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Inclusão social e acessibilidade: 

Ramon, intérprete de libras, prestou assistência 

em Petrolina durante as ofi cinas da Escola 

Osório Leônidas de Siqueira
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PDE - Petrolina, PE

Relatório fotográfi co
Maio de 2019

Cristiane dos Santos Brito 
professora, defi ciente auditiva



2         RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - PDE - PETROLINA - MAIO 2019

I. SEMINÁRIO MUNICIPAL

OBJETIVO: 
Reunir gestores escolares 

de todo município 

oferecendo palestras 

sobre dois temais centrais: 

incentivo à leitura e 

educação ambiental. 

Mobilizar e motivar com 

a apresentação de vários 

exemplos, dentro desses 

temas, de ações que 

podem ser trabalhadas 

em escolas públicas junto 

com as atividades de arte 

e cultura.
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I. SEMINÁRIO MUNICIPAL
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OBJETIVO:

Capacitar e acompanhar 

desde o momento 

inicial da catalogação e 

organização do acervo 

literário, montagem e 

organização dos espaços 

e livros nas prateleira e 

implantação do controle 

de empréstimo. Tornar 

a Biblioteca Escolar 

um espaço dinâmico 

e indispensável na 

formação do aluno.

II. INCENTIVO À LEITURA

Organização do espaço da biblioteca

Antes

Antes
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II. INCENTIVO À LEITURA

Organização do espaço da biblioteca

Depois

Depois
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II. INCENTIVO À LEITURA
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II. INCENTIVO À LEITURA

Organização do espaço da biblioteca
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OBJETIVO:

Possibilitar a formação 

continuada dos 

professores, alunos e 

voluntários para que 

sejam mediadores na 

construção de conheci-

mento, de forma contex-

tualizada, fomentando 

a leitura, fazendo com 

que os participantes se 

aproximem, cada vez mais, 

dos livros e das atividades 

de incentivo à leitura 

literária.

II. INCENTIVO À LEITURA

Formação para mediadores de leitura
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II. INCENTIVO À LEITURA

Formação para mediadores de leitura

“Ao meu ver, a chegada do Instituto Brasil 
Solidário, através desse projeto que foi 

desenvolvido na Escola Osório Leônidas de 
Siqueira, foi sem dúvida, o melhor projeto de 

incentivo fi scal que nós já recebemos aqui em 
Petrolina.”

Lázaro Soares 
Comunicação - Bayer Petrolina
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OBJETIVO:

Oferecer iniciação 

à linguagem e às 

técnicas da gravura e 

xilogravura, introduzindo 

na comunidade escolar 

uma técnica tradicional, 

simples e econômica que 

pode ser utilizada didati-

camente estimulando a 

imaginação e a criação e 

também como possibili-

dades de geração de

renda.

III. ARTES

Xilogravura e Isogravura

“A Ofi cina foi muito legal, a 
criatividade das atividades 

foi excelente! "

Ana Selena Lucius 
Voluntária
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III. ARTES

Xilogravura e Isogravura
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OBJETIVO:

Construir, com princípios 

de reaproveitamento e 

baixo custo para multipli-

cação, espaços ecológicos 

de leitura e contemplação 

do meio ambiente, por 

meio de reaproveitamento 

de caixotes, PETs, sacos 

de cimento e outros. 

Objetivamos motivar o 

aprendizado, a consciência 

ambiental, a criatividade e 

a interdisciplinaridade.

III. ARTES

Pintura e desenho
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III. ARTES

Pintura e desenho
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OBJETIVOS:

Trazer integrantes 

da comunidade e das 

famílias dos alunos aos 

espaços escolares para 

atividades de reaproveita-

mento de materiais como 

patchwork aplicado para 

fins artísticos, geração 

de renda e atividades 

diversas. 

Motivar o aprendizado, 

a consciência ambiental, 

a criatividade e a 

interdisciplinaridade.

III. ARTES

Patchwork
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III. ARTES

Patchwork

“Eu amei cada ofi cina que eu visitei! Moro na comunidade há 34 anos, no 
N-5, e nunca tinha visto um projeto tão completo como este."

Edileuza Luzia da Silva Braz  
Moradora da comunidade
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Voluntários de unidade da 
empresa Bayer, próxima da 
Escola Osório Leônidas de 

Siqueira, estiveram presentes 
durante as ofi cinas 
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OBJETIVO:

Apresentação de peça 

teatral desenvolvida 

com técnicas que visam 

aprimorar a expressão 

artística, corporal e a 

comunicação social.

III. ARTES

Artes cênicas

"Fiquei muito surpresa de como foi possível em três dias montar um texto tão rico, com crianças que não 
tinham tanta experiência e deu para perceber um compromisso, uma entrega nas atividades, achei muito 

lindo, fi quei encantada!"

Catiane Oliveira de Souza
Voluntária
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III. ARTES

Artes cênicas
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OBJETIVO:

Focando na interdiscipli-

naridade, mesclar leitura, 

meio ambiente, uso de 

tecnologias, folclore e 

cultura regional para que 

os alunos e educadores 

aprendam juntos as 

técnicas do teatro de 

bonecos e se apropriem da 

linguagem artística.

III. ARTES

Teatro de bonecos
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III. ARTES

Teatro de bonecos
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OBJETIVO:

Desenvolver a linguagem 

artística utilizando a 

montagem de instru-

mentos musicais com 

materiais reaproveitados,

despertando nos partici-

pantes da oficina o 

interesse pela música e 

a motivação para tocar 

algum instrumento 

musical e, dessa forma, 

propiciar a continuidade,

integrando de forma 

interdisciplinar o 

currículo com as técnicas 

apresentadas.

III. ARTES

Música

"Achei muito importante para o desenvolvimento do senso crítico 
das crianças e do lado criativo, saber que coisas que teoricamente 

seriam descartadas nós podemos utilizar, dando um outro 
destino, e nesse caso, sendo matéria prima para uma atividade 

tão bonita como uma formação voltada para o ensino da música."

Pablo Costa  
Voluntário
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III. ARTES

Música
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OBJETIVO:

Construir uma nova 

reflexão e forma de ver o 

mundo por meio do estudo 

de imagens e técnicas do 

ato de realizar fotografias. 

A atividade envolve teoria 

e prática junto a temas 

pré-determinados.

IV. PRODUÇÃO AUDIOVISUAL

Fotografia
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IV. PRODUÇÃO AUDIOVISUAL

Fotografia
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OBJETIVO:

Cultivar alimentos 

orgânicos dentro da 

escola para apresentar 

à comunidade a possibi-

lidade de produzir 

hortaliças e legumes

de qualidade em canteiros 

econômicos. Transformar 

o resíduo orgânico em 

adubo e biofertilizante 

líquido, além de melhorar a 

estrutura e a vida no solo.

V. EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Horta e viveiro

Antes

Depois
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V. EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Horta e viveiro
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OBJETIVOS:

Construir uma maquete 

de uma casa sustentavel 

(conceito de biocons-

trução), um protótipo 

de filtro de águas 

cinzas, implantação do 

LEVE - Local de Entrega 

Voluntária Escolar, que 

busca unir a educação 

ambiental nas escolas com 

a prática da coleta seletiva 

municipal.

V. EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Sustentabilidade
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V. EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Sustentabilidade
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OBJETIVOS:

Sensibilizar os estudantes 

para o tema da educação 

financeira, mostrar a 

importância do planeja-

mento financeiro para 

o alcance de objetivos, 

desenvolver a habilidade 

de tomada de decisão 

com base em prioridades 

pré-estabelecidas.

V. EDUCAÇÃO FINANCEIRA

Jogo Piquenique
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V. EDUCAÇÃO FINANCEIRA

Jogo Piquenique
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OBJETIVOS:

Realizar atendimentos 

odontológicos em alunos e  

membros da comunidade 

escolar, além de construir 

um escovódromo e 

implantar o programa de 

escovação bucal diária 

junto a educadores como 

importante meio de 

prevenção e promoção da 

saúde.

VI. SAÚDE

Atendimentos odontológicos
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VI. SAÚDE

Atendimentos odontológicos
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VII. APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS

OBJETIVOS:

Reunir a comunidade 

escolar para apresentar 

os resultados de todas 

as atividades realizadas 

durante os três dias de 

oficinas.

Incentivar e mobilizar 

gestores para que a escola 

promova a continuidade 

dos trabalhos.
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VII. APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS
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VII. APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS
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VII. APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS



@brasilsolidario | facebook.com/institutobrasilsolidario | youtube.com/BrasilSolidario
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