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VENTOS QUE TRANSFORMAM
Vimos a necessidade de termos o kit
de primeiros socorros, sabendo que a
equipe trabalha com equipamentos
como máquinas, e objetos cortantes. A
equipe de marcenaria fez um armário,
que ficou exposto também para possíveis
encomendas, e a turma de Corte e
Costura preparou um kit, com máscaras
e aventais para uso individual de todos
que trabalham no Galpão.

Marizete José da Silva,

Integrante do grupo de Marcenaria

Antes de tudo, a prevenção
Galpão de Valparaíso tem novos armários com kit
de limpeza e primeiros socorros, em iniciativa do
planejamento estratégico elaborado pela turma das
oficinas Marcenaria e Corte e Costura
Um novo espaço para kit de limpeza
e primeiros socorros, já reservados em
armários construídos pela turma da
Oficina de Marcenaria! Estas, são só
algumas das novidades que estão sendo
implementadas a partir das observações
encontradas pela equipe das oficinas,
durante a elaboração do Plano de
Negócios, que teve vários encontros e
reuniões virtuais sendo mobilizadas por
toda o grupo, durante esse período de
distanciamento social.
A turma de Marcenaria e Corte e
Costura, que participou das formações
do Projeto Ventos que Transformam, na
comunidade de Valparaíso, em Tianguá
(CE), segue buscando aprimorar o
trabalho mobilizado com os moradores
da região, e tem ajudado na geração de
renda das famílias da comunidade. A ideia
do kit de primeiros socorros, atendendo
toda a equipe que atua diretamente no
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Galpão doado pelo projeto, foi um ponto
levantado em planejamento estratégico,
e que tem guiado várias definições
importantes de gestão do espaço.
Para o kit primeiros socorros, foram
adquiridos materiais como ataduras,
gazes, algodão, álcool, pinças e
esparadrapos para qualquer emergência
e primeiro atendimento para a equipe
das atividades. O espaço já tem mantido
todas as medidas preventivas de cuidado
e segurança no combate à COVID-19,
com disposição de álcool em gel logo na
entrada, e o uso de EPIs com máscaras
esterilizadas para toda a equipe. Com o
novo armário voltado para os produtos
de limpeza, foi elaborado também um
calendário de organização do espaço,
com revezamento para o auxílio na
manutenção e limpeza do Galpão,
contando com a colaboração de todos
das oficinas.
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Colher e plantar
Semana da Árvore na comunidade de Valparaíso, é
marcada por ações interdisciplinares e criativas de
Educação Ambiental
Uma programação intensa de ações de
educação ambiental com distribuição
de mudas, visitas ao quintal ecológico
da escola e até atividades de fotografia
registrando as árvores da própria
comunidade!
A Semana da Árvore, para os alunos da
EFA Antônia Suzete de Olivindo da Silva,
contou com uma programação dinâmica
e criativa elaborada pelos educadores,
entre os dias 19 e 26 de setembro, que
mesmo com aulas sendo elaboradas de
forma remota, trouxe para o conteúdo
das disciplinas, uma mobilização com
atividades em campo, trazendo a turma
para perto da natureza e até motivando
os estudantes a descobrirem seus
próprios cantinhos verdes em casa, na sua
rua e comunidade.
A proposta, que foi promovida com
atividades interdisciplinares, com a
ajuda de todos os professores da escola,
começou a semana com doação de
150 mudas para os alunos e familiares
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da região, contando com apoio e
mobilização das Secretarias de Meio
Ambiente e de Agricultura do município
de Tianguá (CE). A entrega foi feita no
próprio espaço da escola, seguindo
todas as medidas de saúde e segurança
recomendados nesse período de
distanciamento social.
Os estudantes participaram ainda de uma
atividade interativa no quintal produtivo
da escola, onde produziram um vídeo
com a temática da semana da árvore, e
tiveram a ajuda dos professores numa
visita domiciliar sobre as técnicas de
plantio, conhecendo de perto as árvores
frutíferas de cada família dos alunos.
As ações incorporaram ainda produções
textuais, além de atividades de artes
e fotografia, motivando os estudantes
a terem mais contato com os espaços
verdes da região e até registrarem em
fotografias as árvores e plantas nativas
da comunidade, identificando cada uma
como parte das atividades.

Reconhecendo a importância da
árvore para a manutenção da
vida, foram desenvolvidas várias
atividades durante toda a semana,
incluindo ações de artes, utilizando
galhos e troncos secos, que podem
deixar o espaço em que vivemos mais
aconchegante e belo. Os galhos, que
poderiam ser descartados, foram
utilizados de forma criativa para
decoração, valorizando ainda mais
esse bem tão precioso que a natureza
nos disponibiliza.

Erika Sá

Coordenadora Pedagógica da Escola
Antônia Suzete de Olivindo da Silva
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Escolhemos esse livro pensando na mensagem que gostaríamos
de levar para os nossos alunos nesse Dia da Árvore, trazendo
uma reflexão importante sobre os cuidados com a natureza.
Hoje, estamos diante de uma problemática ambiental em nosso
país, que se faz necessário que plantemos atitudes, voltadas
para a sensibilização de uma tomada de consciência coletiva
que vivifique a cultura do respeito e do cuidado do homem pela
natureza, pois ela de tão generosa nos dar tudo sem pedir nada
em troca, mas parece por não retribuirmos esse amor. Então,
plantemos hoje novas práticas de amor pela vida, cultivemos em
nós essa comunhão com a natureza pois dela somos parte.

Jéssica Sá

Educadora em Tianguá (CE)

Histórias sustentáveis
Educação Ambiental foi o tema do 30 Minutos pela Leitura,
com atividades de contação de histórias
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As atividades do projeto 30 Minutos
pela Leitura, nas escolas da comunidade
de Valparaíso, em Tianguá (CE), tem
sido mobilizada todos os meses com
várias ações criativas de contação de
histórias e fomento a produção textual
de forma interdisciplinar, trazendo
para o incentivo à leitura, diversos
assuntos que fazem parte do conteúdo
programático do currículo escolar em
diferentes disciplinas da escola.
Para o mês de setembro, a proposta
trouxe a educação ambiental como
temática chave, aproveitando a
programação da Semana da Árvore para
motivar os alunos a refletirem sobre
os cuidados com o meio ambiente,
soltando a imaginação tanto nos
textos como mergulhando no universo
literário com obras que ressaltam esse
contato com a natureza.
A educadora Jéssica Sá, preparou um
momento especial de contação de
histórias, junto com a sua filha Luara
de 7 aninhos, na leitura do livro a
Árvore Generosa, de Shel Silverstein,
marcando a data de comemoração do
Dia da Árvore para os estudantes da
Escola Francisco Nemésio Cordeiro e
EFA Antônia Suzete de Olivindo da Silva,
que participaram das Oficinas Práticas
IBS do Projeto Ventos que Transformam,
na comunidade de Valparaíso.
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EXPEDIENTE
fotografia
Luis Eduardo Salvatore
Editorial
Gabriela Martins, Jone Paraschin Jr,
Luis Eduardo Salvatore, Danielle Haydée, Aline Mesquita
DIAGRAMAÇÃO
Jone Paraschin Jr

Semana da Árvore em Tianguá, CE

Linha do tempo

LEGENDA

REALIZADO

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)

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.

MAR

outubro 2020 Ventos que transformam

MAI

ago

out

4

