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VENTOS QUE TRANSFORMAM
Participar dessa produção tem sido
um desafio, pois ainda não tínhamos
trabalhado com uma demanda
tão grande. Ao mesmo tempo é
uma honra, porque a gente sabe
da importância desse projeto. Estou
adorando. Do nosso grupo, ninguém
tinha experiência com costura e hoje
estão todas envolvidas nesse trabalho,
é algo muito gratificante pra todas nós.

Claudiana Salvino

Equipe Corte e Costura - Tianguá (CE)

Ventos de Tianguá que
transformam Serra do Mel
Turma de Corte e Costura em aumenta equipe para suprir a
demanda de máscaras do kit de Saúde
As ações de saúde do Projeto Ventos que
Transformam seguem em ritmo acelerado
de planejamento e produção para a
finalização dos kits de saúde, que serão
entregues para alunos e educadores de
Serra do Mel (RN) e Tianguá (CE), nas
escolas atendidas pelo projeto na região.
As máscaras de tecido estão sendo
confeccionadas no Galpão doado pelo
projeto, na comunidade de Valparaíso,
em Tianguá, pelas mãos das costureiras
que passaram pela capacitação em Corte
e Costura, e agora ajudam nesse processo
de solidariedade e muita mobilização
para contribuirmos com um retorno às
aulas de forma segura, tomando todas as
medidas preventivas contra à COVID-19.
Com a proposta de envolver a entrega
de 11 mil máscaras, incluindo 4 unidades
em cada kit doado aos alunos da rede
pública de ensino, as costureiras do
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projeto, precisaram mobilizar ajuda extra
na comunidade, ampliando a equipe em
mais 5 novos integrantes para auxiliar na
produção das máscaras de tecido.
Para Claudiana Salvino, que faz parte
da equipe de Corte e Costura, esse
intercâmbio entre as ações do projeto
tem sido recebido pela equipe com
muito entusiasmo e gratidão em ser
parte dessa corrente solidária para além
do município, e até permitindo ampliar as
atividades do grupo com participação de
outras costureiras da comunidade.
O processo de confecção das máscaras
também tem seguido todas as orientações
de prevenção e saúde, desde a compra e
higienização dos tecidos, até a logística de
produção, com grupos de no máximo 5
pessoas se revezando no Galpão, mantendo
o distanciamento e com máscaras e álcool
em gel disponíveis no local.
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Serra do mel, RN
Aguardando o sino
Kit de Saúde inclui totens de álcool em gel para todas as escolas de Serra do Mel (RN)
O kit de saúde do Projeto Ventos que
Transformam, ganhou um novo item,
essencial para reforçar as ações de saúde
e prevenção no retorno às aulas com os
alunos e educadores. Foram adquiridos
44 totens de álcool em gel, para atender
todas as escolas da rede pública de ensino
municipal e estadual da região, que será
doado, junto com os mais de 2.700 kits
que serão distribuídos de forma gratuita
para alunos e educadores.

O material está sendo pensado com foco
em atender toda a comunidade escolar,
mas dentro das necessidades de cada
grupo, onde os educadores receberão
máscaras “face shield”, no modelo de
viseiras faciais, e os alunos receberão 4
máscaras de tecido para facilitar o uso e
higienização do material.
Para a entrega, estão sendo preparadas
sacolinhas individuais, que além das
máscaras, terão uma squeeze para evitar

o contato entre os estudantes com o uso
das garrafinhas de água e um material
educativo envolvendo desde banners para
serem expostos nos ambientes comuns
da escola, até a produção de um Gibi, em
formato lúdico e criativo, mostrando as
orientações de higienização das mãos e a
importância de não compartilhar os itens
pessoais e seguir todas as orientações
de prevenção e saúde, nesse período de
combate à COVID-19.
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Poesia no nosso quintal
Anjos da Leitura lançam projeto “Quintal de Poesia”,
promovendo o 30 minutos pela Leitura em espaços ao ar livre
Um espaço de muita inspiração para
o incentivo à leitura sendo trabalhado
em áreas verdes, aproveitando os
cantinhos convidativos e arborizados da
comunidade!
O 30 Minutos pela Leitura, na comunidade
de Valparaíso, em Tianguá (CE), abriu suas
atividades de 2021, com uma proposta
cheia de criatividade e muito carinho aos
alunos, montando um espaço ao ar livre,
intitulado “Quintal da Poesia”! Levando
para a sombra das árvores todo o material
lúdico das ações literárias, com tapetes,
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almofadas e o rico acervo doado para as
escolas, os alunos puderam se aconchegar
nesse cantinho de leitura e escolher entre
os muitos trechos de poesias que foram
recortados e colocados nas cestinhas do
espaço literário.
Segundo a Professora Lena Rodrigues,
os educadores estão planejando que a
atividade se torne algo permanente, com
ações todos os meses em diferentes locais
da comunidade, dando a oportunidade de
alunos de bairros mais distantes também
participarem do projeto.

Fizemos a atividade com escala
de horários entre os alunos,
pensando em todos os cuidados
nesse período da pandemia. O
espaço foi preparado no quintal da
Escola Francisco Nemésio Cordeiro,
um cantinho todo aconchegante
ao som dos pássaros, que
combinaram com a magia das
palavras. Foi assim, que nossos
Anjos recitaram lindas poesias.

Lena Rodrigues

Educadora em Tianguá/CE
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O Anjos da Leitura tem trabalhado com um
grupo de alunos na biblioteca, que se revezam
nas atividades semanais, ajudando em toda a
preparação do espaço para visitação dos leitores.
Ficam no máximo 2 alunos por vez, tomando
todas as medidas de prevenção, com uso da
máscara e do álcool em gel, e eles estão auxiliando
na catalogação dos livros, na organização do
ambiente e no controle de empréstimo do acervo,
pra que eles possam se apropriar desse espaço
e ser inspiração para incentivar outros alunos a
participarem das atividades literárias”

Marizete José da Silva

Diretora da EFA Antônia Suzete de Olivindo da Silva

Em Tianguá a leitura
não pode parar
Biblioteca de Tianguá mantém ativa a proposta de
empréstimo dos livros com alunos auxiliando e se
revezando na organização do acervo
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Nossos Anjos da Leitura de Tianguá
(CE), tem feito um trabalho de muito
acolhimento, buscando todos os
cuidados para manter a biblioteca
doada na comunidade de Valparaíso,
um espaço vivo e pulsante de
iniciativas de incentivo à leitura junto
aos alunos e moradores da região!
O projeto vem se fortalecendo cada
vez mais, com auxílio dos próprios
alunos, que já fazem parte de um
grupo do Anjos exclusivo pra essa
turminha, com um calendário
de atividades mobilizado pelos
educadores, onde os estudantes se
revezam a cada semana pra organizar
o vasto acervo literário disponível e
ajudar no controle de empréstimo
dos livros.
Mesmo nas férias de janeiro, a
direção da escola manteve a
proposta de visitação da biblioteca,
abrindo uma vez por semana, com
auxílio do grupo formado durante
as aulas. Para o início do ano letivo,
a turma já está programando
atividades de contação de histórias
e o 30 minutos pela Leitura com
participação ativa dos estudantes já
engajados nas atividades e buscando
novos integrantes para manterem a
mobilização das ações literárias ainda
mais fortalecidas com a comunidade.
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O conhecimento que adquirimos no
curso vai facilitar muito o nosso retorno
às aulas nesse momento de pandemia, a
ideia do escovódromo é excelente, dá pra
adaptar nas escolas, já pensamento na
questão da higienização das mãos, além de
proporcionar várias outras possibilidades
como escovação e os cuidados com o meio
ambiente, além de estimular a arte. A equipe
foi maravilhosa e nos passou total segurança
ao transmitir conhecimentos, nós só temos a
agradecer por participar dessa formação.

Jarlene de Moura

Professora da UEI Dejaine Carla da Silva,
em Serra do Mel (RN)

Saúde em primeiro lugar
Educadores de Serra do Mel (RN) e Tianguá (CE) participam de Formação EaD de Saúde em
diálogo direto com especialistas sobre as medidas de prevenção no retorno às aulas
Saúde e Prevenção foi o tema da Formação
EaD que abriu as atividades de janeiro,
já reforçando uma temática que estará
presente durante todo o ano e precisa ser
trabalhado desde as primeiras ações de
preparação do ano letivo!
Contando com a participação de 186
educadores de diferentes regiões do Brasil,
a formação realizada entre os dias 18 e 29
de janeiro, com muitas dicas e orientações
sobre como trabalhar projetos de Saúde
na Escola, de forma ampla e participativa,
agregando assuntos como Saúde Mental,
Educação Alimentar, até um fascículo
específico sobre as COVID-19 e as medidas
de prevenção para o retorno às aulas.
A capacitação foi realizada de forma gratuita,
com participação de educadores de Serra
do Mel (RN) e Tianguá (CE), que fazem
parte das ações do Projeto Ventos que
Transformam, junto a educadores de outras
regiões do Brasil, como escolas da Paraíba,
Bahia, Tocantins, Pernambuco, Mato Grosso
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e Piauí, num intercâmbio de aprendizado e
boas práticas a cada aula interativa.
O momento possibilitou um diálogo direto
com médicos de diferentes especialidades,
convidados do Brasil e até de outros países,
que aproveitaram para tirar dúvidas dos
educadores e esclarecer sobre cuidados
que podem ser fomentados dentro e
fora do ambiente escolar, com alunos e
comunidade.
Com aulas ministradas pelo Dr. Wolber
Campos, a formação trouxe para as aulas
interativas convidados como o médico
cardiologista do Hospital Pró-Cardíaco
do Rio de Janeiro, Dr. Marcelo Fabrício,
o cirurgião plástico, Dr. Paulo Souza, a
Psicóloga, Dra. Lara Ribeiro, além do Dr.
Márcio Valeriano, que foi diagnosticado
com COVID-19, e compartilhou seus
relatos como paciente e médico da linha
de frente nos atendimentos nos hospitais,
enfrentando todos os desafios no
combate a disseminação do coronavírus.

Direto da Austrália, os educadores
conversaram ainda com Fábio Fowler, que
é gerente geral da região Ásio-Pacífico e
África da empresa Ultradente, e trouxe
um panorama de como está sendo esse
período de pandemia no país em que
reside atualmente.
Para Jarlene de Moura, Professora da
UEI Dejaine Carla da Silva, em Serra do
Mel (RN), o curso proporcionou um
leque de conhecimentos e ideias sobre
saúde, prevenção de doenças e cuidados
com o meio ambiente que ampliam as
oportunidades pedagógicas nas escolas e
até em ações com a família.
A proposta pretende seguir com as
ações de saúde durante todo o primeiro
semestre de 2021, já com nova turma
para a Formação EaD já agendada para
início no dia 19 de fevereiro, abrindo
mais oportunidades de propagar
conhecimento e possibilitar capacitação
para os educadores do município.
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Novas formações à vista
IBS lança formações EaD gratuitas em Saúde, Artes, Leitura,
Educação Ambiental e Educação Financeira para a rede
pública dos 5 municípios do Projeto Ventos que Transformam
Seguindo a mesma proposta de
aprendizagem ativa mobilizada nas
formações em campo, o Instituto Brasil
Solidário, abre suas atividades de 2021
com um calendário intenso de formações
EaD gratuitas sendo ofertadas nas
áreas de Incentivo à Leitura, Educação
Ambiental, Introdução à História da Arte,
Teatro de Sombras e Marionetes, Música,
Educação Financeira, Rádio Escolar,
Fotografia, Desenho e Pintura, Xilogravura,
Oficinas Criativas, Metodologia Ativa
da Aprendizagem, além de Saúde
e Prevenção, ressaltando todas as
orientações para o retorno às aulas de
forma segura e acolhedora aos alunos.
Os educadores de Serra do Mel e Tianguá
já começaram o ano participando de uma
capacitação em Saúde e Prevenção, e
agora podem participar de uma segunda
turma no mês de fevereiro, junto com
todo o calendário das outras oficinas, que
desta vez, conta também com inscrições
para os municípios de Ubajara (CE) Lagoa
Nova (RN) e Cerro Corá (RN), que fazem
parte das ações promovidas pelo Projeto
Ventos que Transformam, da Echoenergia
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com realização do Instituto Brasil Solidário.
Com foco em mobilizar uma rede de apoio,
capacitação e escuta aos educadores da
rede pública de ensino, a iniciativa tem
disponibilizado uma equipe pedagógica
que auxilia no acompanhamento dos
conteúdos dentro de cada área temática,
incluindo modelos e dicas para a
elaboração dos planos de aulas de forma
mais inclusiva e participativa no ensino
remoto. As formações serão ofertadas
durante todo o primeiro semestre de
2021, disponibilizando oficinas em datas e
horários variados, dando a oportunidade
dos participantes escolherem o melhor
período dentro da sua rotina escolar.
Segundo o Diretor do Instituto Brasil
Solidário, Luis Salvatore, as formações
no modelo EaD surgiram em adaptação
ao período da pandemia, mas logo
que iniciada as primeiras atividades,
demonstrou ser uma plataforma essencial
de apoio aos educadores, permitindo
um intercâmbio entre escolas de várias
regiões do país, além de um diálogo
aberto com especialistas da área que
estão para além das fronteiras nacionais.

Ao longo o segundo semestre
de 2020 formamos cerca de
350 pessoas nas primeiras
intervenções no formato
EaD, que incluíram avaliação
externa e um amplo trabalho
de ajustes nas formações à
distância. Iniciamos 2021
extremamente motivados,
pois, conseguimos finalmente
organizar nossas 8 áreas
transversais na plataforma,
incluindo uma ação de saúde
e protocolos de volta as aulas
- Covid 19. Mais do que temas
atuais e abordados de forma
profunda, temos ainda a
segurança de resultados tão
bons quanto nossa atuação
presencial, que é a base do
PDE IBS e que historicamente
muda a realidade de
várias escolas e municípios
brasileiros com mudanças
práticas nesses locais.

Luis Salvatore
Diretor do IBS

A iniciativa, que surgiu como
apoio para os educadores durante
a pandemia, se tornou uma
proposta permanente, envolvendo
formação de turmas em todo o
primeiro semestre de 2021
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Ações de Leitura inspiradas nos projetos do IBS seguiram mesmo durante a pandemia, seguindo os protocolos de saúde

Linha do tempo

LEGENDA

DIAGRAMAÇÃO
Diogo Salles

REALIZADO

A REALIZAR

VOLTA ÀS AULAS EM
SERRA DO MEL (RN)

INÍCIO DAS FORMAÇÕES EAD, COM
CURSO DE INCENTIVO À LEITURA

MARÇO, 2021

29 OUTUBRO, 2020

DATAS DE
DESTAQUE
PRIMEIRA VERSÃO

MATRIZ CURRICULAR

Recebimento da primeira versão
do plano de curso de eletrotécnica

Desenvolvimento da matriz curricular
do curso de Eletrotécnica, com previsão
de início para abril de 2021

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 2020
29/10 a 26/11 - Incentivo à Leitura
12/11 a 10/12 - Educação Financeira
18/11 a 16/12 - Educação Ambiental

FORMAÇÕES EAD 2021
18/01 a 29/01 - Saúde e Prevenção
Arte; Metodologia Ativa; Educação
Financeira e Educação Ambiental

FORMAÇÕES
COMPRA DE EQUIPAMENTOS
Em parceria com o Senai, o IBS vem buscando a configuração ideal para as duas salas
técnicas sendo construídas no complexo, sempre visando a qualidade e a inovação.

MOBILIÁRIO/
EQUIPAMENTOS
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