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Após uma semana intensa de organiza-
ção dos espaços, com todos os equipa-
mentos já entregues e as salas técnicas 
prontas para a retomada das aulas, o novo 
auditório da Escola Estadual Padre José 
de Anchieta abriu suas atividades com 
um evento de inauguração, realizado 
no dia 13 de agosto, que contou com a 
presença de gestores públicos da região, 
reforçando a parceria de mobilização, im-
pacto social e solidariedade, envolvendo 
a Secretaria de Educação do Estado e do 
Município, a iniciativa privada com o in-
vestimento da Echoenergia e o terceiro 
setor, com realização do IBS.
O momento foi marcado por muita emo-
ção e depoimentos de agradecimento 
de todos os setores envolvidos no de-
senvolvimento de cada etapa do projeto, 
reconhecendo ser um marco de legado e 
referência não só para o município, mas 
para todo o Estado, destacando a ofer-
ta do curso de eletrotécnica que já está 
aprovada e regulamentada para o início 
das atividades.

Segundo Sayonara Rêgo, Subcoordena-
dora de Educação Profissional (SUEP), da 
Secretaria de Estado da Educação e da Cul-
tura do Rio Grande do Norte (SEEC), a capa-
citação ofertada na escola será um exem-
plo para outras iniciativas locais e a gestão 
estadual já planeja um acompanhamento 
pedagógico para o próximo ano, junto a 
parceria com empresas que possam abrir 
oportunidades de geração de emprego 
para os jovens da comunidade.
“Esse momento é muito significativo, pois 
estamos presenciando um legado para o 
município e para a educação do Rio Gran-
de do Norte. Os equipamentos que vimos 
nas salas técnicas são todos de primeira 
qualidade e os itens foram adquiridos 
exatamente como foi conversado no pro-
jeto pedagógico do curso, então é muito 
gratificante ver essa proposta sendo con-
cretizada”, enfatizou Sayonara.
Para Josivan Bibiano, Prefeito de Serra do 
Mel, a ação trará um impacto direto no 
desenvolvimento social e econômico do 
município, com geração de emprego e 

renda para a comunidade e os jovens que 
serão capacitados no curso.
Acompanhando o evento de inaugura-
ção, estiveram presentes o Governo do 
Estado, representado por Sayonara Rego, 
Celso Rodrigues e Fred Afonso, técnicos 
da Secretaria. E representando a Secreta-
ria do Estado da Educação, a profª. Dalva-
ni Marques e Gomes Neto da 12ª Direc; 
DRAE - Diretoria da Alimentação Escolar, 
com Antônia Neuma e Maria da Concei-
ção. Prefeitura Municipal de Serra do Mel, 
representado pelo Prefeito Josivan Bibia-
no de Azevedo e o vice-prefeito Moabe 
Soares. Secretaria Municipal de Educação, 
através da Secretária Milane Azevedo e os 
gestores da rede municipal. IBS, represen-
tado pela Formadora Zenaide Campos e 
Thiago Cardoso. Echoenergia represen-
tado por Wellison e os anfitriões, além 
do grupo gestor e pedagógico, demais 
profissionais da educação e estudantes 
do curso técnico de informática da EEPJA, 
representado pelos gestores Prof. Roberto 
de Araújo e Profª Elilde Tavares.
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Obras entregues em Serra do Mel
Evento de inauguração teve participação do Prefeito de Serra do Mel e secretários de RN

É um momento ímpar na história do 
município, com a oportunidade de 

oferecer cursos técnicos e ter os nossos 
jovens qualificados e capacitados 

para desempenhar suas atividades. 
E o melhor de tudo é que ao concluir 
o curso, eles terão oportunidades de 

inserção no mercado de trabalho aqui 
no município, um passo importante 

para o desenvolvimento desses jovens e 
até da economia em nossa região.

Josivan Bibiano, Prefeito de Serra do Mel

O Instituto Brasil Solidário apoia os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
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O início de 
uma nova era 
de inovação

serra do mel, rn

A nova estrutura da Escola Estadual Padre 
José de Anchieta, em Serra do Mel, con-
tou com toda a preparação da equipe do 
Instituto Brasil Solidário na entrega dos 
equipamentos e montagem dos espaços, 
incluindo as duas salas técnicas, o auditó-
rio e a organização do acervo da Biblio-
teca, que recebeu apoio de várias frentes 
e campanhas promovidas pelo projeto, 
somando a doação de cerca de 5.000 li-
vros para todos os públicos e faixas etárias 
beneficiárias da iniciativa. 
Construída num modelo híbrido com 
uma porta de acesso diretamente para 
a vila, possibilitando a integração entre 

escola e comunidade, a nova bibliote-
ca foi preparada numa força tarefa com 
participação dos próprios educadores da 
região, através de uma Oficina de cata-
logação e manutenção do acervo literá-
rio, já apresentando a mesma proposta 
lúdica, criativa e aconchegante para os 
espaços de leitura já fomentados em es-
colas de todo o Brasil, que viabilizam um 
ambiente convidativo para as atividades 
que podem ser planejadas envolvendo 
alunos, seus familiares e até os morado-
res das vilas do entorno.
Em cores vivas, com mobiliários modernos 
e um design inteligente, toda a ambien-

tação da escola foi pensada de forma har-
mônica e acolhedora aos novos projetos 
implementados na escola estadual, princi-
palmente, atendendo a estrutura necessária 
para chegada do primeiro curso de eletro-
técnica em escolas de ensino médio, regido 
pelo Governo do Estado do Rio Grande do 
Norte, que representa um passo pioneiro e 
inovador para ampliar as oportunidades de 
mercado de trabalho aos jovens da região. 
As obras contaram ainda com a instalação 
de 2 novos banheiros, reforma na quadra 
esportiva e toda a adaptação de acessibili-
dade em cada espaço estrutural de melho-
ria do anexo e complexo da escola.

Biblioteca e salas técnicas com design 
inovador marcam a semana de entrega 
das obras em Serra do Mel

Os frutos advindos dessa 
parceria são incalculáveis 

e a forma como foi 
promovida cada etapa 

serve de exemplo e 
referência para outros 
projetos, nós estamos 

falando de uma ação que 
vai mudar a vida dessas 
pessoas e até a vocação 

econômica de uma região, 
com oportunidades reais de 
aprendizado e colocação no 

mercado de trabalho.

Marcos Lael
Subsecretário de Educação do RN

Biblioteca será pública, com acesso aberto a toda a comunidade

Sala multifuncional proporciona um ensino mais dinâmico e moderno
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Vila Sergipe de 
braços abertos
Moradores já ocupam praça da Vila 
Sergipe e se revezam nos cuidados e 
manutenção

serra do mel, rn

Um ponto de encontro, de socialização e 
lazer para os moradores da Vila Sergipe, 
que já estão aproveitando toda a estrutu-
ra da Praça instalada pelo projeto!
O espaço pensado de forma sustentá-
vel, com instalação de postes de ener-
gia solar, trouxe para a comunidade um 
ambiente de integração e convívio para 
todas as idades, incluindo desde o par-
quinho para as crianças, os equipamen-
tos de ginástica e até uma área de jogos, 
que já está sendo muito bem aproveita-

da dos mais novos aos mais idosos em 
cada cantinho preparado para os mora-
dores usufruírem.
Segundo Rejane Marques, secretária da 
APROCAVISE - Associação comunitária 
da Vila Sergipe, é possível ver a movi-
mentação no local durante todo o dia, 
contando ainda com um grupo já or-
ganizado para ajudar na manutenção e 
cuidado dos espaços verdes implemen-
tados nos canteiros da praça.
“A praça já se tornou um espaço de en-

contro dos moradores para conversa-
rem, levarem as crianças para brincarem, 
imagens que enchem nosso coração 
de alegria, como os idosos caminhando 
pela manhã cedinho e até os adultos jo-
gando damas com casca de castanhas e 
pedrinhas, não falta criatividade! Procura-
mos mobilizar a comunidade despertan-
do um sentimento de pertencimento da 
praça e conseguimos organizar um gru-
po para os cuidados com as plantinhas”, 
ressaltou.

Para a sala de informática, 
além dos 20 notebooks doa-
dos para o espaço, a formata-
ção da sala com mesas e ca-
deiras desenhadas para uma 
montagem multifuncional, 
trouxe mais um elo de colabo-
ração para estimular a criativi-
dade, o diálogo e a interação 
da turma nas atividades me-
diadas pelos educadores.
Segundo o Subsecretário de 
Educação do Rio Grande do 
Norte, Marcos Lael, para além 
da entrega estrutural de me-
lhorias nas escolas e até com a 
biblioteca comunitária, o pro-
jeto pode ser visto como um 
exemplo de ação colaborativa, 
reforçando a importância do 
trabalho conjunto entre a ini-
ciativa privada, o terceiro setor 
e os órgãos públicos.

Lara Ribeiro foi convidada para falar de saúde mental



AGOSTO 2021   VENTOS QUE TRANSFORMAM 4

IBS lança Formação EaD de Primeira Infância com vagas 
para a toda a rede pública de ensino de Serra do Mel

Nós divulgamos e reforçamos 
sobre essa formação de Primeira 

Infância com todos os educadores 
da rede, e eles estão muito 

ansiosos, principalmente, por ser 
um momento de retomada das 

aulas, onde eles estão precisando 
de apoio e renovar suas práticas 

nas atividades em sala, então vai 
contribuir tanto para as escolas 

como no planejamento das ações 
dentro dos espaços doados pelo 

projeto.

Milane Azevedo
Secretária de Educação de Serra do Mel

Com a entrega das novas salas multifun-
cionais, os educadores da rede pública de 
ensino de Serra do Mel terão ainda a opor-
tunidade de participar da Formação EaD 
de Primeira Infância, lançada pelo Instituto 
Brasil Solidário, já com aulas programadas 
para esse segundo semestre.
As inscrições já estão sendo mobilizadas 
através da parceria com a Secretaria de Edu-
cação de Serra do Mel, e chega na região 
com foco em contribuir para uma ação con-
tinuada de atividades educacionais dentro 
dos espaços montados nas Vilas, aprovei-
tando todo o material doado pelo projeto, 
além da estrutura com o acervo literário e 
o palco para as intervenções culturais que 
podem ser realizadas junto à comunidade.
Durante o evento de inauguração das obras, 
que contou com a presença dos gestores 
locais, foi apresentada toda a concepção e o 
conteúdo programático do curso, que ficou 
dividida em duas modalidades. A primeira 
etapa traz um histórico e o estudo sobre 
políticas curriculares da Primeira Infância e 
a Educação Infantil, reforçando metodolo-
gias, projetos e atividades que possibilitem 
o desenvolvimento das habilidades moto-
ras, de cognição e linguagem das crianças, 
e uma segunda etapa, voltada a leitura e 

literatura na primeira infância apresentando 
estratégias que contribuam na formação 
dos pequenos leitores.  
Segundo a Secretária de Educação de Ser-
ra do Mel, Milane Azevedo, os educadores 
mostraram entusiasmo em poder partici-
par dessa capacitação, agregando as ativi-
dades pedagógicas já previstas para a sala 
de aula e as que estão sendo planejadas 
nas novas salas multiuso.
A Formação está sendo ofertada junto ao 
calendário EAD do 2o semestre das ativida-
des do IBS, envolvendo temáticas transver-
sais para a inclusão no currículo escolar.

Serra do mel, RN

Primeira Infância chega ao EaD
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De volta, com segurança
Escolas retornam às aulas com medidas de segurança e 
entrega de Kits de Prevenção e Saúde para alunos

Serra do mel, RN

A emoção da retomada das aulas presen-
ciais, veio acompanhada de muito cuida-
do e demonstração de carinho em novos 
protocolos, entendendo a importância de 
conscientizar alunos, pais e toda a comu-
nidade escolar a seguirmos promovendo 
a educação dentro de todas as orienta-
ções necessárias de saúde e prevenção 
nesse período do distanciamento social. 
Dessa forma, as escolas estavam prepa-
radas com os kits de Saúde e Prevenção 
nesse retorno às aulas em Serra do Mel 
(RN) com toda as medidas de segurança 
para os alunos e educadores.
No lugar do abraço, nosso afeto veio em 
gestos de cuidado e proteção aos alunos 
e educadores, que logo no primeiro dia 
de aula puderam contar com todos os 
itens essenciais de biossegurança, prepa-
rados desde as áreas comuns da escola, 
com totens de álcool em gel e material 
educativo, até a entrega e distribuição de 
2.700 sacolinhas individuais dos Kits de 
Saúde atendendo toda a rede pública de 
ensino da região.
Para os alunos,  o material incluiu 4 más-
caras de tecido para facilitar o uso e higie-

nização do material, uma squeeze e até 
um Gibi em formato lúdico e criativo, mos-
trando as orientações de higienização das 
mãos e a importância de não compartilhar 
os itens pessoais, já para os educadores, 
a proposta envolveu ainda a entrega de 
máscaras faceshields, reforçando a prote-
ção para os educadores em sala de aula.
Segundo a professora Cleyde Azevedo, 
essa retomada vem repleta de muito 
acolhimento e o material de saúde che-
gou como um aliado da preparação e o 
cuidado dos espaços da escola para esse 
momento. “Esse retorno das aulas com os 
alunos na escola está sendo muito emo-
cionante, depois de tanta coisa que pas-
samos nesse período da pandemia, e essa 
parceria com certeza foi de fundamental 
relevância nesse momento, para receber-
mos nossos alunos com todos os cuida-
dos necessários”, disse.
Para a Janecleide Lima, chefe de escola da 
Vila Piauí, além da segurança e prevenção 
reforçada com os kits, o encantamento 
dos alunos ao receber o material tem tra-
zido ainda mais motivação para os educa-
dores nessa nova etapa na escola.

Nós só temos a agradecer ao 
projeto por essa parceria, pelo 

belíssimo trabalho que está sendo 
feito em nosso município em 

tantas frentes de cuidado com a 
educação, com a saúde de nossos 
alunos, e tem sido uma felicidade 

imensa ver o encantamento e 
alegria dos nossos pequeninos ao 

receberem o material.

Janecleide Lima
Chefe de escola da Vila Piauí

Salas montadas para respeitar o distanciamento de forma segura Totens com álcool em gel foram instalados na escola
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Máscaras para todos
Comunidade de Valparaíso, em Tianguá (CE), recebe 
doação de máscaras para as escolas e moradores

Tianguá, CE

Na comunidade de Valparaíso, em Tian-
guá (CE), aconteceu  uma ciranda solidá-
ria com muito acolhimento, prevenção e 
saúde e geração de renda para a comuni-
dade. Os alunos e educadores receberam 
a doação de 2.221 máscaras de tecido 
para atender tanto as escolas como os 
familiares dos alunos, nesse período de 
retorno gradual das aulas com atenção a 
todos os cuidados de prevenção e saúde.
O material foi encomendado pelo proje-
to para a turma de Corte e Costura, que 
além da confecção das máscaras, ajudou 
na organização e planejamento da en-
trega para os moradores da região, com 
agendamento feito dentro da escola da 
comunidade, seguindo todas as medidas 
de segurança, disponibilizando álcool em 
gel e mantendo o distanciamento social. 
A ação solidária que viabilizou a doação 
para a comunidade de Tianguá, envolveu 
também a entrega do mesmo material 
para as escolas de Serra do Mel (RN), to-
das sendo produzidas no Galpão de Val-

paraíso, pelas mãos das costureiras que 
foram formadas pelo projeto, e foram 
parte importante dessa corrente social do 
bem levando saúde e prevenção dentro e 
fora do ambiente escolar.
Segundo Marizete José da Silva, Diretora 
da EFA Antônia Suzete de Olivindo Silva, a 
turma organizou um grupo de divulgação 
da entrega das máscaras na escola, com a 
proposta de atender todos os familiares 
dos alunos, a comunidade e a associação 
de moradores da região.

Todos se mobilizaram pra 
fazermos a entrega das máscaras 
de forma segura, seguindo todos 

os protocolos, e conseguimos 
atender toda a comunidade. 
A gente via a alegria no rosto 

dos familiares e ressaltamos na 
associação como o projeto nos 

ajudou ainda nessa questão 
da renda, com as máscaras 

sendo produzidas pelos próprios 
moradores, todos muito felizes 

com o resultado da ação.

Marizete José da Silva
Diretora da EFA Antônia Suzete de Olivindo
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OBRAS ESTRUTURAIS NAS 
VILAS DE SERRA DO MEL

Início das obras: Abril

Junto ao prefeito, Milane Azevedo assina o termo de cooperação para o uso dos espaços mútuos - Biblioteca e Auditório
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DESTAQUE
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SALAS TÉCNICAS NA ESCOLA 
ESTADUAL (SERRA DO MEL)

Entrega de material realizada em agosto de 2021

REALIZADOLEGENDA A REALIZAR

DOAÇÃO DE KITS E INSTALAÇÃO DE TOTENS DE 
ÁLCOOL PARA PROTOCOLO DE SEGURANÇA DE 
RETORNO ÀS AULAS EM SERRA DO MEL (RN)
MAIO, 2021

ENTREGA DE TODAS AS OBRAS 
EM SERRA DO MEL/RN
AGOSTO, 2021

AGONOV FEV MAI

FORMAÇÕES EAD 2021- 1O SEMESTRE
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

PINTURA FINAL E 
INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS 
(ESCOLA ESTADUAL)

Entregue em Julho

REUNIÃO COM AS VILAS

Apresentação do projeto das salas 
e da praça com as Vilas PI, AL, 
ES e SE

REUNIÃO COM O 
ESTADO

Articulação para liberação das 
obras (salas e praça)

SALAS MULTIUSO (VILAS 
EM SERRA DO MEL)

Orçamento de mobiliários

FORMAÇÕES EAD 2021- 2O SEMESTRE
Incentivo à Leitura; Educação Financeira; Educação 
Ambiental; Educomunicação; Artes; Música; Teatro 
do Bonecos; Oficinas Criativas e Primeira Infância

ENTREGA DAS OBRAS EM SERRA DO MEL

Escola Estadual (sala eletrotécnica, biblioteca e 
auditório); Praça na Vila Sergipe; e Salas Multiuso nas 
Vilas Piauí, Alagoas e Espírito Santo - AGOSTO 2021


