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VENTOS QUE TRANSFORMAM
Fizemos essa parceria com a escola
para a produção das sacolinhas num
preço acessível e ficamos muito felizes
em contribuir com essa ação. Cada dia
tem sido uma nova oportunidade de
aprendizado para a turma da costura!
Eu não sabia nada de costura antes
da formação, e hoje já aprendi sobre
várias peças novas. Na verdade, estamos
aprendendo todos os dias.

Claudiana Salvino,

Integrante do grupo de Corte e Costura

Corte,
costura e
presentes
Dia das Crianças em
Tianguá é comemorado
com lembrancinhas
produzidas pela turma da
Oficina de Corte e Costura
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Comunidade e escola em parceria para
fazer a festa e alegria da criançada de
forma criativa e segura! A turma da Oficina
de Corte e Costura, do Projeto Ventos que
Transformam, foi crucial para a proposta
em comemoração ao Dia das Crianças
deste ano, que por conta de todas as
medidas importantes do distanciamento
social, precisou ser planejada com muita
criatividade, mas sem deixar de atender
toda a turma do infantil das escolas da
comunidade de Valparaíso, em Tianguá.
Foram confeccionadas 240 sacolinhas
e toalhinhas pelas mãos talentosas
das costureiras do projeto, que em
parceria com a escola, produziram as

lembrancinhas distribuídas para todos
os alunos do infantil e Fundamental I da
Escola Francisco Nemésio Cordeiro. A
entrega foi realizada pelos educadores,
que vestidos de super heróis, fizeram
um tour em cima de um carro da escola,
por toda a comunidade do entorno,
distribuindo as sacolinhas repletas de
doces e guloseimas para os pequenos!
Segundo Claudiana Salvino, que faz parte
da equipe de Corte e Costura do projeto,
os produtos têm sido planejados cada
vez mais atendendo a necessidade da
comunidade, o que tem permitido uma
produção sempre com muitas novidades
e várias opções de encomendas.
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Nós só temos a agradecer ao Projeto Ventos
que Transformam pela parceria e por
nutrir em nós o sentimento insaciável do
gosto pela leitura. Nossos alunos amam
esses momentos que mobilizamos com as
atividades e o propósito desse projeto é fazer
com que cada criança seja protagonista
dentro da sua casa, habituando sua família
a ler e que juntamente com outros anjos
estejam conectados com a leitura.

Lena Rodrigues

Coordenadora pedagógica da Escola Francisco Nemésio

Os Anjos estão online
Educadores lançam o Projeto Anjos Conectados com a Leitura,
com uma proposta de mediação através das redes sociais

Inspirados nas ações do 30 Minutos pela
Leitura, os educadores da Escola Francisco
Nemésio Cordeiro, da comunidade de
Valparaíso, lançaram o projeto Anjos
Conectados com a Leitura, com uma
proposta lúdica e cheia de criatividade
para despertar o interesse dos alunos pela
literatura através de atividades dinâmicas
e interativas pelas redes sociais da escola.
A ideia surgiu como uma proposta
complementar
aos
projetos
já
fomentados na escola, e que durante o
distanciamento social precisou se adaptar
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e até inovar através das mídias digitais,
ampliando ainda mais a disseminação
das ações de incentivo à leitura não só
com os alunos, mas seus familiares e toda
a comunidade, que sempre se fizeram
presentes nas mobilizações realizadas
pelos educadores.
Logo na primeira semana de lançamento
do projeto, já teve muita contação de
histórias e leitura compartilhada não só
pelos educadores, mas com participação
dos alunos, que montaram seu espaço
literário em casa para apresentar seus

trabalhos de leitura. Com o intuito de
manter uma ação contínua de atividades,
a ação propõe que sejam realizados
trabalhos semanais, onde os alunos se
reúnem virtualmente para fomentarem
uma troca literária, com dicas e
percepções dos livros indicados.
Segundo a Coordenadora Pedagógica
da Escola Francisco Nemésio Cordeiro,
Lena Rodrigues, a proposta busca tornar
os alunos protagonistas das ações de
incentivo à leitura e abrir ainda mais
possibilidades de encantar novos leitores.

2

Tianguá, ce

Lazer sustentável
Turma da Oficina de Marcenaria lança linha de móveis e
utensílios domésticos sustentáveis
Novos produtos sendo lançados
no Galpão de Marcenaria, da
comunidade
de
Valparaíso,
seguindo os conceitos levantados
e já organizados pelo grupo na
elaboração do Plano de Negócios!
A preocupação com o meio ambiente,
respeitando a natureza e focando no
reaproveitamento de materiais, foi um
dos pontos fundamentais colocados
no planejamento das vendas de
marcenaria, ressaltando uma proposta

que já vem sendo fomentada desde
o início das atividades, e agora chega
com força no lançamento de uma linha
100% sustentável, com peças feitas
exclusivamente de paletes trabalhados.
A nova linha sustentável, envolve desde
mesinhas para varanda e escritório,
até pufes, cachepôs e jardineiras, com
detalhes caprichados para os móveis e
utensílios domésticos que podem ser
utilizados tanto no ambiente interno
como em espaços abertos.

Os novos produtos foram pensados com foco na nossa identidade
enquanto grupo de Marcenaria, pensamos em tudo que nos trouxe
até aqui, que foi exatamente o nosso foco no reaproveitamento,
na sustentabilidade e graças a visão que o IBS valorizou e acreditou
em nosso potencial, então colocamos como nossa missão trabalhar
em móveis com esse conceito de responsabilidade socioambiental,
utilizando o reaproveitamento de materiais

Marizete José da Silva

Associação Comunitária de Valparaíso
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Formações digitais
Educadores da rede pública de Serra do Mel recebem projeto
social com formação (EaD) gratuita de Mediação de Leitura
Em uma iniciativa que faz parte da
formação continuada do Projeto Ventos
que Transformam, os educadores da rede
pública de ensino de Serra do Mel estão
recebendo uma capacitação gratuita
no modelo EaD (Ensino à Distância) em
Mediação de Leitura, com fascículos e
sequências didáticas para a elaboração de
aulas remotas. As aulas iniciaram no dia
29 de outubro, e irão até 26 de novembro,
sempre contando com participação de
educadores, coordenadores pedagógicos,
diretores escolares e gestores municipais
do município.
A proposta em EaD, surgiu em adaptação
ao período de quarentena, e está
sendo viabilizada como uma extensão
das atividades presenciais, que já tem
um calendário de ações previsto para
2021. Assim como na Formação em
Mediação de Leitura, os educadores
contarão ainda com oficinas de Educação
Ambiental, Educação Financeira, Artes,
Educomunicação, Empreendedorismo e
Cidadania, com materiais exclusivos para
o conteúdo digital na plataforma EaD.
Para a formação em Mediação de Leitura,
novembro 2020 Ventos que transformam

o projeto reservou um conteúdo com
várias dicas de atividades práticas e
interdisciplinares, do uso do acervo
literário já doado para a escola nos projetos
e ações de incentivo à leitura, para além
da sala de aula. A oficina, envolve desde
capacitação técnica de organização da
biblioteca e manutenção do acervo, até
orientações para o fomento de práticas
de contação de histórias, utilizando obras
da literatura infanto-juvenil, com contos
de fada, contos maravilhosos, contos
de tradição oral, álbum ficcional, álbum
não-ficcional e a poesia, que podem
ser trabalhados tanto com a turma do
fundamental I e II, como estudantes do
ensino médio.

A iniciativa faz parte de uma ação
continuada de formações com os
educadores, com doação de acervo
literário paras as bibliotecas e um
calendário de atividades previsto com
nova etapa de oficinas práticas para 2021.
Segundo a educadora Wigna Silva, que
atua na Creche Dejaine Karla da Silva e na

Foram muitos os desafios
para a área de educação
em 2020, mas o projeto
conseguiu se fortalecer e
até aprimorar o material de
cara área de atuação das
oficinas, pois preparamos
conteúdos exclusivos para a
plataforma EaD, com todo
o suporte pedagógico para
os educadores elaborarem
aulas dinâmicas, criativas e
interativas com o seu público
escolar, e esse modelo trouxe
tantas inovações, que vamos
manter para os demais
municípios que recebem
ações do IBS.

Luis Salvatore
Diretor do IBS

Escola Municipal Vila Goiás, o momento
tem sido de muito aprendizado tanto
para o seu crescimento profissional como
pessoal enquanto leitora.
“Participar da Oficina de Leitura é
prazeroso e rico, principalmente por ser
EAD, pois nos permite além das aulas
programadas, criarmos nosso próprio
horário de estudos. Como discente,
adquiro conhecimentos, enriqueço o que
já sei e posso trabalhar nas atividades
remotas com meus alunos alguns textos
apresentados. A formação me incentiva
a ser uma leitora assídua, não somente
através do material disponibilizado
na plataforma, mas com as inúmeras
indicações de livros”, ressalta.
Segundo o Diretor do Instituto Brasil
Solidário, Luis Salvatore, as escolas
atendidas pelo projeto a partir deste ano,
estão recebendo uma proposta ainda
mais completa e potencializada com essa
nova plataforma digital das formações
EaD, ampliando as oportunidades de
aprendizado em diferentes meios de
acesso, e com materiais exclusivos para as
oito áreas de atuação das formações IBS.
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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
De 12 a 14 de fevereiro, formações em Incentivo à
leitura, educação ambiental, educação financeira,
com entrega de materiais (EA, EF, Leitura)

Formação em leitura (ead)
De 29/10 a 26/11, formações em Incentivo à leitura
100% digital, com download de materiais de apoio

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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