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A Prefeitura de Lagoa Nova (RN) recebeu 
a doação de 50 Kits “Práticas de Educação 
Ambiental - IBS”, através do Projeto Ventos 
que Transformam!
A coletânea chega ao município junto 
com a proposta já iniciada das Formações 
EaD de Educação Ambiental, apresentan-
do um material completo com um passo 
a passo para o desenvolvimento de ati-
vidades interdisciplinares e tecnologias 
sustentáveis, que podem ser mobilizadas 
dentro e fora de sala de aula. 
O ato simbólico de entrega do material, 
contou com a presença do Prefeito de La-
goa Nova (RN), Luciano Santos, dos Secre-
tários de Meio Ambiente João Da Mata, 
Educação Iralice Aciole, Saúde Ruxley Ber-
nadino e de Turismo Josiane Gomes. Na 
ocasião, foi doado 01 kit para cada aluno 
representante das respectivas secretarias 
que estão recebendo a formação, cerca 
de 80 servidores do município estão par-

ticipando da capacitação ofertada pelo 
Instituto Brasil Solidário. Os demais kits 
foram distribuídos entre as Unidades Es-
colares da região.
Segundo Josiane Gomes, Secretária de 
Turismo, Desportos e Desenvolvimento 
Econômico de Lagoa Nova, as ações de 
educação ambiental vêm sendo mobili-
zadas de forma conjunta entre as secre-
tarias do município e com a capacitação, 
a ideia é formar agentes multiplicadores 
para levar o aprendizado de forma efetiva 
em cada uma de suas áreas de atuação.
Para Márcia Araújo, coordenadora do 
Centro Municipal de Ensino e Educação 
do Campo e da modalidade EJA, no mu-
nicípio de Lagoa Nova/RN, o material do 
curso chega somando forças aos traba-
lhos iniciados nas escolas e dando um su-
porte pedagógico essencial para colocar 
em prática projetos que aproximam esco-
la e comunidade.

lagoa nova, RN
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O Kit e as práticas
Lagoa Nova (RN) recebe o Kit Práticas de Educação 
Ambiental e mobiliza participação de 4 Secretarias 
Municipais nas Formações EaD do IBS

Nossa perspectiva é de todos sermos 
agentes multiplicadores, pois estamos 
unidos, trabalhando em conjunto pela 

educação ambiental no município. 
Por isso o material e as vagas foram 

distribuídos contemplando todas essas 
secretarias. No caso da Secretaria 
de Turismo nós fazemos parte do 

projeto Geopark Seridó, e a entrega 
da coletânea ficou diretamente com a 

pessoa ligada a esse projeto.

Josiane Gomes
Secretária de Turismo de Lagoa Nova

Em 2019, desenvolvi um projeto com 
horta escolar numa a turma EJA 

na zona rural, e percebemos que os 
alunos vislumbraram na produção 
de vegetais uma forma de estudar 

a partir da prática, um jeito de 
aprender ativamente dentro de sua 

realidade e com significado, sentindo-
se protagonistas de sua formação. 
Queremos avançar nessa proposta 

com um projeto de aquaponia junto 
ao poder público, com materiais 

necessários para a produção desse 
sistema, pois a teoria, os exemplos e 

um material para estudo já temos aqui 
através da formação do IBS.

Márcia Araújo
coordenadora do EJA de Lagoa Nova
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Eletrotécnica chegando
Plano para formação em eletrotécnica é aprovado pelo 
Conselho Estadual de Educação e avança para definição de início das matrículas

ventos que transformam

O Plano de Curso da Formação em ele-
trotécnica, proposta pelo Projeto Ventos 
que Transformam na escola estadual de 
Serra do Mel, conseguiu aprovação pelo 
Conselho Estadual de Educação, aguar-
dando somente a publicação no diário 
oficial, para avançar ao próximo passo 
de planejamento e articulação do início 
das aulas no município. Com o plano 
aprovado, a Secretaria de Educação, já 
tem se organizado para garantir um iní-
cio de matrícula logo que for possível o 
retorno às aulas presenciais, seguindo 

todas as medidas de segurança e pre-
venção recomendados pela OMS.
A proposta do plano recebeu um ajuste 
no ano passado, após uma pesquisa rea-
lizada com os moradores, com 90,8% dos 
entrevistados ressaltando interesse em 
participar da capacitação em Eletrotécni-
ca, com esse retorno, a formação incluiu 
a modalidade subsequente e integrada, 
permitindo ampliar a oportunidade para 
pessoas que já concluíram o ensino mé-
dio ou estão concluindo e gostariam de 
se profissionalizar nessa área.

A formação prevê uma grade curricular 
com carga horária de 1200 horas, além 
de todo o material e capacitação que 
será ofertado de forma gratuita para a 
comunidade. O projeto tem mobilizan-
do ainda melhorias estruturais na Escola 
Estadual Padre José de Anchieta, onde 
será implementado o curso, envolven-
do desde reformas na escola até novas 
salas técnicas para acolher os estudan-
tes com toda a organização e estrutura 
necessária para as atividades previstas 
no projeto.

Com um calendário intenso de formações 
sendo fomentadas desde o início do ano, 
o IBS abriu novas turmas no mês de mar-
ço com inscrições para as Oficinas em Rá-
dio Escolar, Fotografia, Pintura e Desenho, 
Teatro de Bonecos e Oficinas Criativas, in-
cluindo vagas para os educadores da rede 
pública de ensino dos municípios de Serra 
do Mel (RN), Lagoa Nova (RN), Tianguá (CE) 
e Ubajara (CE), que são atendidos pelo Pro-
jeto Ventos que Transformam.
As oficinas têm trabalhado com uma pro-
posta de suporte pedagógico nesse perío-
do do distanciamento social e produção 
das aulas remotas, com uma metodologia 

dinâmica e criativa. Através das aulas inte-
rativas, com orientações de educadores de 
várias regiões do Brasil e especialistas em 
cada tema das formações, a proposta vem 
reforçando que é possível trabalhar com a 
aprendizagem ativa, envolvendo leitura, 
artes, cultura e muitas atividades práticas 
mesmo através do ensino remoto.
O diálogo e articulação para as inscrições, 
acontece em parceria com a Secretarias de 
Educação dos municípios atendidos pelo 
projeto, com datas e horários variados, 
dando a oportunidade dos participantes 
escolherem o melhor período dentro de 
sua rotina escolar.

Inspiração à distância
Formação EaD ganha novas turmas e novos cursos

serra do mel, rn

Educomunicação

Artes

Educomunicação
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Um galpão autossustentável
Galpão da Comunidade de Valparaíso, em Tianguá (CE), recebe instalação de placas solares

tianguá, CE

Economia e sustentabilidade! O Galpão 
doado pelo Projeto Ventos que Transfor-
mam, na comunidade de Valparaíso, em 
Tianguá (CE), agora conta com a instala-
ção de placas solares, tornando o espaço 
das atividades de Marcenaria e Corte e 
Costura, uma sede com padrões susten-
táveis e geração de energia limpa.
A iniciativa chega reforçando a propos-
ta de conscientização sobre os cuidados 
com o meio ambiente já desenvolvida 
em atividades práticas em sala de aula, 
incluindo projetos de lâmpada solar, a 

produção de forno solar e filtro de águas 
cinzas já com modelos disponibilizados 
no próprio ambiente da escola.
Para o espaço do Galpão, serão instala-
dos 58 painéis fotovoltaicos, com uma 
capacidade de geração de aproxima-
damente 2529 kwh/mês, equivalente a 
quase R$ 2.000,00/mês de economia. 
Em termos ambientais, a redução anual 
chega a 45.000 kg de CO2 emitidos, 
além de evitar o consumo de 9.482 kg 
de carvão por ano, equivalente a 2.500 
árvores. 

Segundo Marizete José da Silva, que faz 
parte da Associação Comunitária de Val-
paraíso e tem acompanhado as ações 
no Galpão, a proposta representa uma 
grande conquista para a comunidade, 
não só com foco na economia para os 
que estão atuando com projetos de ge-
ração de renda no espaço, como uma 
referência para o trabalho iniciado na 
região, sempre reforçando sobre as tec-
nologias sustentáveis como alternativa 
importante na preservação do meio 
ambiente.

As placas já foram instaladas, está 
faltando só a liberação da rede 
elétrica para concluir o projeto 
de energia solar no galpão, e 

estamos todos muito ansiosos por 
esse passo, pra nós, representa 

mais uma conquista importante 
pra nossa comunidade, então só 
temos a agradecer ao projeto por 

possibilitar uma iniciativa tão 
importante de sustentabilidade e 

economia pro nosso Galpão.

Marizete José da Silva
Associação Comunitária de Valparaíso
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Revitalizar e avançar

Finalizado o Projeto Arquitetônico para as novas obras nas 
comunidades de Serra do Mel

serra do mel, rn

A construção das salas 
multiuso estão em 

consonância com a 
metodologia adotada 
pelo IBS, que possibilita 
aos educadores, dentro 
de um espaço lúdico, a 
aplicação de diversas 
técnicas pedagógicas, 

ampliando o acesso dos 
alunos a diversas atividades 
e integrando a comunidade 

ao espaço escolar.

Aline Mesquita
Coordenadora de projetos do IBS

Aprovado e finalizado o projeto arquite-
tônico para as obras nas comunidades 
em Serra do Mel (RN), que foi projetado 
após ampla pesquisa com os moradores 
das Vilas!
As intervenções estruturais em benefício 
da comunidade local, envolve a constru-
ção de três novas salas multiuso no mu-
nicípio, atendendo as escolas da Vila Piauí, 
Vila Espírito Santo e Vila Alagoas, além de 
uma praça com equipamentos de ginás-
tica na Vila Sergipe. 
A proposta foi definida a partir do diálo-
go com os moradores de cada comuni-
dade, envolvendo desde visitas presen-
ciais, com momentos interativos, rodas 
de conversa com as famílias, coletando 
depoimentos e observações locais, até 
questionários na versão online, com foco 
em garantir ainda mais representativida-
de dos moradores no levantamento feito 
pelo projeto sobre as demandas prioritá-

rias de cada região.
As três novas salas integradas previstas 
para as escolas, serão multifuncionais, 
com novos equipamentos como com-
putadores para as atividades e uma es-
trutura de ponta em tecnologia para as 
ações de arte, cultura e incentivo à leitura 
na escola e comunidade. Com o projeto 
aprovado, o próximo passo já avança para 
apresentação da proposta na comunida-
de e início das obras com previsão de en-
trega até o final desse semestre.

O projeto arquitetônico foi 
desenhado para atender a escolas 
da Vila Piauí, Vila Espírito Santo e 
Vila Alagoas, além de uma praça 
com equipamentos de ginástica 

na Vila Sergipe
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Leituras e desafios
Alunos de Tianguá (CE) participam de Desafio Literário em 
casa como atividade do 30 Minutos pela Leitura

tianguá, CE

Com a mediação e acolhimento dos 
nossos Anjos da Leitura de Tianguá (CE), 
os alunos da comunidade de Valparaí-
so, a cada mês recebem novos desafios 
para o incentivo à leitura, com muitas 
atividades criativas e aproximando as 
famílias no processo de aprendizagem!
Como parte das atividades do 30 Mi-
nutos pela Leitura, os estudantes rece-
beram várias indicações de leitura em 
PDF, e até com a possibilidade de esco-
lherem um livro de seu próprio acervo, 
onde foram instigados a gravar um ví-
deo destacando pontos como o nome 
do autor e quais os trechos que eles 
mais gostaram no livro escolhido.
O resultado surpreendeu os educadores, 
com muito envolvimento dos familiares 
na motivação e ajuda com o processo 
de leitura e os estudantes se mostraram 
empolgados em explorar novos autores, 
inclusive obras de produção local.
Segundo a educadora, os estudantes 
têm demonstrado uma evolução impor-
tante de desempenho nas atividades de 

leitura, como a aluna Milena Cesar, do 
5º ano (foto acima), que é acompanha-
da pelo atendimento especial do AEE, e 
tem se encantado com as atividades da 
escola e avançado no processo de aqui-
sição de leitura. 

Nossa aluna Milena, tem dado 
passos largos na evolução da 

leitura, ela pediu nossa ajuda para 
ler um livro, nós levamos ela pra 
um espaço, e ela conseguiu ler a 
obra por completo, ela ficou tão 

feliz que pediu para tirarmos uma 
foto registrando o momento, foi 

bem interessante, ela mesma ficou 
muito animada pela evolução que 

teve com a leitura.

Os alunos tem participado 
ativamente das ações do 30 Minutos 
pela Leitura, e alguns surpreendendo 

na evolução da escolha dos livros 
e na descoberta literária de seus 

autores preferidos, teve uma aluna 
que escolheu o livro a Lenda da 

Tanajura que é de uma escritora aqui 
de Tianguá, nós até compartilhamos 

com a autora e ela ficou muito 
feliz dessa valorização da cultura 

local e da escrita com os alunos da 
comunidade.

Lena Rodrigues
educadora da Escola Francisco 

Nemésio Cordeiro

Lena Rodrigues
educadora da Escola Francisco 

Nemésio Cordeiro
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A chegada dos Kits de Práticas em Educação Ambiental em Lagoa Nova/RN vai gerar uma nova mobilização nas secretarias do município
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Linha do tempo

FORMAÇÕES

OBRAS

GESTÃO

DATAS DE 
DESTAQUE

MOBILIÁRIO/
EQUIPAMENTOS

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.

REALIZADOLEGENDA A REALIZAR

VOLTA ÀS AULAS EM 
SERRA DO MEL (RN)
MARÇO, 2021

INÍCIO DAS FORMAÇÕES EAD, COM 
CURSO DE INCENTIVO À LEITURA
29 OUTUBRO, 2020

MARAGO OUT JAN

PINTURA FINAL E INSTALAÇÃO 
DE LUMINÁRIAS

Aguardando a liberação do projeto

FORMAÇÕES EAD 2021
Incentivo à Leitura; Educação Financeira; Educação 
Ambiental; Educomunicação; Saúde e Prevenção; 
Artes; Metodologias Ativas e Oficinas Criativas

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

FORMAÇÃO EM ELETROTÉCNICA

Plano do curso de Eletrotécnica é aprovado, 
com previsão de início para abril de 2021


