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DOS ALUNOS
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Multiplicação
O município de Irecê tem se empenhado em
multiplicar as ações de Educomunicação
em diversas escolas da rede municipal!
página 2

BOAS INICIATIVAS
As escolas participantes dos
programas do IBS têm recorrido
à estratégias diferenciadas de
abordagem das disciplinas do
curriculo escolar, promovendo

maior significação dos conteúdos
e despertando o interesse das
crianças e jovens pela pesquisa e
pelos estudos. Acompanhe!
página 7

Meio Ambiente
Mobilizações e campanhas
fazem com que os jovens
protagonizem a defesa do
meio ambiente!
página 8

www.brasilsolidario.org.br

Escovação Diária
A escovação dental diária tornou-se lei
no município de Gentio do Ouro, Bahia!
Apenas umas das boas iniciativas desse
mês! Confira!
página 3
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Irecê / BA
SAÍDA FOTOGRÁFICA – PARTE II

SAÍDA FOTOGRÁFICA NO BAIRRO
SÃO FRANCISCO: reflexão e olhar

No dia 23 de setembro de 2014, aconteceu
a OFICINA DE EDUCOMUNICAÇÃO (SAÍDA
FOTOGRÁFICA – PARTE II). Essa atividade foi
realizada no entorno da Escola Municipal
Joel Americano Lopes com a participação do
coordenador pedagógico Jefferson Maciel, a
Coordenadora Pedagógica do Mais Educação
professora Cláudia e estudantes do 7º ano.

No dia 05 de setembro de 2014 (sexta-feira)
aconteceu a SAÍDA FOTOGRÁFICA NO BAIRRO
SÃO FRANCISCO: atividade realizada com os
estudantes do Fundamental II, da Escola
Municipal Luiz Viana Filho.
A saída fotográfica foi realizada no Bairro São
Francisco, com o tema O MEU LUGAR, onde
os estudantes participaram intensamente da
atividade através da sensibilização do olhar para
alguns viés que o bairro apresenta e representa.
“Uma linda reflexão sobre várias olhares…”.
Também foi possível aplicar conhecimentos
técnicos adquiridos nas diversas oficinas de
fotografias já realizadas na escola, desde a
importante atuação do Instituto Brasil Solidário
em 2011 até os dias atuais. Enquadramento, uso
da luz, fundo, composição, foco, zoom, palavras
antes estranhas que agora fazem parte da
atividade prática desses estudantes nas saídas
fotográficas.
Publicado em 10/09/2014

O objetivo principal da referida SAÍDA FOTOGRÁFICA
foi aplicar conhecimentos adquiridos nas oficinas
de Educomunicação (Fotografia) do Instituto
Brasil Solidário, estimulando a utilização correta
de câmeras fotográficas e o protagonismo dos
participantes.

EDUCOMUNICAÇÃO: mais uma
oficina de radialismo, produção e
gravação de vinhetas em Irecê/BA
No dia 12 de setembro de 2014 aconteceu a
OFICINA DE RADIALISMO – GRAVAÇÃO DE
VINHETAS na Escola Municipal Luiz Viana Filho,
com a participação do professor Roberto Alarcon,
Coordenação do Mais Educação, estudantes do
Fundamental I e II integrantes da Equipe de
Comunicação Luis Salvatore.
O objetivo dessa atividade foi estruturar a Rádio
Escola Luiz Viana com gravações de vinhetas
características para temas relevantes a serem
ventilados nesse meio tão importante na escola.
Temas abordados: Meio Ambiente, Indisciplina,
Preservação da Escola, Cidadania, Direitos e
Deveres e Eventos da Escola.
A atividade teve resultado impressionante e
os estudantes participaram de maneira efetiva
produzindo assim, vinhetas sensacionais
características da própria Rádio Luiz Viana.
Publicado em 17/09/2014

www.brasilsolidario.org.br

Nessa atividade os estudantes participaram de
maneira efetiva e retrataram a realidade do
bairro no entorno da escola através da fotografia
e, mais do que isso: a sensibilidade e o olhar
crítico para possíveis reflexões proporcionadas
por essa atividade. O tema da saída foi O MEU
LUGAR SOB NOSSOS OLHARES! Parabéns aos
estudantes, professores e participantes pelo êxito
e compromisso com essa atividade.
Publicado em 30/09/2014
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Ensinar é promover encontros
E foi com este pensamento que planejamos e
realizamos o DIA DA FAMÍLIA NA ESCOLA.
A EMOA realizou mais um encontro da família com
a escola nesta última sexta-feira (05/09/14) com
o propósito de reafirmar esta parceria e também
divulgar as ações ocorridas recentemente.
Com o Programa Mais Educação que desenvolve
oficinas de acompanhamento pedagógico –
Matemática, Língua Portuguesa percussão,
capoeira e brinquedoteca - a escola tem
influenciados os alunos a participarem mais das
atividades escolares. E neste dia os monitores
compartilharam com toda a comunidade escolar
e familiares seus trabalhos junto com os alunos.

O dia foi maravilhoso pois ainda tivemos oficinas
de pintura, artes com E.V.A e jornal para os pais
presentes.
E para finalizar, uma deliciosa feijoada para
encerramos os trabalhos.
Também não poderíamos deixar de agradecer
a Luis Salvatore e a toda equipe IBS, pois nosso
anfiteatro ainda não está totalmente pronto, mas
já o estamos utilizando para apresentação dos
trabalhos.
Parceria que dá certo só poderá render bons frutos.
Publicado em 06/09/2014

Carolina / MA
Frutos colhidos 2
Após a visita do IBS (Instituto Brasil Solidário)
aqui na Unidade Escolar Dirceu Arraes no
bairro Brejinho, em Carolina (MA), o resultado
do que foi plantado como “semente do
saber e sob um olhar diferenciado” já pode
ser visto através da parceria entre as ações
de Educomunicação e Oficina de Leitura.
Sem mais delongas, essas imagens
falam mais que duas mil palavras.
E em breve, todas essas matérias estarão no Blog
do Instituto Brasil Solidário (IBS).
Publicado em 09/09/2014

www.brasilsolidario.org.br
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Gentio do Ouro / BA
HIGIENE BUCAL EM GENTIO DO
OURO VIRA LEI
O Prefeito de Gentio do Ouro “Institui a
Lei Municipal nº 07/2014, o Programa
de Higiene Bucal e dispõe sobre a
obrigatoriedade da escovação diária para
alunos da rede Pública Municipal de Ensino
de Gentio do Ouro”.
Antes mesmo de ser publicada a Lei Municipal
07/2014, as escolas de Gentio do Ouro vem
demonstrando um grande empenho em
multiplicar as ações fomentadas pelo Instituto
Brasil Solidário – IBS. Nesse sentido, a Secretaria
de Educação em conjunto com o Prefeito

Municipal, instituiu a lei municipal, para que
todas as escolas possam efetivar ou tenham
na escovação uma premissa da melhoria da
qualidade de vida.
Diante disso, as escolas já estão construindo
escovódromos,
realizando
palestras,
atendimentos e oficinas com os dentistas Petros,
Valdemar e Kelly, numa parceria com a Secretaria
de Saúde e Assistência Social, com a qual estamos
desenvolvendo uma projeto conjunto para
aprimorar esses atendimentos em cumprimento
da lei municipal.
Publicado em 12/09/2014

Irecê / BA
continuada das ações do Instituto Brasil Solidário
em Irecê. Trata-se da JORNADA DE OFICINAS:
FOTOGRAFIA, MANIPULAÇÃO DE BONECOS, MEIO
AMBIENTE e XILOGRAVURA.
Atividade realizada na Escola Municipal São Pedro
com intuito de propagar as ações do Instituto Brasil
Solidário e formar continuadamente professores,
estudantes e coordenadores nas áreas específicas
de maneira mais rápida e eficiente com oficinas
acontecendo ao mesmo tempo, atingindo assim
um número maior de pessoas envolvidas.
Nessa ação específica aconteceram quatro oficinas:
Fotografia (Jefferson Maciel), Manipulação de
Bonecos (Roberto Alarcon), Meio Ambiente (Keli
Carine) e Xilogravura (Pollyanna Barreto).
Os resultados foram incríveis:

MOMENTO HISTÓRICO: acontece
a primeira JORNADA DE OFICINAS
em escola pública de Irecê
No dia 24 de setembro 2014, aconteceu um
momento histórico no que diz respeito ao
trabalho de articulação, propagação e formação

• Fotografia: aula teórica de fotografia (luz,
zoom, fundo, ISO, enquadramento, posturas do
fotógrafo e etc) e ainda Saída Fotográfica no
entorno da escola. Numa próxima data as fotos
tiradas pelos estudantes serão analisadas para
possíveis orientações e correções, escolhendo
assim as melhores para serem expostas nos
murais.

www.brasilsolidario.org.br

• Manipulação de Bonecos: criação de uma
peça teatral, com gravação e edição de vídeos,
que posteriormente é entregue à escola para
ser utilizado em reuniões, eventos e datas
comemorativas.
• Meio Ambiente: discussão sobre o conceito
de sustentabilidade e a sua importância para a
humanidade e reflexão sobre a importância da
reciclagem, pré-ciclagem e reutilização de vários
materiais, como a produção de luminárias de
jornais.
• Xilogravura: no início foi passado um slide
contando a história da técnica, os equipamentos
necessários e as formas de utilização da
xilogravura. Em seguida, foram confeccionadas
várias camisas com desenhos e artes produzidas
pelos próprios participantes. Vale ressaltar que
algumas camisas produzidas na oficina serão
utilizadas como premiação de um concurso de
leitura que está em andamento na escola.
Publicado em 30/09/2014
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GRUPO DE TEATRO ATITUDE:
alegria, imaginação e
descontração
No dia 04 de setembro de 2014 (quinta-feira)
aconteceu a APRESENTAÇÃO DA EQUIPE DE TEATRO
ATITUDE na Escola Municipal de Educação Infantil
Rená Marques Dourado, com a coordenação do
professor Roberto Alarcon.
O tema da apresentação foi EU NÃO PRECISO
DE LEITURA, mais uma das travessuras do
personagem Sarapatel, já famoso com suas
mensagens na área de Educação.
Na oportunidade, o coordenador pedagógico
Jefferson Maciel Teixeira se reuniu com a diretora
da instituição, a senhora Elza, definindo algumas
ações relacionadas a propagação e formação
continuada das áreas do Instituto Brasil Solidário,
como teatro, meio ambiente, educomunicação e
xilogravura.
Publicado em 10/09/2014

GINCANA DE LEITURA: um caminho
para cultivar o hábito de ler
A leitura é um instrumento valioso para a
apropriação de conhecimentos relativos ao mundo
exterior. Ela amplia e aprimora o vocabulário
e contribui para o desenvolvimento de um
pensamento crítico e reflexivo, pois possibilita
o contato com diferentes ideias e experiências.
Assim, é obrigação da escola desenvolver o gosto
e o prazer pela leitura, tornando os estudantes
capazes de compreender diferentes gêneros
textuais que circulam na sociedade, de modo
a formar leitores competentes e autônomos,
contribuindo para a sua inclusão e interação na
sociedade.
A Gincana de Leitura tem por finalidade oferecer
situações que possam despertar nos estudantes
o prazer e o interesse pela leitura, bem como
ampliar as suas habilidades e competências
e desenvolvendo sua autonomia intelectual,
levando-os a reconhecer a importância de se
cultivar o hábito de ler e resgatando com isso,
a nossa cultura, desenvolvendo a criatividade

interpretativa, facilitando assim, a assimilação de
conteúdos.
Este trabalho despertou nos estudantes o prazer
pela leitura, bem como contribuiu na formação
de leitores autônomos e competentes, pois é
perceptível que a proficiência do estudante
em Língua Portuguesa depende também do
conhecimento que ele tem sobre os gêneros
e de sua adequação às diferentes situações
comunicativas. Suas características, portanto,
devem ser objeto de ensino e tema das atividades
que se organizar.
Ao término das atividades, foi organizada uma
apresentação dos trabalhos realizados pelos
estudantes (recital de poesia, peça teatral,
musical, apresentação dos contos e fábulas
produzidas pelos estudantes, cartazes, murais,
etc), que foram apreciados por toda comunidade
escolar valorizando assim, o trabalho, a
participação e o empenho de todos na realização
da Gincana.
Paulo Pereira Rocha
Publicado em 10/09/2014

www.brasilsolidario.org.br

6

setembro 2014

Educomunicação

Boas Iniciativas

Leitura e Cultura

Novas Estratégias

Meio Ambiente

Quatipuru / PA
30 MINUTOS PELA LEITURA
O Projeto 30 Minutos pela Leitura foi realizado
na Escola João Paulo com intuito de despertar
o interesse da comunidade escolar pela leitura.

de interpretação onde os alunos responderam
individualmente). Logo após, foi realizado o Texto
Fatiado com a história lida e interpretada.
Publicado em 18/09/2014

Assim, foram desenvolvidas diversas atividades
como: Roda de Leitura; Contação de História;
Leitura Compartilhada; Varal de Poesia; Caixa
de Leitura (contendo algumas frases, parágrafos
curtos, textos e outros); recontando histórias
através do Cineminha; Leitura e Escrita, um
trabalho em conjunto (cópias da história
“Chapeuzinho Vermelho” foram distribuídas a
cada um dos alunos, juntamente com atividade

Iraquara / BA
Contos de enganar a morte
Na última terça – feira dia 23 de setembro,
a Escola Pequeno Sabidinho e convidados se
reuniram para a contação de histórias ”CONTOS
DE ENGANAR A MORTE ” com a participação da
professora Sônia como “Morte” e contadora da
história, e da Secretaria Lourdes como o Monstro. E
, para o momento ficar melhor , recebemos a visita
da Escola Altino Rodrigues. Obrigada pela visita,
voltem sempre!
Publicado em 25/09/2014

Carolina / MA
Projetos de leitura da biblioteca
da U. E. Dirceu Arraes
Os projetos desenvolvidos foram: Livro Viajante
e O Mundo do Saber Espera por Você. O projeto
Livro Viajante foi desenvolvido na comunidade
do Bairro do Brejinho com pais de alunos e
membros da comunidade, visitando-se cada
família. O projeto O Mundo do Saber Espera
por Você foi desenvolvido na biblioteca com os

melhores alunos na leitura enquanto os demais
recebiam aulas de reforço com o professor da
turma. Estes dois projetos foram desenvolvidos
com alunos do primeiro, quarto e quinto anos
do turno matutino pela professora Alcina Lima
de Oliveira, responsável pela a biblioteca neste
horário.
Publicado em 29/09/2014

www.brasilsolidario.org.br
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ESCOLA LUIZ VIANA FILHO USA
TABLETS NA EDUCAÇÃO ESPECIAL

MATEMÁTICA e MÚSICA: uma
parceria de sucesso!

A Escola Municipal Luiz Viana tem utilizado
constantemente as novas tecnologias para
alcançar melhores resultados no que diz respeito à
acessibilidade e principalmente à aprendizagem.

A Matemática sempre foi considerada um
“terror” para os estudantes durante o Ensino
Fundamental I e II. Porém, os estudantes do
4º ano da Escola Municipal Luiz Viana Filho,
orientados pelo professor Célio Rodrigues, estão
aprendendo Matemática de maneira divertida e
prazerosa.

Dentro desse contexto, o professor da Sala de
Recursos Multifuncionais tem utilizado tablets,
cedidos pelo Instituto Brasil Solidário à escola
para desenvolver um trabalho significativo junto
aos estudantes com necessidades especiais.
As atividades desenvolvidas nesse aspecto
ajudam a desenvolver várias habilidades,
principalmente no que se refere a possibilidade
real de envolvimento com atividades propícias
ao raciocínio lógico, coordenação motora e a
lateralidade.
Vale ressaltar que o uso dos tablets para esse fim
tem acontecido semanalmente com participação
efetiva dos estudantes, que interagem entre
si em grupo com atividades planejadas
antecipadamente.
Publicado em 12/09/2014

MATEMÁTICA: uma aula diferente!
As aulas de Matemática na Escola Municipal Luiz
Viana Filho tem proporcionado aos estudantes
momentos bem interessantes e práticos.
Hoje, dia 22 de setembro de 2014, foi realiza uma
sequência didática diferenciada para trabalhar
GEOMETRIA em CAMPO. Os estudantes do 7º ano
B foram desafiados a realizarem uma atividade
prática com o objetivo de promover uma interação
reflexiva frente a essa área da MATEMÁTICA, que se
faz presente no contexto social dos mesmos, onde
o conhecimento geométrico revolucionou o saber,
tornando-se assim, o estudo necessário para
proporcionar grandes feitos na área da construção
humana, que se faz presente na subjetividade
dessa atividade.
Assim, os alunos visitaram várias áreas do Bairro
São Francisco e os alunos encontraram diversas
figuras geométricas em praças e construções,
realizando a medida das figuras encontradas pelos
mesmos. As medidas e registros serão levados
para a sala de aula para serem trabalhadas de
forma mais detalhada e contextualizada.
Jossemar Araújo
Publicado em 24/09/2014

www.brasilsolidario.org.br

O professor, juntamente com seus alunos,
compôs uma linda música para trabalhar
tabuada em sala de aula e essa novidade musical
contribuiu de maneira decisiva para o interesse
dos alunos nessa área crescer significativamente.
Os estudantes participaram mais da aula de
Matemática e, mais que isso, melhoraram o
seu desempenho, pois começaram a aprender
divertindo-se e cantando.
O professor Célio Rodrigues é coordenador do
Mais Educação na Escola Municipal Luiz Viana
Filho e através da música e muita atitude tem
contribuindo intensamente para o sucesso
pedagógico da escola.
Veja as fotos da aula Matemática e Música
ministrada pelo professor em parceria com os
alunos!
Publicado em 25/09/2014
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Lençóis / BA
Inauguração do PEV na EMOA

durante um período deverão recolher o material
na comunidade e fazer a entrega, somando ponto.

O Grupo Ambientalista de Lençóis (GAL) em
parceria com a escola instalou na área da mesma
o PEV, para recolhimento de materiais plásticos.

O material será recolhido pelo GAL que se
encarregará de dar uma finalidade para eles.

Para incentivar os alunos neste processo
de recolhimento os organizadores do GAL,
Alexandre e Léo, realizaram uma mini gincana
premiando os alunos que trouxeram maior
número de garrafas pet. Neste momento deu-se
inicio a uma gincana maior entre as turmas, que

Em outro momento aconteceram também oficinas
de tampinhas, ministrada pela professora Edilma
e de vassoura com o professor Léo com o propósito
de ensinar os alunos a reutilizarem em sua casa.
Publicado em 12/09/2014

Cabaceiras / PB
Pit stop pelo meio ambiente
Mais uma ação da Emef Maria Neuly Dourado!
Hoje, a escola realizou um Pit Stop do Meio
Ambiente com entrega de mudas, sacolinha
do lixo e adesivagem dos carros num trabalho
de conscientização com a população do
nosso município. Tivemos a colaboração do
ambientalista Pedro Aprígio que falou sobre a
importância das ações realizadas pela escola
em relação a atitudes corretas em prol do meio
ambiente.
Publicado em 15/09/2014

www.brasilsolidario.org.br
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Crateús / CE
Conhecendo e preservando o
bioma da Caatinga
A Secretaria de Meio Ambiente realiza um
programa de educação ambiental o qual leva
anualmente trinta e três escolas municipais
com alunos de 6° ano para conhecer a reserva
ecológica Serra das Almas. Dentro do projeto “A
Caatinga vai a escola, a escola vai a Caatinga”, no
ano de 2014, as visitas começaram no segundo
semestre e vão até novembro.
Publicado em 26/09/2014

Balsas / MA
II FEIRA DA SUSTENTABILIDADE
E. M. MARIINHA ROCHA
A questão do desenvolvimento sustentável tem
sido assunto em várias instituições privadas,
públicas e, inclusive, em âmbito internacional,
devido à importância na criação de projetos que
visam à sustentabilidade. Essa nova tendência
influencia e impõe mudanças.
VOCÊ MUDA, O PLANETA AGRADECE
Nessa certeza, a Escola Municipal Mariinha Rocha
realizou, no último sábado dia 20/9/214, a II Feira
da Sustentabilidade. Confira!
Publicado em 29/09/2014

www.brasilsolidario.org.br
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IBS no Blog
EvoBooks: parceria premiada
O IBS tem a honra de anunciar que a EvoBooks,
nossa parceira em conteúdo pedagógico
digital interativo no município de Irecê, Bahia,
conquistou o Prêmio Top Educação 2014 na
categoria Softwares Educacionais!
Parabéns à EvoBooks!
Conheça mais sobre os aplicativos educacionais
da EvoBooks clicando AQUI!
Equipe IBS

Publicado em 24/08/2014

São João Literário 2014:
quadrilhas vencedoras
Gostaríamos de parabenizar todas as quadrilhas
que participaram e concorreram aos prêmios do
São João Literário 2014!
Todas elas, inscritas ou não, são
vencedoras por criar coreografias e figurinos,
ensaiar com dedicação os passos, e fazer da maior

festa nordestina uma oportunidade a mais para
falar à comunidade sobre a importância da leitura
e outras ações educativas que estimulam crianças
e jovens cada vez mais.
No entanto, tivemos a dura tarefa de escolher
duas. Não foi fácil!
Equipe IBS

Publicado em 25/08/2014
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