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Um retorno às aulas sendo abraçados 
pelo incentivo à leitura com um espaço 
novinho, todo ambientado com canti-
nhos de leitura lúdicos e criativos para as 
atividades nas escolas!
Os educadores de Serra do Mel (RN) pre-
pararam uma recepção aos alunos cheia 
de novidades, aproveitando todo o ma-
terial doado pelo Projeto Ventos que 
Transformam dentro do espaço das salas 
multifuncionais, utilizando o vasto acervo 
literário e o próprio ambiente montado 
com um palco para os alunos soltarem a 
imaginação e se expressarem seja na arte, 
na música, no teatro ou mesmo unindo 
todas elas com as atividades de leitura.
Na Escola Municipal da Vila Alagoas, as 
turminhas do 1º ao 3º ano, participaram 
de uma programação voltada para home-
nagear as lendas do Folclore, onde os alu-
nos se caracterizaram homenageando os 
personagens e fizeram uma apresentação 
com leitura compartilhada com todos. 

Segundo a educadora Maria das Graças 
de Melo, que preparou a atividade, os es-
tudantes ficaram encantados com o mate-
rial disponível nas salas e todo o ambiente 
acolhedor com os cantinhos de leitura. 
Já na Vila Piauí, a educadora Vênus Fernan-
des, separou o acervo literário para uma ati-
vidade interativa de Leitura em Família, com 
uma proposta do “Conte e Reconte”, onde 
os estudantes levaram um livro de sua es-
colha pra casa, e contando com a ajuda dos 
pais, eles terão que contar ou “recontar” a 
historinha para os colegas em sala de aula.
“Na minha turma tem alunos que ainda 
não sabem ler, então preparei essa ativi-
dade para que eles possam ter esse con-
tato com os livros, com a ajuda de um 
adulto em casa, e eles poderão recontar 
a história na roda de leitura que vamos fa-
zer. O momento na sala multifuncional foi 
maravilhoso, dava para ver no olhar deles 
como estavam admirados e apreciando 
todo o ambiente montado”, enfatizou.
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Presencial e agora multifuncional
Retorno das aulas presenciais nas Vilas em Serra do Mel é 
marcado por atividades literárias nas salas multifuncionais

A nova sala multifuncional inaugurou 
nosso retorno às aulas presenciais e 
foi maravilhoso. Os alunos estavam 
ansiosos para ver o espaço quando 
visitaram a pracinha, e chegaram 
com vontade de aproveitar aquele 

ambiente, fazendo uma apresentação 
com seus personagens do Folclore, 

que contou até com a ajuda dos pais 
na preparação das fantasias e do 

estudo em casa sobre o tema.

Maria das Graças de Melo, educadora

O Instituto Brasil Solidário apoia os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Vila Alagoas

Vila Piauí
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O início do legado cultural

serra do mel, rn

Seja no pátio da escola, nos corredores já 
preparados com os espaços literários mon-
tados pelo projeto, até as novas salas multi-
funcionais e a biblioteca instalada na Escola 
da Vila Rio Grande do Norte, não faltaram 
criatividade e muita inspiração literária nas 
atividades do 30 Minutos pela Leitura em 
Serra do Mel (RN).
O ambiente lúdico, colorido e com livros em 
fácil acesso esteve presente em cada espa-
ço preparado pelos nossos Anjos da Leitura 
do município, que seguindo toda a pro-
posta vista durante as Formações EaD de 
Incentivo à Leitura, conseguiram encantar 
e acolher os alunos da região, aproveitando 
todo o material com os fantoches, aventais 
e tapetes literários, envolvendo até apresen-
tações de arte e teatro com os alunos.
Na sala multifuncional, a turma da Vila Ala-
goas, que já tinha sido acolhida nos primei-
ros dias de aula, aproveitou esse momen-
to para promover mais uma atividade de 
leitura compartilhada, onde os estudantes 
escolheram seu livro preferido para fazer o 

momento interativo na roda de leitura. 
Segundo a professora Maria das Graças 
de Melo, o retorno tem sido de muito en-
tusiasmo e motivação nos projetos não só 
pelos alunos, mas com depoimentos dos 
próprios pais sobre o comportamento dos 
filhos em demonstrarem empolgação para 
logo estarem na escola.
“Preparamos um momento de contação de 
histórias com os fantoches e a leitura com-
partilhada, onde os próprios alunos leram 
para a turma o trecho do livro que mais 
gostaram. Foi um momento encantador! 
Eu escuto meus alunos dizerem: ‘Quem não 
quer vir pra escola numa maravilha dessas?’. 
Os pais relatam a mesma coisa”, ressaltou.
Na Escola da Vila Pernambuco, a propos-
ta foi acolhida no próprio espaço literário 
montado no corredor da escola com o 
material doado pelo projeto. Os educado-
res ampliaram o modelo dos cantinhos de 
leitura também para dentro das salas, possi-
bilitando o despertar dos alunos pelos livros 
de forma diária nas atividades curriculares.

“Nós fizemos o 30 Minutos pela Leitura 
logo nos primeiros dias de retorno às au-
las, já apresentando o acervo literário para 
os alunos. Hoje nós temos um espaço mais 
atrativo para as atividades, graças ao mate-
rial doado pra escola e aqui todos os pro-
fessores preparam o seu momento com os 
alunos, respeitando o distanciamento. Na 
minha turma eles puderam levar um livro 
pra casa, já teve outra professora que traba-
lhou os adjetivos pátrios com um dos livros 
do acervo, que fala de vários países.”, relatou.
Já na Biblioteca da Vila Rio Grande do Nor-
te, preparada como um modelo para as 
outras escolas, as ações de leitura têm se 
fortalecido com uma proposta semanal, 
dando a oportunidade dos alunos explo-
rarem todo o acervo da escola junto a 
várias atividades de forma interdisciplinar. 
Nas aulas da educadora Elineide Benigno, 
a turma participa de rodas de leitura todas 
as sextas-feiras, já se programando para o 
próximo livro que poderão escolher para 
passarem a semana.

Espaços literários nas escolas e salas multifuncionais 
recebem o 30 Minutos pela Leitura com atividades lúdicas

Depois de participar do EaD IBS de 
Leitura eu já quis implementar as 

atividades com os alunos logo que 
retornaram as aulas, toda semana 
eles levam um livro pra casa e na 

última quarta-feira do mês eu 
escolho um livro para lermos em 
sala, muitas vezes caracterizada, 

pra ser uma ação bem lúdica com 
eles. Os alunos adoram, tenho 
alguns especiais e outros que 

ainda não estão alfabetizados, 
mas todos se envolvem e o 

trabalho é maravilhoso.

Elineide Benigno
Educadora na Vila RN (foto abaixo)

Vila Pernambuco

Vila Rio Grande do Norte
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Vila Piauí

Vila Rio Grande do Norte

Vila Alagoas

Sala Multifuncional
Vila Alagoas

Vila Pernambuco

Vila Pernambuco

Vila Alagoas

Vila 
Piauí

serra do mel, rn
Vamos dar um giro pelas vilas?

Vila Pernambuco
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Alunos do Ensino Médio participam do 30 Minutos pela 
Leitura na Biblioteca Comunitária na Escola Estadual

A nova biblioteca se tornou um 
lugar de grande uso para vários 
estudantes, pois é um ambiente 
acolhedor e muito confortável, 

tanto que muitos escolhem 
ficar no espaço também para 
colocar seus estudos em dia, 

além de aproveitar os livros que 
são bem diversificados, tem 

para todos os públicos, do mais 
novo ao mais velho. E o melhor 

de tudo: é uma biblioteca 
comunitária! Ou seja, mesmo 
depois que os alunos saem da 

escola, se eles quiserem, podem 
visitar em outros horários e 

com a carteirinha podem ainda 
pegar livros emprestados para 

lerem em casa. Estão todos 
muito entusiasmados.

Felipe Kauã
Estudante em Serra do Mel

Com mais de 5 mil livros disponíveis na Bi-
blioteca Comunitária mobilizada em Serra 
do Mel (RN), os alunos da Escola Estadual 
Padre José de Anchieta já inauguraram 
o primeiro 30 Minutos pela Leitura no 
espaço com direito a live, ao vivo, sendo 
transmitida pelo Instagram da Escola para 
toda a comunidade. A Biblioteca “Ven-
tos que Transformam”, contou com uma 
apresentação dos próprios estudantes e 
até momentos de leitura compartilhada 
numa roda com almofadas dispostas, os 
estudantes acompanhando num diálo-
go aberto e interativo sobre literatura, e 
abrindo caminho para novos gêneros lite-
rários dentro do acervo da escola.
Segundo Roberto Araújo, Gestor da Escola 
Padre José de Anchieta, o encontro con-
tou com participação não só dos alunos, 
mas de todos os funcionários, professores 
e a equipe da gestão escolar, que foram 
convidados a reservarem esse momento 
para as ações de leitura, sendo organizado 
e coordenado pela profª Gilvanete Santos, 
coordenadora pedagógica da EEPJA, jun-
tamente com a supervisora Maria da Con-
ceição e as bibliotecárias Juraci Amanso, 
Ana Paula e Madalena Dantas.
“É gratificante fazer parte de um projeto 
que ajuda ao nosso educando a crescer, 
a adquirir o hábito saudável a leitura, fa-
zendo com que possam descobrir novos 
mundos e viajar embalados por uma nova 

visão, adquirindo conhecimentos e se tor-
nando um ser mais intelectual, reflexivo e 
humano numa sociedade tão desumana 
e injusta”, ressaltou o gestor.
Para o aluno Felipe Kauã, estudante do 
curso técnico de informática, a biblioteca 
se tornou um espaço atrativo para os alu-
nos estudarem e até despertarem outros 
interesses na leitura literária, principal-
mente, pela oportunidade de poderem 
fazer uso do acervo fora da escola e atra-
vés do empréstimo dos livros.

Serra do mel, RN

30 Minutos para a eternidade
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Lazer para 
todas as 
idades
Praça da Vila Sergipe oferece lazer a todas as idades e 
ganha novas plantas de moradores da comunidade

Serra do mel, RN

Do playground para as crianças aos 
banquinhos e mesas com tabuleiros de 
xadrez que atraem dos jovens aos mais 
velhos, a Praça da Vila Sergipe, tem pro-
porcionado um espaço de socialização, 
lazer e até educação ambiental com par-
ticipação ativa da comunidade!
Os canteiros verdes instalados em vários 
pontos da praça, tem ganhado vida e 
cores pelas mãos dos moradores, que já 
iniciaram não só um revezamento para 
a manutenção e cuidado com as planti-
nhas, como contribuindo diretamente 
para a arborização do local, que já ga-
nhou duas novas palmeiras de um dos 
membros da comunidade.
Segundo Rejane Marques, secretária da 

APROCAVISE - Associação comunitária da 
Vila Sergipe, o local tem proporcionado 
momentos importantes para os mora-
dores da região, incluindo desde as mães 
que ganharam um espaço de lazer para 
os pequenos até os mais idosos seja pra 
um exercício ao ar livre, ou mesmo para 
uma conversa entre amigos num am-
biente acolhedor.
Toda a iluminação da praça foi pensa-
da de forma sustentável, com instalação 
de postes de energia solar, reforçando a 
mensagem promovida pelo projeto de 
responsabilidade social e cuidado com 
o meio ambiente, garantindo ainda uma 
energia limpa e sem custos para os mo-
radores locais.

A pracinha está muito bem aceita, 
está sendo uma descontração 
para toda a comunidade. Todo 

finalzinho da tarde até umas 20h30, 
eu vejo mães que levam as crianças 

para brincarem e aproveitam pra 
conversarem e jogarem dominó. 

Já ouvi alguns depoimentos 
emocionantes como de dois 

moradores que faziam tempo que 
não saiam de casa e agora toda noite 
eles vão pra pracinha conversarem e 

passarem o tempo e a população tem 
cada dia ajudado mais a manter as 

plantinhas e manutenção do espaço.

Rejane Marques
secretária da Ass. comunitária da Vila Sergipe
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Horta escolar e interdisciplinar
Escola da Vila Piauí promove atividade com horta escolar A Escola da Vila Piauí desenvolveu uma 

proposta pedagógica no espaço da hor-
ta escolar com atividades em todas as 
disciplinas curriculares. O trabalho de 
conscientização e aproximação dos alu-
nos com as atividades na horta escolar já 
iniciou, e foi instalada na área externa da 
sala multifuncional doada pelo projeto, 
com várias plantas e ervas para os alunos 
acompanharem as propostas de educa-
ção ambiental no município.
Segundo Alcione Dantas, gestor da Esco-
la da Vila Piauí, as atividades estão sendo 
pensadas de forma interdisciplinar e teve 
seu primeiro passo com os anos iniciais, 
onde os pequenos foram até o local fazer 
um levantamento e uma pesquisa de to-
das as mudas, legumes e ervas plantadas 
nos canteiros da escola.
A ideia é promover uma ação continuada 
de cuidados e preservação desses cantei-
ros verdes da escola, contando com a aju-
da dos próprios alunos, ressaltando ainda 
sobre a importância do cuidado com o 
meio ambiente, além da alimentação 
saudável a partir de frutas e verduras or-
gânicas, sendo produzidas para consumo 
da própria comunidade.

A professora Luzia preparou uma semana 
de atividades na horta, envolvendo 

várias disciplinas com uma metodologia 
para cada área. Por exemplo, na Língua 
Portuguesa, foi trabalhada a questão da 

escrita onde eles fizeram um levantamento 
de todas as plantas da horta; em História 

será abordada as origens desses alimentos 
e as questões culturais das ervas medicinais; 

na Geografia, quais as frutas e verduras 
típicas de cada região. Até atividade de 
artes está sendo programada para eles 

desenharem essas plantas vistas no local.

Alcione Dantas
Gestor da Escola da Vila Piauí

Serra do mel, RN
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Alunos participam de atividade com o jogo Piquenique 
trabalhando o tema água e economia de energia

Aproveitei a carta amarela que 
fala da lâmpada econômica, 

para abordar sobre a questão 
da energia, que está cada vez 
mais cara, além falta de água, 
que é necessário economizar. 

Eles perceberam sobre a 
importância de poupar e só 

queriam comprar os itens mais 
baratos. Teve aluno que achou 

o preço do chocolate muito 
caro e escolheu as frutas. A 

interação foi incrível, tem muito 
o que explorar com esse jogo.

Edineuma Freire
Educadora em Serra do Mel

Dá para falar de educação financeira na 
aula de ciências? Com os Jogos Piqueni-
que não só é possível, como a aula fica 
ainda mais divertida e interativa trazendo 
temas que fazem parte do cotidiano e da 
rotina dos alunos seja na escola ou mes-
mo em seu lar.
Na Escola da Vila Sergipe, as crianças do 
3º e 4º ano participaram de uma atividade 
com foco no tema água e economia de 
energia, o assunto foi abordado aprovei-
tando as cartinhas e desafios apontados 
no Jogo Piquenique durante o percurso 
no tabuleiro, que de forma criativa atrai 
a atenção dos pequenos para conceitos 
essenciais sobre o consumo consciente e 
a importância de poupar para avançar no 
resultado do jogo.
Segundo a educadora Edineuma Freire, 
os alunos mostraram na prática, durante 
a rodada de jogos, que logo compreen-
deram a mensagem da aula e mostraram 
habilidade imediata sobre o aprendizado 
visto nas atividades, aplicando no mes-
mo momento a cada nova oportunidade 
com o jogo Piquenique.
A educadora aproveitou a mesma pro-
posta e levou para os seus alunos da Vila 
Rio Grande do Norte, expandindo as ati-

vidades implementadas com o livro para 
outras turmas dos anos iniciais, que estão 
trabalhando a mesma temática com aces-
so aos jogos de educação financeira.

Serra do mel, RN

Aprendizado financeiro e ambiental
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Quando a escola vai à 
comunidade
Projeto itinerante de Leitura e convite para visitas na 
biblioteca escolar marcam o 30 Minutos pela Leitura

Tianguá, CE

Nossos Anjos da Leitura de Tianguá (CE), 
seguem promovendo uma ação conti-
nuada de atividades literárias para além 
dos muros da escola e até com ações em 
campo, dentro da própria comunidade, 
levando o acervo da biblioteca para mais 
perto dos alunos e seus familiares.
O projeto itinerante de leitura iniciado na 
pandemia foi mobilizado para mais uma 
comunidade pelos educadores da Escola 
Francisco Nemésio Cordeiro, que visita-
ram os moradores da região de Jaburu, 
onde os alunos possuem mais dificuldade 
em buscar os livros, por ser um local mais 
distante da sede escolar.
Em alusão a Campanha Setembro Ama-
relo, de Valorização à Vida, os educadores 
separaram livros com mensagens bíbli-
cas, com histórias inspiradoras de fé, es-
perança, superação, trazendo também 
a proposta de redação pelos alunos e a 

contação de histórias com construção do 
cenário e os personagens utilizando ma-
teriais reciclados, de fácil acesso em casa.
Segundo Lenna Rodrigues, educadora da 
Escola Francisco Nemésio Cordeiro, os es-
tudantes participaram das atividades com 
muitos momentos em família, alguns pro-
movendo a contação de histórias para os 
irmãos e até os pais participando dos es-
paços literários preparados com a mesma 
proposta vista na escola.
A proposta de reforçar o incentivo à leitu-
ra na região, ganhou também um convi-
te especial preparado pela Escola Família 
Agrícola Antônia Suzete de Olivindo da 
Silva, através da educadora Jéssica Sá, 
com chamadas nas redes sociais para os 
alunos e a comunidade visitarem o espa-
ço da biblioteca Ventos que Transformam 
e seu vasto acervo literário com opções 
para todas as idades.

Esse mês fizemos a ação itinerante 
na comunidade de Jaburu, por 

ser uma localidade mais distante. 
Sentimos que eles tinham esse 

desejo de estarem mais próximos 
da escola, então levamos a escola 
até eles. O resultado foi de muita 
produção dos alunos, recebemos 

vídeos com um cenário todo 
montado com papelão e materiais 

reciclados para fazer o mar 
vermelho, outros com um cantinho 
da leitura com os pais e os irmãos.

Lenna Rodrigues
Educadora da Escola Francisco Nemésio
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O olhar jovem para um 
futuro sustentável
Lagoa Nova  promove Concurso de Fotografia com 
temática Ambiental e premiação no Fórum de Juventude

Lagoa nova, RN

A proposta de Educação Ambiental no 
município de Lagoa Nova (RN) segue sen-
do mobilizada pelos gestores locais, com 
várias iniciativas criativas, interdisciplina-
res e transversais, proporcionando um 
diálogo entre as secretarias e concursos 
com participação ativa da comunidade.
Entre os dias 10 e 14 de agosto, a Prefeitu-
ra de Lagoa Nova, promoveu um Fórum 
de discussões sobre os Objetivos de De-
senvolvimento Sustentável (ODS) e o Eixo 
X do Estatuto da Juventude, tendo como 
temática chave: “Do direito à Sustenta-
bilidade e ao Meio Ambiente”. Em sua 
primeira edição, o evento trouxe para a 
programação um concurso de Fotografia, 
com participação de escolas da rede mu-
nicipal, estadual e privada, trabalhando o 
tema sob o olhar dos próprios estudantes, 
que além da premiação, tiveram suas fo-
tos expostas no hall de entrada da Sede 
do Programa Estação Juventude.
A curadoria das fotos do concurso foi rea-
lizada pelo Presidente do Instituto Brasil 

Solidário, Luis Salvatore, juntamente com 
a comissão de organização da Semana de 
Juventude no município. Segundo Reja-
neide da Silva, Coordenadora Municipal 
de Juventude, a temática escolhida para 
o evento foi inspirada nas atividades pro-
movidas pelo Projeto Ventos que Trans-
formam na região, a partir das formações 
de Educação Ambiental com o IBS.
A Coordenadora destacou ainda a impor-
tância da parceria e a troca de boas práti-
cas que vem sendo fomentada de forma 
continuada no município. “É magnífico 
termos essa parceria e continuidade do 
trabalho na região contando com o apoio 
do IBS, é essencial essa troca, que permite 
compartilharmos experiências e aprendi-
zados, que só fortalecem em nossos cora-
ções a vontade e o desejo de fazer mais 
pelo nosso planeta, nosso muito obrigada 
ao projeto por essa oportunidade e por 
nos proporcionar possibilidades de fazer 
do nosso planeta, da nossa casa comum, 
um lugar melhor para viver”, ressaltou.

A temática trabalhada nessa primeira 
edição do Fórum, que trouxe ainda 
um concurso de fotografia com os 
alunos do município, foi inspirada 

nas atividades desenvolvidas 
pelo IBS aqui no município, nós 

ficamos imensamente felizes 
com a participação das escolas e 
o envolvimento dos alunos, que 

mostraram várias habilidades, além 
da criatividade, a sensibilidade e a 

compreensão sobre a importância da 
sustentabilidade ambiental a partir 

dessa ação.

Rejaneide da Silva
Coordenadora Municipal de Juventude

Os premiados no concurso, entre alunos e professores
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Primavera literária e ambiental
Abertura da 
Primavera inspira 
educadores de 
Lagoa Nova (RN) 
em projeto de 
leitura e Educação 
Ambiental

Na abertura da estação do ano que mais 
promove encantamento com a chegada 
da Primavera, os educadores da Escola 
Municipal Manoel Domingos, em Lagoa 
Nova, aproveitaram o tema para unir uma 
ação de leitura e educação ambiental, re-
forçando sobre o contato com a natureza 
e os cuidados com o meio ambiente!
Lançando o projeto “Primavera literária: 
Desabrochando leitores”, os alunos têm 
participado de atividades de incentivo à 
leitura dentro da proposta de educação 
ambiental realizada na escola, com várias 
atividades práticas nos espaços verdes 
que foram construídos durante a sema-
na do meio ambiente, utilizando garrafas 
PET e materiais recicláveis contado com o 

apoio de toda a comunidade escolar.
Reforçando as ações de conscientização 
sobre o reaproveitamento de materiais e a 
coleta seletiva, os alunos participaram de 
uma atividade de plantação de sementes 
em comemoração ao Dia da Árvore, com 
regadores feitos de garrafas plásticas reci-
cladas, que ajudaram no cuidado com as 
plantinhas em todos os canteiros e vasos 
feitos com pneus dispostos em vários es-
paços da escola.
Edione, que participou das Formações 
EaD de Educação Ambiental do Institu-
to Brasil Solidário, tem se engajado cada 
vez mais nas capacitações voltadas para a 
área, já pensando em uma especialização 
dentro desse tema.

Todos aqui da escola trabalhamos com 
esse foco em promover a conscientização 

e a sensibilidade do meio ambiente em 
todos os espaços, pois acreditamos que 
a escola é um ambiente para mudanças 
e atitudes, por isso, é necessário que os 
professores, a coordenação e a gestão 
trabalhem juntos, levando para nossas 

crianças o incentivo à sustentabilidade e 
à reciclagem de materiais para que eles 

estejam inseridos num espaço que favoreça 
um comportamento sustentável e sempre 

em contato com a natureza desde cedo.

Edione Oliveira
Gestora da Escola Manoel Domingos

Lagoa nova, RN
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OBRAS ESTRUTURAIS NAS 
VILAS DE SERRA DO MEL

Início das obras: Abril

Sala multifuncional sendo utilizada para atividades artísticas e literárias na Vila Piauí (Serra do Mel/RN)

EXPEDIENTE
FOTOGRAFIA

Luis Eduardo Salvatore
EDITORIAL

Gabriela Martins, Diogo Salles, 
Luis Eduardo Salvatore, Danielle Haydée, Aline Mesquita

PROJETO GRÁFICO
Jone Paraschin Jr.

DIAGRAMAÇÃO
Diogo Salles

Linha do tempo

FORMAÇÕES

OBRAS

GESTÃO

DATAS DE 
DESTAQUE

MOBILIÁRIO/
EQUIPAMENTOS

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 DAS ESPAÇOS 
EM SERRA DO MEL/RN
AGOSTO, 2021

SETMAR JUN

FORMAÇÕES EAD 2021- 1O SEMESTRE
Incentivo à Leitura; Educação Financeira; Educação 
Ambiental; Educomunicação; Saúde e Prevenção; 
Artes; Metodologias Ativas e Oficinas Criativas

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 DOS ESPAÇOS 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

VOLTA DAS AULAS PRESENCIAIS 
NAS NOVAS SALAS DAS VILAS 
EM SERRA DO MEL/RN
SETEMBRO, 2021

ENTREGA DAS SALAS 
MULTIUSO DAS VILAS E DA 
PRAÇA DA VILA SERGIPE

Entregue em Julho

SALAS MULTIUSO DAS 
VILAS

Materiais e equipamentos entregues


