de uma forma bem positiva. A equipe está sempre buscando novas ideias e melhorando cada vez mais a sua prática pedagógica.
Um ponto que chamou muita atenção foi o interesse da Escola Base II em começar a desenvolver as ações. Com certeza a
chegada da nova biblioteca contribuirá bastante para o trabalho de incentivo à leitura e à escrita que já está muito bem
iniciado. Obrigada pela oportunidade de participar das festividades juninas num lugar que valoriza tanto esta cultura.”

Oficina sobre o Uso da Internet na Educação

Amigos do Planeta na Escola
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Junho 2012

Educação
Palmeiras - BA

Prefeito e Coordenadora Pedagógica entregam prêmio a um dos vencedores do Concurso de Redação

Zenaide Campos Área de Educação / Projetos de Leitura e Escrita
“Apesar de concentrarmos as ações em dois dias, foram as atividades que mais me surpreenderam nesta etapa. Fiquei
feliz com o trabalho com os professores, a biblioteca está catalogada e funcionando, organizada. Linda a gibiteca e a
alegria das professoras com o trabalho que vem sendo desenvolvido.
O seminário aconteceu na escola e adorei a experiência do espaço aberto, do envolvimento dos professores com o dia longo,
mais muito produtivo. Adorei também o banho de cultura que tive a oportunidade de receber e aprender durante os festejos
juninos, por isso que acho importante estarmos sempre abertos a aprender e em Palmeiras eu me realizo como aprendiz”.

A comunidade escolar veio prestigiar a premiação

Um dos vencedores do Concurso

Aluno lê sua redação, uma das vencedoras do Concurso de Redação

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

41

Palmeiras - BA

Comunicação

Alunos em atividade da Oficina de Rádio Escolar

Luiis Salvato
ore Área de Comunicação
“Mesmo com o tempo reduzido devido ao período de festas juninas, tudo ocorreu muito bem, e ainda nas oficinas
de comunicação, onde contamos com um educador-artista, que favorece o desempenho das produções realizadas
e apresentadas. Palmeiras é uma cidade histórica, rica em cultura e tradições, fato que por si só já renderia bons
trabalhos e visuais. Mas, mais do que isso, o trabalho trata também de um processo coletivo nosso de aprendizados
e enriquecimentos sobre Brasil e suas tradições folclóricas. Nesse ponto, em Palmeiras tomamos, literalmente, um
“banho de cultura” ao lado de tradições seculares que nos fazem entender melhor nosso país, suas riquezas culturais, e ajustar o trabalho a cada região. A melhor interação de ideias com a equipe do GAP – Grupo Ambientalista de
Palmeiras - renderá, em breve, muitos frutos também. Obrigado!”

Oficina de Rádio Escolar
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Alunos em atividade da Oficina de Rádio Escolar

Amigos do Planeta na Escola
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Comunicação
Palmeiras - BA

Oficina de Jornal Escolar

O ambientalista local “Índio” participa da Oficina de
Fotografia

Jo
one Para
aschiin Jr Área de Comunicação
“A vocação cultural de Palmeiras e as cores vivas de sua tradição histórica proporcionaram uma grande
riqueza no desenvolvimento e nos resultados gerais do trabalho. Faltou, contudo, o tempo necessário para
a conclusão de algumas atividades previstas, devido ao calendário apertado em função das festas juninas.
Apesar disso, os professores presentes nas oficinas demonstraram muita competência na condução e perspicácia na compreensão da amplitude do trabalho, em plena gerência das aptidões e recursos necessários
ao desenvolvimento e aprofundamento dos trabalhos. Saímos de Palmeiras otimistas com a continuidade
e marcados pela contagiante alegria e arte dos que vivem nesta cidade.”

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

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

Meio Ambiente

Reciclado, com a finalidade de produzir o papel que será utilizado na confecção de pufes (bancos) feitos com garrafa PET
Oficina de Papel Reciclado

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

O ambientalista Índio
Índio, personagem
personagem-vitrine
vitrine de princípios
de conscientização ambiental que atua em Palmeiras

Amigos
A
i
d
do Pl
Planeta na E
Escola
l
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Palmeiras - BA

Alunos apresentam suas obras ao final da etapa

Visita ao GAP*

Grupo Ambientalista de Palmeiras

Horta da Escola M
Municipal
nicipal Manoel Afonso

www.gap.org.br

Devido à convergência de
propósitos com o Programa,
estuda-se a viabilidade de
ampliação da parceria entre
o GAP e o Amigos do Planeta na Escola.
*O GAP é uma ONG que atua
na defesa, conservação e recuperação do meio ambiente
da Chapada Diamantina,
principalmente no município
de Palmeiras.
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Palmeiras - BA

Oficina de Teatro de Bonecos de Vara

Be
ernarrdo
o Rohrrmann Área de Artes / Teatro de Bonecos
“Embora termos condensado todo o trabalho em função do São João, senti que não perdemos nada em relação
às outras cidades. O trabalho foi intenso e levado a sério, sendo bem aproveitado cada momento, cada minuto. Em
Palmeiras minha equipe se manteve e é formada quase toda por professores. Se envolveram mais uma vez com
maestria, da confecção à apresentação. Uma facilidade e habilidade em relacionar com o texto fez com que a apresentação fosse animadíssima e bem resolvida. Bom gosto e sofisticação é a característica deste grupo de trabalho.”

Amigos do Planeta na Escola
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Palmeiras - BA

Apresentação final da Oficina de Tea
Teatro
atro de Bonecos de Vara

Bonecos e seus criadores se apresentam ao final

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

47

Palmeiras - BA

Ca
aro
olina
a Lop
pes - Área de Artes / Xilogravura
“Os resultados desta etapa, em relação à qualidade da produção, não se comparam aos resultados da primeira etapa, que
foram mais elaborados. Desta vez, os participantes resolveram as matrizes mais rapidamente, talvez pela agitação provocada pelas Festas Juninas, uma das maiores comemorações do Nordeste.
Na ansiedade de terminar cedo, alguns participantes cavaram bem rápido, o que possibilitou o início das impressões
pela manhã. Animados com os primeiros resultados, a turma foi ficando ansiosa por terminar suas matrizes e teimaram
e não cavar tão profundamente. Os resultados disso foram sentidos nas impressões, que poderiam ter ficado bem melhores. Ainda assim, os resultados foram bons, pois o degradê de cores acabou por valorizar os desenhos mais simplórios.”

Atividade da Oficina de Xilogravura em estamparia
estamparia, preparando a matriz para posterior impressão
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Palmeiras - BA

Camisetas recém impressas colocadas para secar
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Palmeiras - BA

Saúde

Oficina de Música com materiais reciclados

Wolber Campos Área de Saúde / Odontologia
“Apesar das dificuldades políticas que enfrentaram e as festas que estavam marcadas para a mesma data, Palmeiras mostrou um grande empenho em desenvolver e aplicar os projetos.
Conversamos sobre a escovação, que pareceu não estar ocorrendo de forma efetiva, mas parece que já foi corrigida.
O intercâmbio cultural com a festa junina local, onde houve fogueiras espalhadas pela cidade foi inesquecível!!”

Amigos do Planeta na Escola
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Entrevista
Eliézer Lira
Marketing
Casass Bah
hiaa

Eliézer
Eliézer, trabalhando com alunos de sua Oficina de Desenho

Quais suas impressões gerais
sobre o Programa?
Uma instituição que tem um
único foco: resgatar a educação, o
respeito e a qualidade de vida do
ser humano.
Suas impressões sobre o Programa mudaram, depois de
vocês terem participado pessoalmente das ações? Como?
Eu não fazia ideia desta grandiosidade e hoje sinto muito orgulho
de ter vivido cada momento ao
lado de uma equipe que sem dúvida é nota 10, e poder ter participado de cada conquista.

Quais aspectos você acredita
que são mais importantes
para o sucesso e a continuidade do Programa?
A força de vontade, a dedicação e
sem dúvida a união do grupo.
Quais as áreas e trabalhos que
você mais gostou? Por quê?
Todas as áreas são de extrema
importância.
Gostaria de ter participado de
todas, mas as Oficinas de Artes
(Desenho e Artes) para mim foram uma experiência incrível.

Os traços de cada desenho
revelavam cada personalidade
de cada criança; seu autodesenvolvimento, sua maneira
de enxergar a realidade; cada
cor expressava um sentimento
de liberdade. Testar seus níveis
de comportamento foi muito
bacana.
A Oficina de Cartazes teve um
retorno significativo. Foi muito
gratificante poder ajudar pessoas
que queiram trabalhar e possam
encontrar na comunicação visual
uma fonte geradora de renda.

Eliézer em sua Oficina de Cartazes
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Palmeiras - BA

Outras atividades

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

Obra de aluno da Oficina de Desenho

Oficina de Cartazes

As fogueiras em frente às casas representam sinal característico da adesão à maior festa cultural do município - tradição com ampla participação popular

Amigos do Planeta na Escola
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Palmeiras - BA

Quadrilha de alunos da Escola Manoel Afonso

Quadrilha de alunos que recebeu apoio do Programa apresenta conteúdo homenageando a obra cultural de Jorge Amado

Quadrilha especialmente organizada para homenagear a equipe IBS e o Programa Amigos do Planeta na Escola
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Iraquara - BA

Amigos do Planeta na Escola
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Deslocamento / Iraquara - BA

Iraquara - BA

JUNHO

24

Irecê
Iraquara

Visitando
Iraquara

Palmeiras
Alto Paraíso

Terminados os trabalhos
em Palmeiras, a equipe IBS
deslocou-se para a vizinha
Iraquara para participar da
inauguração da Biblioteca
Pública Luis Eduardo C.A.
Salvatore e da reinauguração
da Escola Pequeno Sabidinho
(escola base do primeiro biênio
do Programa).
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Iraquara - BA

Iraquara

Solenidade de inauguração que contou com a presença do Prefeito, Vereadores, Secretários e outros representantes locais

Secretária da Educação, Prefeito e Luis Salvatore

Interior da Biblioteca Municipal Luis Eduardo C.A. Salvatore

Amigos do Planeta na Escola
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Iraquara - BA

Festividades comemoram a reinauguração da Escola Pequeno Sabidinho, que foi reformada

Solenidade e festa

Prefeito e Diretora reinauguram oficialmente a Escola Pequeno Sabidinho

Interior da escola, totalmente reformada
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Etapa II - Diretriz B - Junho 2012

Números
Seminário
Seminário Municipal

Total Alto Paraíso, GO

294

Participantes

80

Irecê, BA

Palmeiras, BA

101

113

Irecê, BA

Palmeiras, BA

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
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 Alto Paraíso, GO

56
65
59
55
83
21
13
15
25
80
88
88
122

13
11
11
13
17
13
4
7
11
40
24
24
26

33
43
40
23
48
0
0
0
7
40
37
37
60

10
11
8
19
18
8
9
8
7
0
27
27
36

770

214

368

188

Irecê, BA

Palmeiras, BA

40

29

Atendimentos - Saúde
Atendimentos realizados, por município
Atendimentos odontológicos

Apoio continuado

Total Alto Paraíso, GO
111

42

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

Alto Paraíso, GO
Irecê, BA
Lençóis, BA
Palmeiras, BA
Palmeiras, BA
Palmeiras, BA
Palmeiras, BA
Palmeiras, BA
Seabra, BA

Creche Criança Feliz
EM Luis Viana Filho
GAL (Grupo Ambientalista de Lençóis)
Secretaria Municipal - Projeto Biblioteca Viva
Biblioteca Centro Digital e Escola de Caeté-Açu
Biblioteca Comunitária Povoado Tejuco
GAP (Grupo Ambientalista de Palmeiras)
EM de 1º Grau de Campos São João
EM Lila Silva Oliveira

Kit Biblioteca (500 livros)
Estante de Centro (Biblioteca) (2)
Kit Biblioteca (500 livros), Estante de Centro (1)
Kit Biblioteca (500 livros), Estante de Centro (1), Estante Móvel (1), TV (1)
Kit Biblioteca (500 livros)
Kit Biblioteca (500 livros)
Cadernos (30) e Mochilas (30)
Kit Esportivo (1)
Kit Biblioteca (500 livros)
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Doações gerais
Relação de kits doados, por município

Irecê, BA

Palmeiras, BA

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

Total Alto Paraíso, GO
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 20 livros)
Kit Ambiental (Sementes, regador, adubo, placas identificação,
sementeiras, adesivos, pôsteres)

3

1

1

1

3

1

1

1

3

1

1

1

6

2

2

2

3

1

1

1

Kit Reúso de água
Kit Apoio a Escovação (Pôsteres, DVD, Gibi educativo, modelo boca)
Kit Escovas Dentais (288 unidades para Projeto Escovódromo)
Kit Coletes - Oficina de Comunicação (15 Coletes)
Kit Teatro de Sombras (Tela e iluminação)
Kit Esportivo (Uniformes de futebol completos, luvas, bolas, meias, rede de

1
3
3
6
3

0
1
1
2
1

1
1
1
2
1

0
1
1
2
1

3

1

1

1

3

1

1

1

Atividades, Esportes, Meio Ambiente, Odontologia, Oficina de Papel, Oficina
de Reciclagem, Plantas 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

Irecê, BA

Palmeiras, BA
3
2
1
7
1
4
1
1

vôlei, tabelas de basquete, raquete frescobol, jogo de taco, coletes, etc).
Kit Jogos (Damas, Xadrez, Ludo, Gamão, Memória, Baralho, Dominó, etc)

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

Total Alto Paraíso, GO

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
MP3 Player
Kit Dr. Dentuço/ Colgate (Escova, creme dental e folheto)

9
6
3
21
3
10
3
3
3
3
3
3
4
130

3
2
1
7
1
3
1
1
1
1
1
1
1
40

3
2
1
7
1
3
1
1
1
1
1
1
1
45

Irecê, BA

Palmeiras, BA

Outros
municípios

1.540
5
1
1

3.040
4
2
2

1.000
1
-

1
1
1
1
2
45

Doações + Apoio Continuado (Total Geral)
Relação de equipamentos doados

Total Alto Paraíso, GO

Total de livros
Estante de Centro (Biblioteca)
Kit Esportivo
Estante Móvel (Carrinho Biblioteca)

7.620
13
4
4

2.040
3
1
1

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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Direção de Arte:
Ana Elisa Salvatore
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Blog:
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jone@brasilsolidario.org.br
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Luis Salvatore
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Amigos do Planeta na Escola

60

Abril 2012

Patrocinadores
Mantenedor

Co-Patrocínio

Apoio veículo
Manutenção

Apoiadores
®

Montagem de Bibliotecas e Incentivo à Leitura / Outros
R
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