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IBS e Palmeirinha Ação Social visitam cidades do 1º Biênio
Na semana de 15 a 22 de janeiro de 2012 a equipe do IBS formada por Luís Salvatore
(Presidente do IBS/Comunicação), Valter Lima (Meio Ambiente), Wolber Campos (Saúde),
Régea Coelho e Zenaide Campos (Educação) visitou, junto com o apoiador do programa,
Palmeirinha Ação Social, cinco municípios já beneficiados dentro do primeiro biênio
(2009/2010) do programa Amigos do Planeta na Escola.

F

izeram parte desta visita técnica os municípios de Manari-PE,
Cabaceiras-PB, São Raimundo
Nonato-PI, Iraquara-BA e Lençóis-BA.
O presente relatório traz alguns
detalhes desta importante visita
técnica, realizada com o intuito de
presenciar a continuidade e a necessidade de possíveis ajustes para
o Programa, considerando mais de
um ano e meio passado desde a
última visita presencial (na maioria
deles).
Com estas visitas e observações,
tanto para áreas consolidadas como
para áreas com alguma deficiência,
os próximos passos do novo ciclo de
escolas e cidades (2011/2013) será
ajustado a fim de que os mesmos
consolidem, com mais sucesso, cada
uma das atividades e áreas propostas.

Issue

Boa leitura!

Valter Lima esclarece detalhes técnicos sobre a horta escolar em São Raimundo Nonato
Nonato, PI
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Manari - PE
15 e 16 de janeiro
Escola Base: E.M. Clarindo Alexandre do Nascimento
Escolas Multiplicadas: E.M. Manoel Lacerda, E.M. Nilo Coelho, E.M. Celina Ana

E

m Manari-PE, a equipe de
voluntários do IBS foi recepcionada por alunos, professores,
autoridades e a comunidade local.
Na ocasião, foi inaugurada a quadra
esportiva na comunidade do Minador - 2ª quadra do município - além
das visitas às escolas Manoel Lacerda
(multiplicada), Clarindo Alexandre
do Nascimento (base) e à Associação
OASIS (apoiada pelo programa com
projetos comunitários).
Além das apresentações das atividades realizadas pelas escolas, foram
feitas reuniões sobre o desenvolvimento das ações e acompanhamento aos projetos apoiados pelo IBS/
Amigos do Planeta na Escola neste
município.
Na área da educação, Régea Coelho e
Zenaide Campos (responsáveis pelo
desenvolvimento das ações desta
área) observaram que o acervo de
livros da biblioteca na escola multiplicada é bastante utilizado, auxiliando
principalmente os professores no
desenvolvimento das atividades de
incentivo à leitura e pesquisa. Antes
do projeto chegar à escola, os únicos
livros que os professores e alunos tinham acesso eram os livros didáticos.

Outro material bastante utilizado e
que mudou, de forma significativa,
a dinâmica das aulas, foi o kit de
Contação de Histórias, composto
por instrumentos musicais, tecidos e
materiais pedagógicos diversos.

Alunos realizam apresentação na escola Manoel Lacerda

Inauguração da quadra na comunidade do Minador

O kit tem sido utilizado semanalmente,
e as atividades de contação estão inseridas no planejamento escolar.
Outra ação consolidada foi o Concurso
de Redação (vide quadro abaixo).
A professora de Língua Portuguesa da
Manoel Lacerda (responsável pelo concurso nesta escola) declarou que seus
alunos se envolveram na realização do
concurso, pesquisaram sobre o tema
proposto e que a melhora do nível de
escrita de seus alunos foi um ponto
muito destacado.

O Concurso de Redação é uma
proposta do IBS / Amigos do Planeta
na Escola para municípios que
fizeram parte do primeiro biênio
como atividade complementar de
continuidade e estímulo à leitura.
É oferecida, ainda, pelo programa,
a possibilidade de prêmios aos
vencedores.

Contação de Histórias
“Esta é uma atividade em que os
alunos demonstram muito interesse
- gostam de recontar as histórias e
utilizar o material do kit de contação.
A atividade modificou o gosto pela
leitura em mais de 90% de nossos
alunos”.
Edivonaldo Soares
Diretor da Escola Manoel Lacerda

Premiação do concurso na escola Clarindo Alexandre
do Nascimento, em 2010
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Manari - PE
15 e 16 de janeiro

Na comunidade da Estiva, junto a
Escola Municipal Clarindo Alexandre
do Nascimento (base), nosso grupo
de voluntários foi recepcionado com
muita alegria por toda comunidade.

No momento da chegada da equipe estava sendo realizado um torneio de
futebol, com partidas de futebol de campo masculino e feminino. Os vencedores
receberam medalhas e troféus e todos participaram deste momento festivo com
toda comunidade presente ao evento esportivo, demonstrando que o material
doado à escola esta sendo muito bem utilizado pelos professores e alunos.

Torneio de Futebol - IBS pparticipa
rticipa do momento de premiação

Após o torneio, aconteceu a visita a
horta da Escola, que continua produzindo: hortaliças, verduras e legumes,
além de um lindo pomar com pés de
maracujá e coco verde.

Horta Escolar na escola Clarindo Alexandre

Apresentações culturais na escola Clarindo Alexandre

Ainda na área do meio ambiente, foram
sugeridas pelo gestor ambiental Valter
Lima (responsável pelas ações desenvolvidas na área do meio ambiente)
algumas atividades como: Conscientização da comunidade para redução
dos resíduos sólidos, construção da
caixa de reúso da água (para outras
escolas locais com problemas de água),
atividades de sustentabilidade, novas
salas sustentáveis, uso do detergente
ecológico e a ampliação do uso da tela
sombrite para uma melhor produção
da horta, pois o maior problema apresentado foi à falta de água constante

e o sol intenso que queima grande
parte da produção.
Vale ressaltar que a escola cresceu
em relação a última visita, tanto em
termos de salas / infra-estrutura
como em alunos, tudo em decorrência do desempenho apresentado pela
mesma e a consequente busca por
matrículas.
Atualmente a escola possui secretaria, biblioteca, cozinha e quatro novas
salas de aula. Quando o programa
chegou, em 2009, todos estes espaços eram adaptados na escola, que
tinha apenas 4 salas.

Biblioteca Escolar da Clarindo Alexandre do Nascimento

Alunos matriculados em 2010: 140

Alunos matriculados em 2012 (Projeção):
Mais de 375
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Manari - PE
15 e 16 de janeiro

Na área da saúde, já no primeiro
momento, aconteceu o encontro da
equipe com a aluna Maria Aparecida,
caso grave de lábio leporino acompanhado bem de perto pelos Doutores
do Bem Wolber Campos e Wanderson
Olivetti.
Maria Aparecida antes da cirurgia
cirurgia...

Após as duas cirurgias realizadas,
com supervisão dos dois dentistas,
a querida Maria já conseguiu receber a equipe IBS, a princípio, com
um tímido sorriso, mas que logo se
transformou em abraços calorosos de
felicidade e alegria com aquele reencontro. Também ficou acertado com
seu Dequinha, vereador e responsável pelo povoado da Estiva, o acompanhamento da mesma para próxima
etapa do tratamento na cidade do
Recife, agora no mês de fevereiro.
Foram encontrados nesta área alguns
problemas possíveis de serem solucionados e que, após as sugestões
oferecidas por Wolber Campos (responsável pelo acompanhamento das
ações na área da saúde) aos profissionais da escola, logo serão resolvidos.
Como exemplo, em 2011, devido
ao grande número de alunos novos
matriculados na escola, o espaço do
escovódromo foi adaptado para o
funcionamento de uma outra sala de
aula. Com a construção e ampliação
da escola este problema será resolvido em 2012 (segundo a equipe de
gestão).

hoje já com o semblante mais feliz!
... e hoje,

O número de alunos matriculados antes das ações do projeto Amigos do
Planeta na Escola na escola Clarindo Alexandre do Nascimento era de 140
alunos. Após a implantação das ações, o aumento do número de alunos
matriculados é algo que merece destaque.
Em 2011, a Escola tinha 305 alunos (ensino fundamental) e 70 alunos (ensino médio), totalizando um total de 375 matriculados. E este ano a procura
tem sido muito grande por novas matriculas.

“A mudança do trabalho da Escola após o IBS é algo surpreendente! O envolvimento, o
interesse e a participação da comunidade, tudo isso só fez o nosso trabalho crescer.
Muito Obrigado IBS!!!”
Osman
Diretor da Escola Clarindo Alexandre do Nascimento
Na área da comunicação, Luis Salvatore
(responsável pelo desenvolvimento das
ações da área), destacou a necessidade
da escola divulgar com mais freqüência as ações desenvolvidas pela escola
através do blog IBS, assim como dar continuidade a produção do jornal escolar.
Durante a visita, o professor Gilson
informou que “os alunos do 8º ano que

participaram das oficinas em 2010 e
que já saíram da escola este ano capacitaram novos alunos (do 5º e 6º ano)
para dar continuidade às atividades na
rádio escolar”.
Esse é um bom exemplo de como
os alunos antigos podem ajudar na
continuidade dos trabalhos, mesmo
após sua saída da escola para o Ensino Médio.

Equipe IBS em reunião com gestores locais
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Manari - PE
15 e 16 de janeiro
Um material muito utilizado ainda são
as câmeras fotográficas, pois todos
os eventos realizados pela escola são
registrados por alunos. Na visita, a
equipe teve a oportunidade de ver
estes belos registros fotográficos.
Na área do Teatro de Sombras e Bonecos de Vara, embora não tenha sido
observada a continuidade direta dentro da escola base com as ferramentas
deixadas, a equipe IBS foi presenteada
com uma maravilhosa apresentação
teatral realizada pelo grupo da Associação OASIS – o professor responsável, Paulo Celso, participou das oficinas
de capacitação do IBS com o “Mestre
Bonequeiro” Bernardo Rohrmann e
deu continuidade às ações, trabalhando com vários adolescentes no seu
espaço cultural.

Apresentação de teatro de Bonecos de Vara na Associação OASIS

Na visita a OASIS, além do teatro de
Bonecos de Vara, também houve
a apresentação teatral “O Menino
Minotauro”.
Alunos conferem mural com fotos e notícias

Este é mais um projeto apoiado pelo
Instituto Brasil Solidário e Amigos do
Planeta na Escola, demonstrando que
o programa a cada dia trabalha de
forma mais interdisciplinar, conseguindo atingir e integrar diversas
áreas do trabalho, como educação,
comunicação, saúde, teatro e meio
ambiente.
Apresentação teatral “O Menino Minotauro”
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Manari - PE
15 e 16 de janeiro
Nossa equipe conheceu, ainda, os
trabalhos do agricultor Alderi Barros,
responsável pela construção e operação de um biodigestor, que gera gás
metano com esterco de gado!

Destaque: Alderi Barros e seu Biodigestor

Alberi Barros, um rapaz que, de
início, parecia tímido. De fala mansa
e calma, demonstrou uma grandeza
sem igual: grandeza de idéias, de
humanidade e de gestos para com o
próximo, deixando toda a equipe IBS
ainda mais feliz e encantada com o
homem simples do nosso sertão.
Um dia, ele viu na TV uma reportagem sobre um tal biodigestor e
correu atrás para saber o que era isso.
Raciocinou, estudou, batalhou e não
sossegou até construir o seu - mantido com orgulho em seu quintal.
Conseguiu alguns parceiros e continua procurando outros, porque seu
objetivo é ajudar não apenas o meio
ambiente, mais também sua comunidade, gerando o gás metano que
pode ser utilizado em fogões.
Um único de seus biodigestores
pode alimentar fogões de até duas
casas, auxiliando no cozimento de
alimentos. Economia para a família,
que investe o dinheiro – antes usado
para a aquisição de botijões de gás
– em outras necessidades domésticas, além de abrir a possibilidade da
produção e venda de doces caseiros.

O Biodigestor anaeróbio (que funciona na ausência de ar) é uma tecnologia
desenvolvida para o tratamento de resíduos orgânicos, com resultados já bem
conhecidos de capacidade de depuração de resíduos (fezes e urina) produzidos
por animais e pessoas.
Os biodigestores apresentam a vantagem de, além de tratar o esgoto, gerar um
combustível renovável, o biogás (composto basicamente de metano e gás carbônico) e também o efluente (líquido) tratado pelo sistema, utilizado na agricultura
como fertilizante. É uma tecnologia que promove a sustentabilidade da atividade rural em termos econômico, social e ambiental.
OBJETIVOS:
• Redução e estabilização da matéria
orgânica (esterco do gado);
• Remoção de patógenos;
• Agregação de valor através da produção de biofertilizante e de biogás
para energia.
DESCRIÇÃO:
• Base de alvenaria profunda (2,5m)
retangular e duas câmaras interligadas.
• Gasômetro construído em manta
flexível de PVC (Vinimanta) fixa sobre uma valeta coberta de água que
circunda a base.

Fogão aceso com gás produzido pelo biodigestor
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Manari - PE
15 e 16 de janeiro

Com mais esta ideia, o Amigos do
Planeta na Escola e a equipe do
IBS estudam formas de ajudar esta
comunidade a produzir outros
biodigestores, seguindo a mesma
tecnologia.

Destaque: Alderi Barros e seu Biodigestor

Com um fim social, a meta é que cada
comunidade nova, beneficiada com
o investimento, aplique os recursos
– valores do mês antes gastos com
botijão de gás – em bens comunitários que beneficiem o desenvolvimento local ou na construção de novos
equipamentos semelhantes, que
serão instalados em outras comunidades carentes!
Depois do reencontro com pessoas
especiais e queridas, a equipe de
voluntários do IBS saiu de Manari satisfeita com as atividades desenvolvidas, e mais do que isso, todos muito
felizes com as novidades encontradas e já com saudade desta gente tão
acolhedora...

“Esse é o nosso sertão, lugar que a cada
raiar do sol, a cada noite de lua, se refaz,
no mais lindo poema, da boniteza da
nossa gente e na riqueza do nosso chão!”

ESTRUTURA COMPLEMENTAR:
• Tubos e conexões para o abastecimento e drenagem;
• Sistema de armazenagem, transporte e distribuição de biofertilizante;
• Sistema de transporte e conversão
de biogás em energia térmica.

FORMA DE OPERAÇÃO:
• Alimentação e drenagem em regime contínuo.
VANTAGENS:
• Operação simples;
• Produção de biofertilizante e biogás para uso energético.
• Redução dos maus odores relativos ao esterco.
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Cabaceiras - PB
17 de janeiro
Escola Base: E.M. Abdias Aires Queiroz
Escolas Multiplicadas: E.M. Maria Neuly Dourado, E.M. Inacio Gomes Meira, E.M. Francisco Mota Rocha,
E.M. Ricardo Jose de Araújo, E.M. Cloves Pedrosa

A

equipe de voluntários do IBS
chegou via Campina Grande,
a 50km da “Princesa do Cariri”.
Cabaceiras, na Paraíba, é também conhecida como a “Roliúde Nordestina”.
A visita proporcionou reuniões de
acompanhamento das ações realizadas pela escola Abdias Aires de Queiroz (escola base), além de atividade
no “Cruzeiro da Menina”, localidade
onde foi realizado o plantio de 40
mudas de espécies nativas da região
do cariri nordestino.
Nesta atividade, a equipe IBS estava
acompanhada por professores, alunos, equipe da Secretaria de Educação, Secretário de Agricultura e pelo
Eng. Agrônomo Armistrong de Araújo
Souto – responsável pela orientação
técnica do plantio das mudas.

Grupo responsável pela atividade junto ao Cruzeiro da Menina

As mudas foram providenciadas
pela Prefeitura de Cabaceiras, que
responsabilizou-se pelo trabalho de
escavação dos buracos e orientação
do plantio (por meio de assessoria
prestada pelo Eng. Armistrong).

Além da apresentação dos projetos em
andamento, foram realizadas apresentações culturais, com destaque para a
banda de pífanos, atividade desenvolvida pela escola nas Oficinas de Música
em parceria com o Ponto de Cultura do

Banda da escola Abdias Aires de Queiroz

Município, trabalho iniciado após a
passagem do Amigos do Planeta na
Escola por Cabaceiras.
Aluno planta muda nativa
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Cabaceiras - PB
17 de janeiro

Durante a tarde foi realizada visita à
biblioteca da Escola Abdias Aires de
Queiroz pelas profissionais do IBS
Régea e Zenaide.
Nesta ocasião foi observado que todo
o processo de catalogação do acervo
foi concluído. O sistema de empréstimo dos livros está sendo utilizado
conforme orientação do programa.
Foi possível observar também o grande número de livros emprestados até
aquele momento, chegando a 4.574
livros, numa média de 140 livros
emprestados aos alunos por mês
desde que o projeto foi implantado
na escola.

Biblioteca movimentada
“Esta é a mudança mais significativa para
nós, responsáveis na Escola Abdias Aires de
Queiroz pelo hábito de ler de nossos alunos.
Isto era uma coisa que não exista antes do
IBS chegar à nossa escola”.
Silvia Fernanda
Diretora da Escola Abdias Aires de Queiroz

Entre tantas atividades desenvolvidas com sucesso pela escola após a
passagem do Amigos do Planeta na
Escola em 2009/2010 vale destacar:
• Gincana Cultural (Uma tonelada
de alimentos arrecadados que se
transformaram em 100 cestas básicas distribuídas para comunidade
carente do município);
• 1ª Maratona de Leitura (Total de
240 alunos inscritos);
• Concurso de Redação e Semana
Temática da Leitura.

Rosilene Nunes, Secretária de Educação de Cabaceiras, apresenta vídeo produzido por alunos

Na área da comunicação, Luís Salvatore,
durante as apresentações, pode observar o desenvolvimento das ações desta
área por alunos capacitados na ocasião
do programa na escola.
Foi apresentado um vídeo produzido
pelos alunos da sua oficina, grupo este
que no ano de 2010 recebeu ainda um
curso extra para produção e edição
de vídeos, realizado por Vitor Scarpelli
(Cinegrafista). O trabalho final apresentado foi de grande qualidade, demonstrando que este grupo de alunos e o
Professor Luciano com certeza darão
continuidade à multiplicação das
atividades.
Na área da saúde, o responsável Wolber
Campos também observou, durante a
visita, que o escovódromo encontra-se
em reforma, para sua ampliação, e que
o programa de saúde bucal foi bem
trabalhado com atividades em sala de
aula pela equipe de professores do
Ensino Fundamental I.

Na área do meio ambiente, Valter
Lima encontrou uma área externa e
interna da escola muito arborizada.
Foi observado, ainda, que a escola
conseguiu dar continuidade às ações
da horta escolar, arborização e campanhas de coleta seletiva.
Valter também deixou sugestões
para atividades de ampliação da sala
sustentável, conscientização da comunidade para redução dos resíduos
sólidos e atividades de sustentabilidade.
Para o desenvolvimento de projetos
futuros a escola demonstrou grande
interesse para realizar a 2ª Maratona
de Leitura, novas oficinas de música,
jornal escolar e postar o desenvolvimento e continuidade das ações no
blog Amigos do Planeta na Escola –
que também carece de dados atualizados por este município.
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São Raimundo Nonato - PI
18 e 19 de janeiro
Escola Base: U.E. Inocêncio Pereira de Carvalho
Escolas Multiplicadas: U.E. Elzair Rodrigues de Oliveira, U. E. Joaquim Horácio Ribeiro, U. E. José Ribeiro
Américo, U. E. José Caetano dos Santos

C

hegando a São Raimundo
Nonato a equipe IBS foi recepcionada no aeroporto por
um grande grupo de professores e
equipe da Secretaria Municipal de
Educação. Emoção pelo reencontro já
no primeiro momento!

Neste município a equipe IBS teve a
oportunidade de visitar a Escola José
Caetano dos Santos, da comunidade de São Vítor, multiplicada pela
equipe de voluntários locais do IBS:
professores Ivete Neri, Maria de Jesus,
Carlos, Neima e Guiomar. Esta equipe
é responsável pela atividade de multiplicação das ações, que vem sendo
feita aos poucos mas principalmente
após o I Encontro Amigos do Planeta
na Escola.
Nesta visita a equipe do IBS presenciou algumas ações que já estão
sendo desenvolvidas na escola José
Caetano, como: horta, Maratona de
Leitura, escovação diária na escola e
produção do jornal escolar (já na 2ª
edição).

Equipe de gestores e professores recebem equipe do IBS no aeroporto

O segundo dia de visita iniciou-se na
Escola José Ribeiro Américo, comunidade Currais, visitada também em
2010 durante uma das expedições do
Amigos do Planeta na Escola. Em 2011,
a escola enfrentou muitas dificuldades
devido à obra na rodovia BR-324, estrada que passa bem em frente à escola.

cretário de Educação, Sebastião José:
“Terminando esta fase de implantação
nestas primeiras dez escolas, daremos
continuidade para mais dezessete. É
nosso desejo ampliar para todas as
escolas da Rede Municipal”.

Na reunião realizada pela manhã estavam presentes professores, autoridades
e representantes da comunidade local.

Novo escovódromo da escola José Américo Ribeiro

Gestores e equipe IBS recebem exemplar da segunda
edição do jornal da Escola José Caetano

Reunião na escola José Ribeiro Américo

Com isso, o Amigos do Planeta na
Escola consolida mais um exemplo de
influência direta em políticas públicas
locais.

Mesmo com toda dificuldade, a escola
deu continuidade ao desenvolvimento
das ações, inclusive com a construção
do escovódromo, projeto que está em
fase de efetivação em mais dez escolas
do município – uma parceria entre
duas Secretarias intitulada de “Educação e Saúde” .
Sessão de fotos sobre as ações da escola José Caetano

De acordo com as informações do Se-

Parte da horta da escola José Ribeiro Américo
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São Raimundo Nonato - PI
18 e 19 de janeiro

Dentre as atividades apresentadas
pela escola à equipe IBS vale destacar: a realização da “Maratona de
Leitura”, Concurso de Redação, horta
escolar e arborização.

Educadores locais ressaltaram o
desenvolvimento das ações na área
de Comunicação. Como exemplo, as
atividades da rádio escolar na U.E.
Elzair Rodrigues de Oliveira, da comunidade Novo Zabelê (visitada em
2010), cuja aluna Rita de Cássia ganhou um estágio como locutora na
Rádio Cultura. Além disso, a área foi
incluída no projeto do PDE (Plano de
Desenvolvimento da Escola) da U. E.
José Ribeiro Américo, da comunidade
Currais, como efeito da multiplicação
sem intervenção direta do IBS.

Apresentação com resultados das ações da escola Joaquim Horácio Ribeiro

professora Silmara, numa produção de
excelente qualidade.
Na área da Comunicação, Luís Salvatore observou que as atividades da
Oficina de Fotografia também obtiveram um significativo desenvolvimento, com resultados apresentados
através do datashow (projetor) e belos registros fotográficos das diversas
atividades e eventos realizados pela
escola e pela comunidade.

Em destaque: o desenvolvimento das
Oficinas de Música (a escola conseguiu
adquirir uma quantidade maior de instrumentos musicais utilizando recursos
do PDE, atingindo assim um número
maior de alunos nestas oficinas); atividades de conscientização ambiental;
realização de aulas passeio; atividades
de reciclagem; Maratona de Leitura,
Concurso de Redação, Semana Temática
e atividades de leitura compartilhada
realizadas na biblioteca da escola.

Dança, alegria, educação e conscientização ambiental. Tudo isso no conjunto
de mais um grande trabalho realizado pelos profissionais da escola em
parceria com o Instituto Brasil Solidário
e Casas Bahia, apoiando sempre o
desenvolvimento de projetos que conseguem envolver a escola e a comunidade nas atividades educacionais!

Apresentação do
do“Arraiá
“Arraiá Amigos do Planeta”

Slideshow com resultados das ações da escola José
Ribeiro Américo

Já na escola Joaquim Horácio Ribeiro,
da comunidade Novo Horizonte,
a equipe pode assistir, ao final do
dia, a apresentação das atividades
realizadas – através do trabalho da

Reunião com gestores na escola Joaquim Horacio Ribeiro

Ainda na mesma comunidade, a equipe,
junto com toda comunidade local, pode
prestigiar a linda apresentação da quadrilha junina “Arraiá Amigos do Planeta”.

“No município de São Raimundo Nonato
a atividade de multiplicação das ações do
Instituto Brasil Solidário vem acontecendo e
isto é um fator importante para a melhora
acentuada do nível de desenvolvimento dos
nossos alunos, integrando cada vez mais as
famílias, a escola e a comunidade”.
José Herculano
Prefeito de São Raimundo Nonato
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Iraquara - BA
20 de janeiro
Escola Base: E.M. Pequeno Sabidinho
Escolas Multiplicadas*: E.M. Leolino José Fernandes, E.M. Zélia Ribeiro Coutinho, E.M. Professora Nilda
Maria de Carvalho

A

equipe foi a Iraquara para a
importante missão de entregar
oficialmente a nova biblioteca
pública municipal cofinanciada pelo
projeto Cidadania ao Pé da Letra / Editora Melhoramentos, através da venda
de dicionários Michaelis, junto com o
Amigos do Planeta na Escola.
Numa calorosa tarde com a presença
do prefeito Edimário Guilherme de
Novaes, da Secretária de Educação
Simone Neves Pinto, de vereadores e
demais secretários da gestão, a equipe assistiu a muitas apresentações
locais: Reizado do Zé Maroca, Reizado
Mirim da Escola Pequeno Sabidinho
(escola base), Capoeira do Mestre Anísio de Souza Marques, Dança do Balaio
de Lagoa Cercada, Repentes Edimar e
José Brejer e Carimbó da Escola Julião
Souza Braga.

Equipe IBS e representantes do poder público municipal em troca de homenagens

*Atualmente são três as escolas multiplicadas principais, com atividades mais próximas à escola base. Contudo, Iraquara é considerado modelo de multiplicação, onde ações do
Programa – a Horta Escolar, o Escovódromo e a Sala de Leitura – tornaram-se políticas públicas e foram multiplicadas oficialmente para todas as escolas do município.
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Iraquara - BA
20 de janeiro

A surpresa final ficou para a homenagem prestada a Luís Salvatore – Presidente do Instituto Brasil Solidário,
uma vez que a biblioteca em construção recebeu o seu nome. Uma homenagem mais do que especial, feita
por pessoas mais do que especiais.
A biblioteca Luís Eduardo Cardoso de Almeida Salvatore será um
espaço multimídia e contará com sala
de informática, minicinema, brinquedoteca e espaços distintos para o
acervo destinado à literatura adulta,
juvenil e infantil. A obra será concluída no primeiro semestre de 2012* e
deve ser monitorada pela equipe nas
próximas visitas à região.
Luis, Simone (Sec. Educação) e Edimário (Prefeito)

“Obrigado Iraquara e gestão pública municipal!
Obrigado equipe IBS por mais um sonho realizado: o de
levar o acesso à leitura a cada canto de nosso Brasil!”
Luís Salvatore
Presidente do Instituto Brasil Solidario - IBS

*Em função do período de festas e carências de mão de obra noo local houve um atraso no plano inicial de entrega daa biblioteca.
biblioteca
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Lençóis - BA
21 de janeiro
Escola Base: Escola Municipal Otaviano Alves

N

ossa equipe seguiu de Iraquara a Lençóis para um novo
encontro com os educadores
da Escola Municipal Otaviano Alves, a
EMOA, da comunidade de Tanquinho,
em Lençóis-BA, destaque durante
o I Encontro Amigos do Planeta na
Escola, realizado em 2011.
No encontro, falou-se sobre as
atividades e o desenvolvimento dos
projetos: as atividades da rádio escolar; a visita da equipe dos professores
da EMOA a Palmeiras, na ocasião dos
trabalhos do IBS em novembro passado; e projetos ambientais financiados
para o primeiro semestre de 2012.
Também foi conversado sobre uma
data provável (início do mês de agosto) para o próximo evento “Amostra
Cultural” que, pelo 2º ano, será realizado com o apoio do IBS.
Com um belo almoço preparado pela equipe de gestão,
fecharam-se os trabalhos de uma semana de sonhos no
salão de capoeira do Mestre Cascudo, velho amigo do IBS
e dos trabalhos na região. E tome capoeira!!

Ponto de entrega voluntária desenvolvido pelo GAL (Grupo Ambientalista de Lençóis)
entidade que desenvolve projetos ambientais em parceria com o IBS no município
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Editorial
Nossa equipe de voluntários
chegou ao final desta incrível
semana de atividades com muita
disposição e força de vontade
para continuar o planejamento
dos próximos passos.
Foram reencontros especiais,
cada um com suas particularidades, onde fomos muitas vezes
surpreendidos por novidades maravilhosas, como novas escolas
multiplicadas ou “velhas” escolas
realizando as ações propostas
com grande dedicação – ações
em que realmente acreditamos.
Esta é a palavra: ACREDITAR.
Afinal, estamos realizando tudo
isso juntos, principalmente
porque todos acreditamos e
buscamos um mesmo sonho:
uma educação cada vez melhor,
de qualidade, num mundo onde
todos seremos verdadeiramente
cidadãos, conscientes e participativos em relação à responsabilidade para com o meio ambiente, a fim de que, a cada dia, a
nossa casa, as nossas cidades e
o nosso país sejam melhores e
mais justos para todos.
O futuro é um extensão das
nossas atitudes no presente. É
cuidando de nossa comunidade
hoje que estaremos contribuindo para construir um mundo
melhor para nós e para aqueles
que virão depois.
Obrigado a todos!
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