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Volta às aulas com saúde e segurança
Volta às aulas em Serra do Mel contará com entrega de mais de 2.700 kits de Saúde na
rede municipal e estadual de ensino, garantindo a segurança de alunos e professores
O Projeto Ventos que Transformam está
mobilizado no fortalecimento do trabalho
de prevenção e saúde no retorno às aulas
e já prepara a compra de mais de 2.700
kits de saúde para serem entregues aos
alunos e educadores da rede municipal
e estadual em Serra do Mel, RN. O
planejamento para a aentrega nas escolas
acontecerá no início do ano letivo.
Os itens estão sendo adquiridos dentro
do planejamento e as ações educativas na
comunidade escolar incluem a produção
de um Gibi (veja imagem da capa acima)

JANEIRO 2021 VENTOS QUE TRANSFORMAM

com o personagem Tião, mascote das
ações de saúde IBS, apresentando de
forma lúdica e criativa quais as medidas
essenciais adotadas desde o início da
quarentena, como a forma correta para
higienizar as mãos, utilizar a máscara e
manter o distanciamento em todos os
espaços escolares.
O kit de saúde está sendo preparado em
sacolinhas individuais, com viseiras no
modelo “face shield” para os educadores,
e, numa parceria com a empresa Voltalia,
máscaras em tecido para os alunos (veja

modelos abaixo). Em cada sacolinha,
os estudantes receberão 4 máscaras de
tecido, já garantindo uma troca necessária
com tempo para a higienização correta do
material, além de uma squeeze para o uso
individual das garrafinhas de água, junto
com material educativo com instruções
sobre a importância de não compartilhar
os itens pessoais e seguir todas as
orientações expostas nos banners e no
próprio Gibi entregue em todas as escolas
da rede pública municipal e estadual da
região.
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Serra do mel, RN
Antes da volta no presencial,
uma última aula virtual
Projeto Ventos que Transformam lança Formação EaD de
Saúde para os educadores da rede pública de Serra do Mel
Antes da volta às aulas, o Projeto Ventos
que Transformam tem uma nova proposta
na área da saúde, com capacitação para
os educadores não só sobre as medidas
essenciais dentro do contexto de pandemia,
mas ressaltando cuidados de higiene e
prevenção que precisam ser trabalhados
dentro e fora do ambiente escolar.
O tema chega como capacitação para
os professores da rede pública de ensino
de Serra do Mel, que abrirá vagas para
a Formação EaD de Saúde do IBS, de
forma gratuita tanto para os educadores,
coordenadores pedagógicos e gestores
escolares, como para os técnicos da
Secretaria de Educação, possibilitando
uma troca de aprendizagem ativa em toda
a comunidade escolar e gestão pública.
Disponibilizando um conteúdo completo
na plataforma digital desenvolvida pelo
Instituto Brasil Solidário, a formação
pretende ressaltar toda a experiência
e vivência das ações promovidas pelo
IBS em campo, pontuando desde dicas
importantes sobre a higienização nas

escolas, até assuntos como a educação
alimentar, os cuidados com a saúde
mental, do corpo e também da saúde
bucal, que pode ser intensificado com
projetos implementados com auxílio dos
educadores e gestores escolares.
A proposta inclui ainda um fascículo
completo que trata sobre à COVID-19 e
os cuidados no retorno às aulas, além de
orientações sobre práticas pedagógicas
e atividades dinâmicas que podem ser
incorporadas tratando de temas de
cidadania e inclusão que estão presentes
no cotidiano dos alunos, permitindo que
eles reflitam sobre o comportamento, sobre
sua saúde mental e seus projetos de vida.

Produzimos este EAD usando nossa
experiência em 20 anos de projetos,
observando necessidades urgentes,
como crianças com problemas
bucais graves e possibilidades de um
trabalho mais amplo e perene em
saúde geral. Neste curso conseguimos
condensar nosso sonho de um
trabalho feito com educadores,
onde abrimos a possibilidade de
formarmos não apenas cidadãos
mais inteligentes, mas também
seres humanos mais saudáveis e
preparados para enfrentar a vida.

Dr. Wolber Sontak

Dentista e colaborador do IBS na
área da Saúde desde 2004

Ajustes finais na biblioteca e no auditório
Uma biblioteca acolhedora, um auditório
com novos equipamentos e salas de
aula específicas para o curso técnico de
eletrotécnica aos alunos da região, são
algumas das ações já previstas pelo Projeto
Ventos que Transformam, que começa o
ano garantindo a compra dos materiais
que serão doados para esses espaços.
As estantes e prateleiras que serão
utilizadas na biblioteca, já estão em fase
final de compras, com a proposta de
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promover uma ação em campo com a
equipe do Instituto Brasil Solidário, em
toda a montagem dos espaços literários.
Seguindo o mesmo modelo das escolas
atendidas pelos projetos de leitura do IBS,
o ambiente será organizado com livros
dispostos em fácil acesso, de forma lúdica e
convidativa não só para os estudantes, mas
para toda a comunidade, considerando
a proposta de uma biblioteca híbrida e
comunitária para a região.

Além dos equipamentos da biblioteca,
que deverá ter seu espaço transformado
logo no primeiro semestre, com previsão
já para março, o auditório de 120m²,
viabilizado pelo projeto, receberá ainda
60 cadeiras novas, possibilitando mais um
local de extensão do aprendizado para os
alunos, numa estrutura de qualidade para
as atividades desenvolvidas dentro da
grade curricular da escola, seja no ensino
médio ou para o curso técnico.
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tianguá, CE
Estamos aguardando chegar o tecido
para começarmos a produção e todas
as mulheres da equipe vão participar
desse trabalho, já temos um
planejamento no Galpão, seguindo
as medidas de saúde e prevenção,
com higienização dos tecidos e todos
mantendo o distanciamento correto,
e todo o cuidado na finalização das
máscaras, assim como temos feito
com os clientes lá da região.

Jéssica Sá

Educadora em Tianguá (CE)

Do CE para RN: um
intercâmbio saudável
Turma de Corte
e Costura de
Tianguá trabalha
na produção
das máscaras de
tecido para Serra
do Mel

As máscaras virão em três estampas - preta,
amarela e cinza - e serão produzidas pelos
profissionais formados em outro município
do projeto Ventos que Transformam (veja as
marcas de corte nas linhas azuis)
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As ações do Projeto Ventos que
Transformam já se estende num
intercâmbio entre os municípios
beneficiários.
Os kits de saúde, que estão sendo
preparados para as escolas em Serra
do Mel, RN, contarão com uma
contribuição direta de uma das ações
do projeto no município de Tianguá,
CE, que já possui um grupo estruturado
de costureiras das formações em Corte
e Costura e estarão como responsáveis
pela produção de cerca de 11 mil
máscaras de tecido, dada a experiência
da turma que já vem confeccionando o
material desde o início da quarentena.
Segundo Jéssica Sá, que faz parte do
grupo de mulheres costureiras de
Tianguá, a equipe já vem se preparando
para essa demanda e tem trabalhado na
produção das máscaras seguindo todas
as recomendações de higienização
desde o primeiro contato com o tecido
até a entrega final em embalagens
individuais.
O projeto desenvolveu estampas
personalizadas para os tecidos das
máscaras, já garantindo a demarcação
dos moldes no próprio tecido, para
facilitar e agilizar a produção do material
que deverá ser entregue logo no início
do ano letivo junto com a ação de saúde
para as escolas de Serra do Mel, RN.
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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
FORMAÇÕES EAD
29/10 a 26/11 - Incentivo à Leitura
12/11 a 10/12 - Educação Financeira
18/11 a 16/12 - Educação Ambiental
18/01 a 29/01 - Saúde e Prevenção

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.
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