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Novembro | 2012

O presente relatório traz al-
guns detalhes desta impor-
tante visita técnica realizada 

com o intuito de apreciar as recen-
tes ações desenvolvidas nessas loca-
lidades e seus avanços. 

Em posse dos pareceres e observa-
ções coletados durante a visita, o 
Instituto tem condições de plane-
jar os próximos passos e realizar os 
ajustes necessários que pautarão a 
continuidade das ações em cada lo-
calidade.

Fizeram parte desta visita técnica os 
municípios de Natal-RN, Balsas-MA, 
Canudos-BA, Iraquara-BA, Irecê-BA e 
Lençóis-BA.

Boa leitura!

Momento de leitura nas ruínas de Bello Monte em Canudos, Bahia

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

IBS e Palmeirinha Ação Social conferem continuidade 
das ações em seis municípios nordestinos

Na semana de 16 a 23 de novembro de 2012 a equipe do IBS, formada por Luís 
Salvatore (Presidente do IBS/Comunicação), Ana Elisa Salvatore (Diretora do IBS), 
Bernardo Rohrmann (Artes), Régea Coelho e Zenaide Campos (Educação), visitou 
seis municípios beneficiados pelo projeto Amigos do Planeta na Escola do primeiro 
Biênio (2009/2010) e segundo Biênio (2011/2013), junto à Palmeirinha Ação Social. 
Foram eles: Natal/RN, Balsas/MA, Canudos/BA, Iraquara/BA, Irecê/BA e Lençois/BA.
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Em Natal/RN, a equipe de voluntá-
rios do IBS foi recepcionada por 
alunos, professores e comunida-

de local, em visita à Escola Municipal 
Professora Noilde Pessoa Ramalho, 
Bairro da Redinha, Comunidade 
África. 

Na ocasião, foi realizada a premia-
ção do 1º Concurso Foto/ Poesia e do 
1º Soletrando na Escola, em parce-
ria com o Instituto Brasil Solidário. 
Além das apresentações das ativida-
des realizadas pelas escolas, foram 
realizadas exposições nas salas de 
aula e reuniões sobre o desenvolvi-
mento das ações e os projetos em 
andamento.

Na área da Educação, foi observado 
que o acervo da biblioteca é bastante 
utilizado, auxiliando os professores 
no desenvolvimento de atividades de 
incentivo à leitura e pesquisa. Antes 
do projeto chegar à escola, os únicos 
livros aos quais professores e alunos 
tinham acesso eram os didáticos. Ou-
tro material bastante utilizado e que 
mudou de forma significativa a dinâ-
mica das aulas foi o Kit de Contação 
de História, que agora é usado toda 
semana, sendo tal atividade inserida 
no planejamento escolar. Também 
significativas são as ações do Projeto 
30 Minutos pela Leitura: foi possível 
observar todo o envolvimento da 
comunidade escolar no evento por 
meio de fotos expostas e relatos de 
professores e alunos, principais agen-

Natal - RN

tes do processo de incentivo à leitura.

Outra atividade realizada foi o Concur-
so de Foto/Poesia. Desenvolvido por 
todas as professoras da Escola, todas 
as turmas do 1º ao 5º ano do ensino 
fundamental participaram, com des-
taque para o trabalho executado pela 
professora de Artes e Religião, demons-
trando as diversas possibilidades de 
realizar uma atividade interdisciplinar 
e transversal. Com a realização desta 
ação, foi possível observar o interesse e 
envolvimento dos alunos. O resultado 
final é a melhora considerável no nível 
de escrita e leitura dos alunos, além do 
interesse despertado pelas aulas, que 
foram animadas com novas atividades 
e dinâmicas de trabalho, muita pesqui-
sa e observação. 

O Soletrando na Escola foi um su-
cesso. Participaram do projeto todos 
os alunos e professores da escola. Em 
sala de aula, foram realizadas diversas 
atividades que despertaram ainda mais 
o interesse dos alunos pela leitura e 
escrita. Na primeira fase, foi realizada 
uma eliminatória entre as séries, tendo 
como base um banco de 150 palavras. 
Os alunos classificados para a segunda 

Premiação do 1º Concurso Foto/ Poesia e do 1º Soletrando na Escola

Apresentação na escola Noilde Pessoa Ramalho

16 e 17 de novembro

Escola Base: E.M. Noilde Pessoa Ramalho
Escolas Multiplicadas: CMEI Professora Terezinha Linhares Faustino, E.M. Herly Parente, E.E. Ântonio 
Fagundes, CMEI Padre Sabino Gentili, CMEI Francisca Célia e CMEI Maria Auxiliadora

30 Minutos Pela Leitura

“Esta é uma atividade que os alunos 
demonstram muito interesse, gostam de 
participar do Varal e do Tapete Literário, 

do Vestindo a História, da Mala Itinerante 
das Histórias e utilizar o material do Kit de 
Contação, esta atividade modificou o gosto 

pela leitura em mais de 90% de nossos 
alunos” .

Ângela Varela
Professora da Escola Noilde Pessoa Ramalho

fase do Soletrando realizaram leituras 
dos diversos livros do escritor Ziraldo, 
doados pelo IBS à biblioteca. O banco 
de palavras utilizado na grande final 
foi selecionado a partir dos livros 
lidos pelos alunos. 

Na área das Artes, foram observa-
das pelos voluntários do IBS - e em 
especial por Bernardo Rohrmann - as 
diversas atividades que a escola vem 
realizando: dramatizações, fantoches, 
livros, isogravura e xilogravura em 
tecido, além de outras atividades que 
se utilizam de materiais reciclados. 
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Natal - RN
16 a 18 de novembro

Foram montadas exposições dos 
trabalhos em todas as salas de aula 
da escola onde, em cada uma delas, 
encontrava-se uma equipe de profes-
sores e alunos aguardando ansiosa 
a visita do IBS para que conhecesse 
e apreciasse um pouco do trabalho 
que a Escola Noilde Ramalho, junto às 
escolas multiplicadas, vêm realizando 
ao longo destes dois anos de parce-
ria.

Luis Salvatore, responsável por ações 
na área de Comunicação, destacou a 
necessidade da escola divulgar com 
mais freqüência as ações desenvol-
vidas pela escola através do Blog IBS 
Amigos do Planeta, como uma forma 
de compartilhar as atividades com 
outras escolas e municípios também 
inseridos no programa. Também fa-
lou sobre a necessidade de dar conti-
nuidade à produção do Jornal Escolar 
e às atividades da Rádio Escolar Nas 
Ondas do Noilde Ramalho.

Exposições na Escola Noilde Pessoa Ramalho mostram os resultados de um trabalho comprometido

“A mudança do trabalho da Escola após o IBS é algo surpreendente, o envolvimento, interesse 
e participação da comunidade, tudo isso nos faz ficar cada dia mais motivados, faz o nosso 

trabalho crescer e ser reconhecido por toda nossa Comunidade Noilde Ramalho, Muito 
Obrigada, IBS!!!!”

Adriana Assunção
Gestora EscolarSimpático jardim florecendo: exemplo de beleza e 

sustentabilidade para as crianças e suas famílias
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Plateia reunida para apresentações

A equipe de voluntários do IBS 
retornou à cidade Balsas, Ma-
ranhão, para dois dias de visita 

técnica.

Durante a visita, aconteceram reuni-
ões de acompanhamento das ações 
realizadas pelas escolas municipais 
Agostinho Neves e Mariinha Rocha. 
No segundo dia, foi realizado um 
seminário no qual, além das Ba-
ses, outras escolas multiplicadas 
apresentaram os resultados das 
ações empreendidas no período. 
Encontravam-se presentes profes-
sores, funcionários e alunos. Lindas 
apresentações culturais abrilhanta-
ram a manhã de apresentações. No 
período da tarde foi realizada uma 
visita à Fazenda da Esperança.

Na Escola Municipal Mariinha Rocha, 
a equipe foi recepcionada por toda 
a comunidade  escolar: “a escola e 
todos estavam muito felizes por este 
reencontro com a equipe do IBS”. A 
escola estava decorada com belos 
painéis de fotos, registros dos resul-
tados de ações realizadas, tais como 
a Maratona de Leitura, o Concurso 
de Redação, 30 Minutos pela Leitura, 
Oficina de Comunicação e Teatro de 
Sombras. Na ocasião, foi feita a pre-
miação da Maratona de Leitura.

Tivemos a oportunidade de conhecer 
um novo projeto que a escola vem 
desenvolvendo: “Academia na Escola”. 
Para a realização de atividades físicas, 

professores e demais funcionários da 
Escola Municipal Mariinha Rocha con-
tam com o acompanhamento de um 
personal trainer, o próprio professor de 
Educação Física. Recebemos o depoi-
mento da diretora da escola, que disse: 
“é visível a melhoria na qualidade de 
vida dos profissionais que participam 
desta atividade”.   

Depois deste primeiro momento, a 
equipe do IBS realizou uma visita às 
dependências da escola: salas de aula, 
Escovódromo, Biblioteca e a Rádio 
Escolar. 

Balsas - MA
19 e 20 de novembro

Escola Bases E.M. Agostinho Neves
Escola Multiplicada: E.M. Mariinha Rocha, E.M. Deputado Francisco Coelho, E.M. João Botelho e 
E.M. Nossa Senhora Aparecida

A Escola Municipal Agostinho Neves 
passou por uma grande reforma, 
ganhando uma área coberta onde 
agora toda comunidade escolar pode 
reunir-se para desenvolver atividades 
coletivas. Após assistir à uma linda 
apresentação cultural,todos foram 
convidados a participar de uma roda 
de capoeira com monitores e alunos 
do projeto Mais Educação da Escola.

A equipe do Instituto também visitou 
as salas de aula, a nova Biblioteca e 
o novo espaço destinado ao Estúdio 
Fotográfico Luis Salvatore.

 

Roda de capoeira: impossível fcar de fora!

Escovódromo Angelim Feliz Rádio Escolar
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Balsas - MA
19 e 20 de novembro

Alunos classificados nos concursos realizados em parceria com o IBS

Biblioteca: espaço acolhedor Apresentação de Teatro de Bonecos da Cia. de Inventos

No segundo dia de visitas foi realiza-
do um seminário com a participação 
das escolas da Rede Municipal de 
Ensino de Balsas: uma manhã muito 
agradável e repleta de muitas surpre-
sas para equipe. 

Foram revelados os números rela-
cionados ao desenvolvimento do 
Projeto 30 Minutos pela Leitura, e a 
forma como esse projeto e outros, 
como Maratonas de Leitura, Concur-
sos de Redação e atividades realiza-
das pelas bibliotecas têm contribuído 
significativamente para a melhoria 
do processo de leitura e escrita nas 
escolas, bem como as atividades da 
área de Comunicação, como a Rádio 
Escolar. Muita alegria ao assistir 
lindas apresentações culturais e 
o Teatro de Sombras, que deixou 
o voluntário Bernardo Rohrmann 
muito emocionado e todos da equipe 
extremamente felizes por constatar a 
continuidade das ações e o trabalho 
de multiplicação que as escolas bases 
das ações no município de Balsas 
vêm realizando com sucesso.

Durante a reunião com a equipe 
escolar, Luis Salvatore, responsável 
pelas ações na área de Comunicação, 
ressaltou a importância da utilização 
do Blog IBS Amigos do Planeta, para 
que a equipe local possa compar-
tilhar todo este trabalho que vem 
desenvolvendo com todas as escolas 
do nosso país envolvidas nas ações 
do Programa Amigos do Planeta na 
Escola.

Durante o período da tarde, foi reali-
zada uma visita a Fazenda da Espe-
rança com o objetivo de conhecer o 
trabalho que é realizado neste espaço 
destinado a recuperação de depen-
dentes químicos.

Após todas estas atividades, a equipe 
de voluntários do IBS deixou Balsas 
com o coração repleto de alegrias.

A Fazenda da Esperança acolhe pessoas com 
idades entre 15 e 45 anos que desejam se libertar 
das drogas e do álcool, além daqueles que 
anseiam descobrir suas vocações. O local lhes 
propicia moradia, alimentação e supre outras 
necessidades básicas para que continuem firmes 
em sua caminhada rumo ao retorno à vida com suas 
famílias.
Os recuperantes vivem do seu próprio trabalho 
como fonte de auto-estima e auto-sustento. Nos 12 
meses de recuperação, só a partir do terceiro mês o 
recuperante recebe visita dos familiares.
O dependente químico precisa desejar e manifestar a 
vontade de ter uma vida livre das drogas e do álcool, 
pedindo uma segunda chance via carta escrita de 
próprio punho para ser acolhido, explicando os 
motivos que o levaram a solicitar ajuda. Cada jovem 
é responsável por sua própria recuperação.
A comunidade terapêutica só acolhe as pessoas que 
pedem ajuda, pois os internos não ficam em locais 
fechados por muros ou portões. O espaço é aberto, 
com acesso a rua.
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Canudos - BA
21 de novembro

Chegando em Bendegó, no 
município de Canudos, a equi-
pe foi recebida por alunos e 

professores da Escola Nossa Senhora 
das Graças. O resultado das ações 
que a escola vem desenvolvendo foi 
apresentado à equipe de voluntários 
do IBS com a utilização de recur-
sos multimídia. Após este primeiro 
momento, a equipe foi convidada a 
assistir uma apresentação teatral em 
homenagem ao homem do sertão e 
ao Rei do Baião Luiz Gonzaga, pois 
no ano de 2012 foi comemorado 
o centenário de seu nascimento. A 
tarde foi concluída com uma intensa 
roda de capoeira, projeto desenvolvi-
do em parceria com o Instituto Brasil 
Solidário.

No início da noite, a equipe chegou 
à Vila de Canudos Velho, onde o IBS 
possui uma base sustentável. Toda 
equipe foi recebida com muita ale-
gria e emoção por toda comunidade, 
que aguardava ansiosa. Na manhã 
seguinte, foi realizada uma visita aos 
projetos apoiados pelo IBS: padaria 
comunitária da Tomtom, onde se 
pôde verificar a produção de pães 
e bolos, e a loja de artesanato das 
mulheres empreendedoras de Ca-
nudos Velho, onde se pôde apreciar 
a produção de objetos decorativos, 
camisetas e bolsas, resultado da Ofi-
cina de Xilogravura para Estamparia 
oferecida pelo IBS e ministrada pela 
profissional Carolina Lopes.

Uma manhã de muita emoção: o 
Projeto 30 Minutos pela Leitura acon-
teceu no açude de Cocorobó, nas 
ruínas da antiga Vila de Bello Monte, 
fundada por Antonio Conselheiro e 
palco da Guerra de Canudos. Nesta 
ocasião, o açude encontrava-se seco 
devido ao longo período de estiagem 
que aquela região vem enfrentando.

Toda equipe de voluntários do IBS, 
junto aos alunos e professores da 
escola e algumas pessoas da co-

Muita emoção nos 30 Minutos pela Leitura sob as ruínas de Canudos!

munidade, dirigiram-se para o açude 
carregando vários livros da biblioteca 
para realizar a atividade neste lugar 
repleto de história. Luis Salvatore levou 
sua edição do livro  “Os Sertões”, de 
Euclides da Cunha. Todos leram com 
muita emoção: um momento onde 
todos juntos estavam construindo uma 
nova história. 

“Sabemos que este é um momento 
único e que, talvez, nenhum de nós 
que estamos aqui hoje possamos vivê-
-lo novamente”, disse Zenaide Cam-
pos, cheia de emoção.

Naquele momento, também foi discu-
tida com os alunos a importância da 
preservação das ruínas, pois aquela 
riqueza de monumento pertence à 
todos: é a História que ressurgiu com a 
seca do açude. Talvez esse fato demore 
mais 70 anos para acontecer novamen-
te.

À noite, foram realizadas muitas brin-
cadeiras com as crianças no pátio em 
frente à escola: cantigas de roda, passa 
anel, corre cotia, pega-pega... foi uma 
alegria só!

E assim, na manhã seguinte, ainda 
extasiados de tanta emoção e alegria, a 

A noite, muita diversão com as crianças!

Escola Base: Escola Nossa Senhora das Graças
Escolas Multiplicadas: Escolinha de Canudos

Padaria comunitária funcionando a todo vapor

Artesãs mostram produtos da lojinha de artesanato

equipe do IBS deixa Canudos Velho se-
guindo para o próximo destino desta 
visita técnica, o município de Iraquara.
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Irecê - BA
22 de novembro

Escolas Bases: E.M. Luiz Viana Filho e E.M. José Francisco Nunes
Escolas Multiplicadas: E.M. Padre Cícero e E.M. Manuel Honorato

Em Irecê, a equipe foi recebida 
com emoção e alegria na Escola 
Municipal Luiz Viana, Base 1 das 

ações, e pela Escola José Francisco 
Nunes, no povoado de Itapicurú, Base 
2. Nesta oportunidade, apresentaram 
projetos, ações e atividades desenvol-
vidas em parceria com o IBS.

Foi uma tarde bastante produtiva, 
com exposição de vídeos e slides das 
duas escolas e realização da exposi-
ção do RECICLARTE com materiais e 
produtos reciclados  produzidos em 
parceira com alunos, funcionários e 
pais. Na ocasião, os estudantes reali-
zaram um grande desfile de roupas 
recicladas, orientados pela professora 
Selma Guimarães.

A equipe do IBS realizou uma visita à 
linda sala de exposição dos trabalhos 
desenvolvidos na área de Comunica-
ção da escola. A sala recebeu o nome 
de Eduardo Salvatore (in memorian), 
em homenagem a esse ícone da foto-
grafia moderna brasileira. Na exposi-
ção, fotos do Bairro São Francisco, da 
Equipe de  Comunicação de Itapicurú 
e das saídas fotográficas com a equi-
pe IBS. Momento de muita emoção 
para Luis e Ana Elisa Salvatore (Dire-
tores do IBS) pela linda homenagem 
ao avô.

Ana Elisa Salvatore confere ecobags feitas com embalagens reaproveitadas

“Mais uma vez agradecemos ao IBS pela parceria e pela dedicação que nos concede sempre nas atividades 
desenvolvidas pela nossa escola. Grandes frutos temos colhido, mas entendemos que outros virão e que 

ainda há muito trabalho a ser feito e muitos desafios a serem superadas.”  

Jefferson Maciel Teixeira
Coordenador da Escola Municipal Luiz Viana

A equipe também visitou uma sala 
com grande acervo de livros, jogos 
e cantinho de leitura com diversas 
possibilidades para os visitantes. Lá, 
pode-se apreciar a apresentação te-
atral do Grupo “Atitude”, coordenado 
pelo professor Roberto Alarcon, da 
Escola Municipal Luiz Viana Filho e o 
Teatro de Bonecos, apresentado pela 
Escola Municipal José Francisco Nu-
nes, do povoado de Itapicurú. Tudo 
isso foi acompanhado com muita 
atenção por Bernardo Rohrmann, 
responsável pela oficina de Teatro de 
Bonecos do IBS. 

Fotografias realizadas pela equipe de Comunicação

Desfile de roupas executadas com material reaproveitado
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“O que podemos falar do trabalho 
realizado por esta equipe? Apenas que 

vocês continuem realizando este trabalho, 
por que os resultados alcançados são 

visíveis pelo interesse com que os alunos 
procuram o acervo de livros da biblioteca 

Pequeno Sabidinho. E parabéns! Vocês são 
determinadas e, acima de tudo, fazem com 

amor, e isso tem feito a diferença.” 

Régea Coelho
Responsável pelas ações na área 
de Incentivo a Leitura do IBS
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Iraquara - BA
23 de novembro

Em Iraquara, a equipe foi recebida 
por Simone Neves, Secretária 
Municipal de Educação, e por toda 

equipe da Escola Pequeno Sabidi-
nho. Foram realizadas reuniões com 
a equipe da Secretaria Municipal de 
Educação sobre o desenvolvimento 
das ações e continuidade dos projetos, 
além da premiação da 1ª Maratona de 
Leitura realizada pela equipe gestora 
da Biblioteca Municipal Luis Eduardo 
Salvatore.

Em visita à Escola Pequeno Sabidinho, 
a equipe visitou a biblioteca, onde foi 
possível acompanhar os números de 
empréstimos, que chegaram a 10.220 
livros durante o ano letivo de 2012. 
Sucesso total!

Premiação em frente à Biblioteca Municipal Luis Eduardo Salvatore

Depois desta visita, a equipe seguiu 
para a Biblioteca Municipal Luis 
Eduardo Salvatore, onde aconteceu  a 
premiação da 1ª Maratona de Leitura, 
realizada pela equipe gestora da 
biblioteca. Este foi um momento de 
grande emoção, não apenas para o 
grande público presente no evento 
mas, principalmente, para as crianças 
e mães que também participaram 
dessa maratona. O evento mostrou 
a importância desta ação, que não 
incentiva apenas as atividades de 
leitura e escrita, mas também a 
parceria de ações integradas entre 
Educação, Família e Comunidade.

Durante as reuniões, ficou claro o 
compromisso da equipe da Secretaria 
Municipal de Educação com a 
continuidade dos projetos com ações 
que ultrapassaram os muros da 
escola, chegando até a comunidade e 
transformando toda a rede municipal 

de Educação, que hoje conta com 
Biblioteca ou Salas de Leitura e 
Escovódromos em todas as escolas. 

A equipe do IBS deixou Iraquara 
consciente do compromisso com o 
sucesso e da continuidade das ações!

Apresentação de marionetes, divertindo a criançada!Estudo de viabilidade do galpão de triagem

Escola Base: E.M. Pequeno Sabidinho
Escolas Multiplicadas: E.M. Zelia Ribeiro Coutinho, E.M. Manoel Felix da Cruz, E.M. Leolino José Fer-
nandes e E.M. Nilda Maria de Carvalho
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Palmeiras - BA
23 de novembro

Moto coletora doada em comodato ao Grupo Ambientalista de Palmeiras

Visita à loja do GAP

Reunião com a presença do Prefeito

Em Palmeiras, a equipe de 
voluntários do IBS foi recebida na 
Escola Municipal Manoel Afonso. 

Toda a equipe escolar estava reunida 
e ansiosa para este reencontro. No 
município de Palmeiras também foi 
realizada uma parceria importante com o 
GAP - Grupo Ambientalista de Palmeiras 
- através de um termo de parceria com 
o IBS. Uma das ações foi a doação em 
comodato de uma moto coletora de 
resíduos sólidos que vai dinamizar o 
processo de coleta seletiva realizada pelo 
GAP no município.

Foram realizadas reuniões com a equipe 
escolar e na ocasião foi conversado 
sobre o desenvolvimento das ações pela 
escola, tais como: Maratona de Leitura, 
Concurso Foto/Poesia, 30 minutos pela 
Leitura, Teatro de Bonecos, Oficina de 
Xilogravura e as atividades da Oficina de 
Comunicação. 

Durante visita ao GAP, foi realizada 
uma reunião sobre o desenvolvimento 
e ampliação do projeto na área de 
Meio Ambiente e Geração de Renda. A 
importância do acompanhamento dos 
dados da coleta através da elaboração 
de relatórios foi lembrada, para que seja 
possível avaliar o pleno desenvolvimento 
e utilização da moto coletora que foi 
doada em comodato.

Escolas Bases: E.M. Manoel Afonso e E.M. de Caeté-Açu
Escolas Multiplicadas: E.M.P.G. de Campos de São João, E.M.P.G. de Rio Preto e E.M.P.G. de Tejuco

“Há muito esperávamos e necessitávamos de 
uma moto coletora como esta, que hoje o IBS 
nos oferece como forma de dinamizar o nosso 

trabalho...vai ser show!” 

Joás Brandão
ambientalista do GAP

Coleta seletiva na escola funcionando a pleno vapor

Biblioteca bonita e organizada na E.M. Manoel Afonso
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Em Lençóis, também foi 
doada uma moto coletora ao 
GAL - Grupo Ambientalista 

de Lençóis - com o mesmo ob-
jetivo e com a mesma proposta 
de trabalho apresentada ao GAP 
de Palmeiras. Foi realizada visita 
ao espaço do GAL onde a equipe 
acompanhou um pouco do traba-
lho que realizam com as crianças 
da comunidade:, demonstrando 
como separam o lixo sólido que 
é recolhido e como funciona a 
máquina de compactação dos 
materiais de plástico e pape-
lão. Também foram realizadas 
reuniões com esta equipe e com 
Alexandre Emanuel, que assinou 
o termo de parceria e comodato 
como responsável pelo GAL.

Encerrando a visita técnica à estes 
municípios, foram realizadas 
várias reuniões com a equipe de 
Educação de Lençóis e da Escola 
Municipal Otaviano Alves, de Tan-
quinho, sobre a continuidade das 
ações e ampliação dos projetos 
para o ano de 2013.

Lençóis - BA
24 e 25 de novembro

Sede do Grupo Ambientalista de Lençóis

Visita ao Grupo Ambientalista de Lençóis

Carreta entrando em ação

Coletores construídos com garrafas PET Piso decorado com tampinhas de garrafa coloridas

Escola Base: E.M. Otaviano Alves
Escolas Multiplicadas: Núcleo de Educação Infantil, E.M. Afonso Afrânio Ferreira, E.M. Lindolfo Santos 
Almeida, E.M. José Senna, E.M. João Macário, E.M. Fernando Sales, E.M. Bela-Flor e Creche Mãe Fifa
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Editorial

Nossa equipe chegou ao final 
desta incrível semana de ativi-
dades maravilhada com todos 
os trabalhos que estão sendo 
levados adiante e multiplicados.

Todo esse movimento nos leva 
a acreditar que trilhamos o 
caminho certo, acreditando no 
potencial de cada ser humano 
envolvido nas ações propostas.

CONTINUIDADE é a palavra de 
ordem: uma vez experimentado 
o poder de transformação que 
está em nossas mãos, não que-
remos mais parar de intervir no 
mundo que nos cerca.

Buscamos um mesmo sonho: 
uma Educação Integral que res-
peite todas as potencialidades 
de nossos jovens e crianças, num 
mundo onde todos seremos 
verdadeiramente cidadãos, 
conscientes e participativos em 
relação à responsabilidade para 
com o meio ambiente, a fim de 
que, a cada dia, nossas comu-
nidades tenham qualidade de 
vida, prosperando em harmonia 
com a Natureza. 

O futuro é uma extensão das 
nossas atitudes no presente. É 
cuidando de nossa comunidade 
hoje que estaremos contribuin-
do para construir um mundo 
melhor para nós e para aqueles 
que virão depois. 

Obrigado a todos!
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