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VENTOS QUE TRANSFORMAM
Continuamos trabalhando na mesma
linha, dando prioridade ao material
reaproveitado, com foco em produtos
sustentáveis e já estamos com novos
projetos, com a ajuda de doações
dessa matéria prima. Esse mês nós
conseguimos voltar para o Galpão com
a carroceria do caminhão lotada de
material coletado na região, mais um
passo de muito trabalho.

Marizete José da Silva,

Associação Comunitária de Valparaíso

Uma
fábrica

sustentável
Turma de Marcenaria
amplia produção de móveis
sustentáveis e expande
parcerias para a coleta de
madeiras reaproveitadas

Caminhão chega com toda a madeira que seria descartada...
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A nova linha 100% sustentável
desenvolvida pela turma da Oficina
de Marcenaria, do Projeto Ventos
que Transformam, segue inovando
e expandindo produção, contando
também com a ajuda da comunidade e
de empresas locais para garantir a doação
das madeiras reaproveitadas que servem
de matéria prima para os móveis.
Entre as atividades do grupo, que tem se
revezado no Galpão do projeto para atender
as encomendas da comunidade, está a
parte de coleta do material reaproveitado,
que nos últimos meses, conseguiu novas
parcerias com organizações da região, que
tem reservado paletes e madeiras de tosa

não utilizadas, para doação ao projeto, um
passo importante de ciclo sustentável na
comunidade e de auxílio para a geração
de renda do trabalho realizado pela
marcenaria.
As peças têm chamado a atenção
dos moradores e permitido ampliar a
proposta para novos produtos e utensílios
domésticos. Mesmo as madeiras em
menor tamanho, ajudam na produção
de bancos, pequenos caixotes e nas
pernas das mesas de decoração, além das
mobílias rústicas e cheias de criatividade
produzidas a partir desse material, como
uma sapateira toda feita de palete e
jardineiras para a varanda de casa.

... madeira que é cortada e armazenada para novos projetos
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Com esse curso, nós estamos colocando em
prática todo o aprendizado que já temos
desse período de produção na costura,
e aprendendo um pouco mais para nos
ajudar nas encomendas, pensando em
como fazer variedades de roupas, nós
estamos aprendendo desde como tirar
as medidas e o designer das roupas até a
costura de peças inteiras, está sendo uma
experiência única e maravilhosa.

Cleidiane Barbosa

Grupo de Corte e Costura

Demanda em alta
Mulheres da Oficina de Corte e Costura investem em
capacitação para aprimorar as técnicas de produção e
atender demanda de vestuário

Com um ano de muita demanda,
principalmente, na produção de
máscaras de proteção nesse período
do distanciamento social, as mulheres
da Oficina de Corte e Costura, do
Projeto Ventos que Transformam, tem
buscado aprimorar e inovar as técnicas
aprendidas no curso de formação, já
pensando em novas oportunidades
de expandir a produção para peças
de vestuário, muito procurado na
comunidade.
O grupo tem investido em capacitação,
e já no mês de novembro, reuniu a
equipe para um novo curso de formação
com foco em costura de vestuários, em
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diversas modalidades, com a ajuda de
uma costureira da própria região, que
está sendo a instrutora da oficina.
As aulas estão sendo realizadas aos
sábados e já tem o primeiro mês de
atividades garantido, contando com o
recurso gerado pelo caixa da própria
produção no Galpão, e prevendo um
final de ano com novas possibilidades
a partir desse aprendizado. A turma
recebeu uma apostila com várias
instruções para os moldes de costura, e
logo nas primeiras aulas, conseguiram
avançar na produção de blusas e saias
em vários formatos, tirando as medidas
das mulheres do próprio grupo.
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Acervo itinerante
Educadores de Tianguá mobilizam 30 Minutos pela Leitura
com atividade itinerante levando o acervo literário até a
casa dos alunos
As
escolas
do
Assentamento
Valparaíso, em Tianguá (CE), seguem
promovendo as ações de incentivo
à leitura com muita criatividade,
solidariedade e cuidado aos alunos,
que além do trabalho lúdico de
contação de histórias promovidos
através das plataformas digitais da
escola, agora contam com uma nova
proposta de leitura sendo levada no
aconchego de sua casa!
Os educadores, prepararam nesse mês
de novembro, um projeto de “Leitura
Itinerante”, pensando nos alunos que
moram mais distantes da sede escolar,
e que possuem dificuldade de acesso
à internet, não podendo interagir com
as atividades remotas.
O primeiro mês da ação, foi
promovido no Assentamento Santa
Madalena, que fica cerca de 5 km da
Escola Francisco Nemésio Cordeiro, e
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contou com um grupo de professores
que levou não só o acervo literário,
mas toda a proposta acolhedora dos
cantinhos de leitura, com o tapete e as
almofadas produzidas em oficinas do
IBS, e que possibilitam um momento
de encantamento durante as ações de
leitura.

A finalidade dessa ação, está sendo visitar as comunidades mais
distantes da escola e proporcionar as crianças esse contato com os livros
e espaços que estimulem a leitura. A atividade foi feita com o núcleo
gestor e alguns educadores, seguindo todas as orientações sanitárias
de prevenção da COVID-19, onde realizamos um momento de leitura
na casa do aluno, preparando um espaço aconchegante e com muitas
opções de livros da nossa biblioteca escolar, doado pelo IBS.

Lena Rodrigues
educadora
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Eu tinha uma visão sobre o
ensino dos cuidados com o
meio ambiente e agora tenho
uma percepção muito mais
ampla depois de participar
da formação, como tratar
desse tema de forma mais
interativa com os alunos,
além do conhecimento
global que o curso traz, sobre
o aproveitamento da água,
as tecnologias sustentáveis
que afetam na economia e
nos gastos em casa, então foi
um conteúdo completo sobre
os impactos na natureza e
as formas de preservação do
nosso meio ambiente.

À distância, mas próximo
Educadores da rede pública de ensino de Serra do Mel
cumprem calendário de formações (EaD) gratuita de
Educação Ambiental e Educação Financeira
A Educação Ambiental e a Educação
Financeira sendo trabalhadas de forma
multidisciplinar, com várias dicas de
atividades dinâmicas e criativas que
podem ser realizadas seja por meio digital,
ou em ações para além da sala de aula!
Seguindo uma proposta repleta
de oportunidades de promover o
aprendizado de forma lúdica e interativa,
com o mesmo modelo das oficinas
práticas presenciais, o Instituto Brasil
Solidário, lançou no mês novembro,
mais duas capacitações no modelo
EaD, contando com a participação de
educadores, coordenadores pedagógicos,
diretores escolares e gestores municipais
de Serra do Mel, RN, através das ações do
Projeto Ventos que Transformam.
A oficina está sendo realizada num
intercâmbio de conhecimento e troca
de boas práticas, reunindo numa mesma
turma educadores de várias regiões do
Brasil, para esta nova oficina, participam
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representantes dos municípios de Dias
D’ávila (BA), Luis Eduardo Magalhães
(BA), Campo Verde (MT), Porto Nacional
(TO) e Petrolina (PE), com proposta
de promover outra etapa de oficinas
práticas presenciais em 2021, somando
ao trabalho que está sendo realizado pela
plataforma online.
Com materiais exclusivos para o conteúdo
digital na plataforma EaD, e aulas interativas
sendo fomentadas em cada fascículo
da formação, os educadores tiveram a
oportunidade de escolher entre a Oficina
de Educação Financeira, que teve início
no dia 12 de novembro com atividades
até o dia 10 de dezembro, e a Oficina de
Educação Ambiental, lançada no dia 18 de
novembro e segue até 16 de dezembro,
encerrando 2020 com três formações já
concluídas como suporte aos educadores
na elaboração das aulas remotas, sendo
planejadas de forma dinâmica e interativa
com a comunidade escolar.

Ozinete Oliveira

Gestora de escolas em Serra do Mel
Turma de Educação Ambiental

A formação é provocativa,
mostrando que as aulas
pela internet não devem
ser elaboradas apenas para
compensar aulas presenciais.
O conteúdo apresentado pelo
IBS oferece uma plataforma
moderna, intuitiva e
cativante. A distribuição do
conteúdo não segue uma
linearidade enfadonha que
pouco acrescenta no decorrer
das páginas; ao contrário,
é dinâmica e diversificada,
mesclando diferentes níveis
de abordagem — algo que
aguça a curiosidade e instiga
a continuar.
Jefferson Soares

Professor em Serra do Mel
Turma de Educação Financeira
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Educação Ambiental

Educação Financeira

Levando uma capacitação completa
sobre o estudo do meio ambiente e
alternativas sustentáveis que podem ser
replicadas para além da sala de aula, as
oficinas de educação ambiental, estão
sendo fomentadas com apoio do Instituto
Venturi de Estudos Ambientais, contando
com a participação da Presidente da
organização, Arlinda Cézar, nas aulas
interativas, em diálogo direto com os
educadores sobre pesquisas relacionadas
a área no Brasil e no mundo.
Para a educadora Ozinete Oliveira, que
é Gestora das escolas do Pólo Goiás,
em Serra do Mel, a oficina ampliou
as oportunidades de levar promover
atividades mais dinâmicas, agregando
o conhecimento em sala de aula com a
realidade dos alunos e as práticas que
devem ser fomentadas em seu cotidiano
para além da escola.
Além da capacitação sobre como elaborar
as aulas remotas voltadas para essa
temática de sustentabilidade na escola e
comunidade, a proposta, agregou ainda,
a entrega de 42 Kits “Práticas de Educação
Ambiental”, doados no início deste ano,
alcançando todas as escolas da rede
pública de ensino de Serra do Mel.
A coletânea, desenvolvida pela equipe de
educadores do Instituto Brasil Solidário,
conta com modelos de planos de aula,
sequências didáticas e o passo a passo para a
construção de tecnologias socioambientais,
utilizando materiais reaproveitados e de
fácil acesso seja no ambiente escolar, ou
mesmo no cotidiano dos alunos, que
foi apresentada numa primeira etapa de
formação realizada durante a jornada
pedagógica, no mês de fevereiro.
Entre as práticas exitosas encontradas no
material da coletânea, estão exemplos
de atividades lúdicas e criativas, com
instruções para a construção de forno solar,
lâmpadas solares, filtros de águas cinzas,
oficina de reciclagem de papel, até técnicas
de compostagem e implementação de
uma horta escolar, além de um projeto de
inclusão para a coleta seletiva na escola,
com instalação de coletores sustentáveis e
a parceria com Prefeitura e Associação de
Catadores dos municípios.

A formação em Educação Financeira,
chega aos educadores como uma
extensão do Projeto com os jogos
Piquenique e Bons Negócios, que em
Serra do Mel, já teve suas primeiras
atividades sendo mobilizadas durante
a Jornada Pedagógica, em fevereiro, e
agora participam de mais uma etapa
com todo o suporte da plataforma
digital, com um conteúdo completo
sobre os conceitos do comportamento
financeiro e quais caminhos podem ser
aprimorados para um planejamento
voltado ao consumo consciente e com a
moderação necessária.
A proposta, é uma continuidade das
capacitações fomentadas com os
educadores, envolvendo ainda a doação
de todo o material lúdico e criativo com
os jogos educativos, que chega para toda
a rede de ensino pública de Serra do Mel
da escola Estadual e Municipal. O modelo
EaD, trouxe um formato ainda mais
completo, possibilitando aulas interativas
com especialistas e grandes referências
do tema em todo o Brasil.
Uma das participações especiais na
formação, contou com a presença da
cineasta Estela Renner, Diretora do
Documentário “Criança, a Alma do
Negócio”, compartilhando as experiências
vivenciadas no filme, que traz uma análise
dos efeitos que a mídia de massa e a
publicidade têm em relação às crianças,
apontando como a indústria descobriu
que elas são os melhores alvos para
vendas de produto.
Segundo o Professor Jefferson Soares, da
Escola Estadual Padre José de Anchieta,
em Serra do Mel, o conteúdo apresentado
na formação tem surpreendido de forma
positiva os participantes, principalmente,
por demonstrar um novo formato de
trabalhar a educação à distância de maneira
dinâmica, cativando o desenvolvimento e
o potencial dos educadores.
O material está alinhado à Base Nacional
Comum Curricular (BNCC) e ODS (Objetivos
do
Desenvolvimento
Sustentável),
abordando temas transversais, como
educação ambiental, nutrição, mobilidade
urbana, cidadania e educação fiscal.
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Educação Ambiental ↑ ↓ EducaçãoFinanceira
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Saúde em primeiro lugar para o retorno às aulas em Serra do Mel
O Projeto Ventos que Transformam já se prepara para as
atividades previstas em 2021, e um dos primeiros focos
está em promover uma Formação de Saúde, que será realizada pelo IBS, em modelo EaD de forma gratuita para
os educadores da rede municipal e estadual de Serra do
Mel. As atividades incluem entrega de kits de prevenção
e saúde para as escolas públicas do município, buscando
contribuir para o retorno às aulas com todas as medidas de
segurança e saúde para alunos e educadores.
Durante o mês de novembro já foram iniciadas cotações para
a compra dos materiais que serão doados, envolvendo desde
totens de álcool em gel, banners educativos com orientações

de saúde, até viseiras no modelo “face shield” para educadores, e máscaras de proteção em tecido para alunos, esta última, viabilizada em parceria com a empresa Voltalia.
Para a formação EaD de Saúde, está sendo preparado um
conteúdo completo com a mesma proposta já iniciada
este ano, nas capacitações pela plataforma digital do IBS,
com dicas importantes sobre a higienização em todo o
ambiente e espaços como os banheiros, além de cuidados
que precisam ser reforçados durante o ano, como a educação alimentar, os cuidados com a saúde mental, do corpo
e também da saúde bucal, que pode ser intensificado com
projetos implementados dentro da escola.

EXPEDIENTE
fotografia
Luis Eduardo Salvatore
Editorial
Gabriela Martins, Diogo Salles,
Luis Eduardo Salvatore, Danielle Haydée, Aline Mesquita
Projeto gráfico
Jone Paraschin Jr.

Linha do tempo

LEGENDA

REALIZADO

DIAGRAMAÇÃO
Diogo Salles

A REALIZAR

REUNIÃO DE ALINHAMENTO
COM A GESTÃO ESTADUAL (RN)
03 MARÇO, 2020

Datas de
destaque

Reunião de alinhamento pedagógico
para projetos de leitura

17 MARÇO, 2020

Pesquisa ONLINE
Levantamento sobre modalidade
subsequente de curso
9-13 março, 2020

GESTÃO
PRIMEIRA VERSÃO

matriz curricular
Desenvolvimento da matriz curricular do curso de
Eletrotécnica, de forma a atender demanda regional

Recebimento da primeira versão
do plano de curso de eletrotécnica
26 MAIO, 2020

GESTÃO
CONCLUSÂO PARCIAL
DAS OBRAS ESTRUTURAIS

pintura final e instalação
de luminárias

14 ABRIL, 2020

Aguardando a liberação do projeto

OBRAS
jornada pedagógica II

FormaçÕEs ead
29/10 a 26/11 - Incentivo à Leitura
12/11 a 10/12 - Educação Financeira
18/11 a 16/12 - Educação Ambiental

De 12 a 14 de fevereiro, formações em Incentivo à
leitura, educação ambiental, educação financeira,
com entrega de materiais (EA, EF, Leitura)

FORMAÇÕES
DEFINIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

MOBILIÁRIO/
EQUIPAMENTOS

Em parceria com o Senai, o Instituto Brasil Solidário vem buscando a configuração ideal para as duas salas
técnicas sendo construídas no complexo, sempre visando a qualidade e a inovação.
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