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AS ESCOLAS INICIARAM 
O ANO LETIVO COM MUITAS 
AÇÕES NA ÁREA DA SAÚDE

As escolas participantes do 
Programa de Desenvolvimento 
da Educação - PDE - estão 
desenvolvendo um grande número 
de ações pedagógicas inovadoras 
e bastante integradas aos temas 
transversais e às comunidades do 
entorno. 

Os estudantes são os novos agentes 
de promoção da Saúde! A escola 
torna-se local de referência na 
sociedade, ganhando as ruas e  
gerando conhecimento para o bem 
de toda a população!

página 11

Preservação
A manutenção coletiva do espaço escolar 
gera muito aprendizado e desenvolve a 
autoestima!

página 9

MEIO AMBIENTE

Inspiração
Teatro e Música são as linguagens artísticas 
que se destacam nessa edição! Confira!
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ARTE E CULTURA

fevereiro / março 2015 

Incentivo à Leitura Arte e Cultura Meio Ambiente SaúdeBoas Iniciativas

Incentivo à Leitura
As escolas tem atraído os 
estudantes para atividades 
de Leitura literária com várias 
propostas interessantes! Veja!
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LEITURA: Leitor Campeão

Iniciamos o Projeto de Leitura “Leitor Campeão” 
na Escola de Cidadania Francisco Ferreira Barros. 
Sabemos que, através da Leitura, podemos ter 
uma compreensão mais ampla do processo 
de aquisição das capacidades de ler e escrever 
e, principalmente a prática social destas 
capacidades. Deste modo, a leitura nos insere 
em um mundo mais vasto de conhecimentos 
e significados nos habilitando, inclusive, a 
decifrá-lo. Daí a noção tão difundida de leitura 
do mundo.

Publicado em 19/02/2015

Roda de Leitura 

A professora Naiara Miranda promoveu uma 
Roda de Leitura com os alunos do 5° ano do turno 
matutino da Unidade Escolar Dirceu Arraes, que 
teve como tema o livro “Para mudar o mundo”. 
Leitura individual e depois compartilhada por 
parte dos alunos, com o objetivo de desenvolver 
estratégias de leitura, ampliar o repertório de 
palavras além de despertar a imaginação dos 
alunos.

Publicado em 27/03/2015

30 minutos de leitura diária: 
bom demais

Na Escola de Cidadania Francisco Ferreira Barros 
– Tucuns, acontece diariamente  30 minutos de 
leitura. Temos consciência de que estamos no 
caminho certo. A leitura desperta os sonhos!

Publicado em 29/03/2015

Crateús / CE

Carolina / MA
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Tertúlia Literária Dialógica 
Escola M. José Pereira de Araújo 

A Tertúlia Literária Dialógica é uma atividade 
cultural e educativa desenvolvida a partir da 
leitura de livros da literatura clássica universal. 
A finalidade não é apenas interpretar o que 
diz o autor ou a autora do texto, senão tomar a 
obra como referência para falar sobre a vida e a 
humanidade, descolonizando o conhecimento. O 
objetivo principal é promover espaços de diálogo 
igualitário.

As tertúlias literárias se baseiam no diálogo, que 
é gerador de aprendizagem. Não apresentam 
nenhum obstáculo social ou cultural para a 

Maratona de Leitura 
A Escola Municipal José Pereira de Araújo se 
prepara para dar início à Maratona de Leitura, 
que tem como objetivo incentivar a leitura 
literária dentro e fora da escola, de forma que 
inspire os estudantes a tornarem-se leitores 
fluentes que, a partir da leitura do texto, possam 
interagir com outras linguagens dignas de serem 
decifradas e interpretadas. Assim, certamente 
se desenvolverão melhor em todas as áreas do 
conhecimento.

Publicado em 20/03/2015

Ibitiara / BA

participação – é uma atividade gratuita, aberta a 
todos, inclusive às pessoas que recém aprenderam 
a ler, de diferentes coletivos sociais e culturais 
(Mello, 2002).

Pretende-se, com esta atividade, promover uma 
reflexão e um diálogo a partir das diferentes 
e possíveis interpretações que derivam de um 
mesmo texto; desta maneira é que se encontra 
a riqueza da tertúlia. Assim sendo, o resultado 
imediato da atividade é que pessoas que antes 
nunca tinham lido um livro desfrutam das obras 
da literatura clássica universal.

Publicado em 15/03/2015
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Resenha do capítulo 1 do livro 
“Redes de computares e a 

internet: uma abordagem top-
down”, por Milena Silva Soares 

KUROSE, James F e ROSS, Keith W. Redes de 
computares e a internet: uma abordagem top-
down: Cap. 1, 3.ed- São Paulo: Pearson Addison 
Wesley, 2006. P 1-53.
O livro foi elaborado por dois grandes professores 
e estudiosos: James Kurose (Doutor em Ciências 
da Computação pela Universidade de Columbia) 
uma das pessoas mais influentes no estudo de 
arquiteturas de rede, protocolos, medidas de 
rede, redes de sensores, comunicação multimídia, 
e modelagem e avaliação de desempenho; e 
Keith Ross (Professor em Ciência da Computação 
na Polytechnic University Brooklyn), que realiza 
pesquisa de sistemas P2P, redes multimídias, 
protocolos de rede e modelagem de tráfego.
A obra faz um apanhado geral sobre redes de 
computadores e pode ser lido principalmente 
por pessoas que estejam iniciando estudos na 
área de redes de computadores ou em cursos 
de Ciências da Computação e de Engenharia 
Elétrica. No início do livro, os autores apresentam 
uma síntese sobre a maior rede existente, 
a internet, que interconecta centenas de 
computadores e milhões de usuários em todo 
o mundo. O objetivo central da obra é permitir 
ao leitor uma visão mais aprimorada e ampla do 
funcionamento desta rede.
A internet para funcionar necessita dos sistemas 
finais que são todos os equipamentos conectados 
à internet. Os sistemas finais são conectados por 
meio de enlaces de comunicação que são de 
vários tipos e que podem ser constituídos por 
vários meios físicos como cabo coaxial, fios de 
cobre, fibra óticas e ondas de rádio. Os sistemas 
finais não são interconectados por um único 
enlace e sim por equipamentos intermediários 

de comutação, os comutadores de pacote. Os mais 
conhecidos atualmente são os roteadores e os 
switches. Nesse momento o leitor passa a ter uma 
noção de como acontece a conexão em uma rede.
Um protocolo é de grande importância para 
os sistemas finais funcionarem e trocarem 
informações entre si. Ele vai controlar tanto 
o envio como o recebimento de dados dentro 
da internet. O TCP (Protocolo de Controle de 
Transmissão) e o IP (Protocolo da Internet) são 
considerados os mais importantes e utilizados da 
internet. Para se obter uma melhor compreensão 
sobre o que são os protocolos, os autores utilizam 
uma comunicação entre duas pessoas que é 
denominada como “protocolo humano” para 
facilitar o entendimento do leitor, de como um 
protocolo atua em uma rede. Um dos grandes 
pontos fortes da obra é exatamente a explicação 
mais detalhada e exemplificada, tornando assim a 
leitura mais agradável e menos complicada, além 
de oferecer imagens demonstrativas.
No tópico “Sistemas finais, clientes e 
servidores” poderemos ver um aprofundamento 
a respeito do sistemas finais que também 
podem ser denominados hospedeiros (hosts), 
por executarem programas de aplicação, tais 
como um programa de servidor da web, um 
programa de  browser da  web, um programa 
leitor de  e-mail ou um servidor de  e-mail. Os 
sistemas finais podem ser ainda subdivididos em 
duas categorias: clientes e servidores. Os clientes 
costumam ser os  PCs e os servidores, máquinas 
poderosas que armazenam e distribuem páginas 
da  web. No contexto de  software, o cliente e o 
servidor possuem ainda outras definições. Um 
programa cliente será aquele que funcionará 
em um sistema final, que solicita e recebe 
determinado serviço de um programa servidor, 
este funcionando em outro sistema final.
Redes TCP/IP, no caso a internet principalmente, 
oferecem dois tipos de serviços as aplicações 
de sistemas finais: serviços não orientados para 
conexão e serviços orientados para conexão. 
No serviço orientado para conexão, o programa 
cliente e o programa servidor enviam pacotes de 
controle um para o outro antes de remeter pacotes 
de dados reais. O serviço não orientado para 
conexão, um lado de uma aplicação quer enviar 
pacotes ao outro lado, o programa remetente 
unicamente envia.
Um próximo assunto abordado no capítulo é o 
núcleo da rede que é uma malha de roteadores 
que interconecta os sistemas finais da internet. Há 
duas abordagens que serão analisadas de maneira 

Arte e Cultura Meio AmbienteIncentivo à Leitura SaúdeBoas Iniciativas

clara para a montagem de um núcleo de rede: 
comutação de circuitos e comutação de arquivos. 
Ambos serão explicados no decorrer da leitura, 
sendo necessária uma atenção maior nesta parte 
para que se tenha o devido entendimento.
As redes de acesso são enlaces físicos que 
conectam um sistema final ao primeiro roteador 
(denominado roteador de bordo), de um caminho 
entre um sistema final e qualquer outro sistema 
final remoto. Pelo fato da tecnologia de redes de 
acesso estar ligada diretamente à tecnologia de 
meios físicos tais como fibra, par coaxial, cabo 
telefônico de par trançado e espectro de rádio, 
esses dois tópicos – redes de acesso e meios 
físicos – serão apresentados com a finalidade de 
proporcionar ao leitor uma visão mais abrangente 
de como e feita uma rede, tanto logicamente, 
como fisicamente.
Na seção “Atraso e perda em redes de comutação 
de pacotes”,será examinado o que pode acontecer 
com um pacote enquanto transita da origem ao 
destino. No decorrer desse caminho um pacote 
pode sofrer diversos tipos de atrasos. Dentre 
estes, são destacados o atraso de processamento 
nodal, o atraso de fila, o atraso de transmissão e 
o atraso de propagação. Juntos, eles se acumulam 
para formar o atraso nodal fatal. Será explicada a 
natureza e a importância desses atrasos.
Quase já no final do capítulo, será retomado o 
assunto “protocolo”, mas agora em camadas. O 
sistema de camadas de protocolos tem vantagens 
conceituais e estruturais. Essa divisão em camadas 
permite, de um modo estruturado, discutir os 
componentes dos sistemas. Quando tomamos em 
conjunto os protocolos das várias camadas, são 
denominados pilha de protocolo, que é formada 
por cinco camadas: física, de enlace, de rede, de 
transporte e de aplicação
No final do capítulo, os autores nos presenteiam 
com um breve histórico de redes de computado-
res e da  internet, partindo do desenvolvimento 
da comutação de pacotes iniciados em 1961 até a 
explosão da internet na década de 1990. O último 
tópico do capítulo fornece ao leitor informações 
sobre desenvolvimentos recentes na área de redes 
de computadores e um pequeno resumo de todo 
o assunto abordado no capítulo. Para fechar com 
chave de ouro, é oferecido ao leitor questões de 
fixação, para revisar todo o conteúdo estudado, o 
que faz com que a obra se torne uma referência na 
forma de ensino e aprendizado.

Publicado em 31/03/2015
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Acolhimento dos alunos 

Nos dias 05 e 06 de fevereiro, a Escola Municipal 
José Pereira de Araújo município de Ibitiara – BA, 
promoveu uma ação especial para o acolhimento 
dos alunos. Inspirados nas oficinas promovidas 
pelo Instituto Brasil Solidário nas etapas escolares, 
organizamos salas temáticas com oficinas de 
Leitura, Jogos, Saúde, Arte, Dança, Rádio Escola e 
Fotografia, onde os alunos puderam se inscrever e 
participar das atividades propostas.

Foram dois dias de muito trabalho e diversão, o 
que proporcionou uma grande satisfação para a 
equipe da escola, que colheu um resultado muito 
positivo: a integração de todos unidos por um 
objetivo comum: receber os alunos com o carinho 
e o respeito que eles merecem.

E assim mais um ano letivo se inicia. Com ele, no-
vas expectativas, novos projetos, novos anseios, 
novos desejos de que tudo ocorrerá dentro do 
esperado. Como já dizia Paulo Freire, “ensinar e 
aprender não pode dar-se fora da procura, fora da 
boniteza e da alegria”. 

Juntos Construímos!

Publicado em 19/02/2015

Semana de Incentivo ao Esporte
E. M. José Pereira de Araújo 

O esporte é uma importante arma social que 
visa aproximar os povos e fazer com que estes 
exercitem não somente o corpo, mas também a 
mente, para que possam obter resultados mais 
expressivos na sua vida, seja ela profissional, 
estudantil ou dedicada ao lazer. Foi pensando 
nisso que a  Escola M. José Pereira de Araújo 
organizou a semana de incentivo ao esporte e foi 
um sucesso, contou com a participação de todos 
os alunos da escola e parceria de professores e 
funcionários. Confiram!!!

Publicado em 15/03/2015

EMEF Abdias Aires de Queiroz 
realiza a 1ª Assembleia 

Educacional 
A EMEF Abdias Aires de Queiroz, realizou nesta 
segunda-feira, 09 de março, a   1ª Assembleia   
Educacional envolvendo   as   famílias e a equipe 

Cabaceiras / PB

técnico pedagógica com a participação da 
Secretária de Educação Rosilene Nunes.

A reunião foi considerada bastante positiva, 
pois todos os objetivos foram alcançados, 
principalmente no que se refere à participação 
plausível dos pais e das mães – importantes 
parceiros educacionais. “A participação da família 
é fundamental para o processo de ensino e 
aprendizagem dos nossos alunos”, afirmou a 
diretora escolar Silvia Sampaio.

Publicado em 09/03/2015
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Luiz Viana Filho: o Carnaval 
é com a Família! 

Nada melhor que proporcionar aos nossos 
alunos um momento de interação e participação 
em uma das festas mais tradicionais do 
mundo: o Carnaval. Porém, o ideal de Carnaval 
que buscamos esta além da simples festa, 
transformando-se em mais um momento de 
pares, amigos, que se respeitam e buscam 
nessa festividade um momento de interação e 
sobretudo o compartilhamento do respeito, da 
alegria e da diversidade.

Nesse ano, a Escola Municipal Luiz Viana buscou 
enfatizar a união e a parceria com outras escolas 
do bairro São Francisco bem como a colaboração 

QUINTA ESPORTIVA: futsal e 
integração no 

Bairro São Francisco

Toda semana é dia de futebol no Bairro São 
Francisco em Irecê, Bahia. Os professores e 
funcionários da Escola Municipal Luiz Viana Filho 
desafiam estudantes e ex-estudantes da escola 
para uma partida de futsal, que acontece na 
Quadra Nova do referido bairro.

Nesse dia 19 de março de 2015, aconteceu uma 
partida emocionante, com uma disputa saudável 
entre as equipes, que independentemente do 
resultado proporcionou momentos agradáveis de 
lazer, descontração e principalmente INTEGRAÇÃO 
entre todos os atletas.

Vejam as fotos e aguardem os próximos jogos.

Publicado em 19/03/2015

Dia Internacional da Mulher

Esse ano os alunos da Escola de São Jorge 
homenagearam as mulheres de uma maneira 
irreverente. Através da rádio da escola, 
declamaram amorosos poemas, vestidos 
elegantemente de mulher.

Publicado em 18/03/2015

Boas Iniciativas Arte e Cultura Meio AmbienteIncentivo à Leitura Saúde

dos pais e da comunidade como um todo, tema-
tizando “O Carnaval é com a Família”! Festa de 
todos.

Texto: Cristiano Pereira da Rocha
Fotos: Maria José

Publicado em 27/02/2015

Alto Paraíso / GO
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Encontro pedagógico 

No dia 10 de fevereiro, professores, direção 
e  coordenação pedagógica do CEMGO se reuniu 
para uma maravilhosa sessão de coaching em 
grupo. O coaching em grupo é uma técnica 
que tem como objetivo principal maximizar a 
motivação e promover o trabalho em equipe. O 
tema principal foi o poder da visão. Profissionais 
de visão são profissionais de sucesso. São 
profissionais que conseguem transformar 
ameaças em oportunidades.

Foi uma manhã de aprendizado recíproco, onde 
os participantes puderam partilhar experiências, 
questionamentos, desvantagens e vantagens 
do ambiente de trabalho. Em um momento 
totalmente harmonioso e interativo chegamos 
às seguintes conclusões: toda situação deve ser 
analisada de vários ângulos; pessoas e projetos 
de sucesso merecem a nossa atenção; obstáculos 
não vêm para nos impedir, mas para ajudar-nos 
a tomar a direção correta; estratégias são sempre 
bem-vindas; todo trabalho bem feito alcança 
destaque; atitude gera atitude; as coisas mudam, 
as pessoas mudam, as situações mudam, e nós 
precisamos acompanhar essas mudanças.

Estar com essa turma foi um presente de Deus. 
Afinal de contas, como já dizia Aristóteles: “É 
fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve 
aprender a fazer.”

Conexão Trilha em ação

No dia 05/03/2015, o Grupo Conexão Trilha reuniu-
se na sala da rádio escolar do Centro Educacional 
Municipal de Gentio do Ouro (CEMGO) às 15:30 
para discutir as ações de multiplicação da oficina 
de Educomunicação implantadas pelo IBS.

A “Arca de Noé” navegou pelo 
Carnaval Cultural

No dia 16 de fevereiro de 2015, a Escola Municipal 
Manoel Afonso fechou com chave de ouro o 
Carnaval Cultural, com um desfile carnavalesco 
representando um dos blocos mais tradicional 
do Carnaval de Palmeiras: o “Capa Preta”, criado 
pelo Sr. Nascimento. O bloco originalmente era 
formado somente por negros da classe média 
de Palmeiras e era o bloco rival do Bloco das 
Holandesas, formado pela elite branca da cidade 
(meados de 1928).

O Carnaval Cultural foi idealizado por Hebert 
Queiroz e patrocinado pelo Banco do Brasil, e 
contou também com a participação da Escola 
Souto Soares e do Colégio Professora Nilde Maria 
Monteiro Xavier.

A Escola M. Manoel Afonso além de representar 
o bloco “Capa Preta”, prestou uma homenagem 
ao compositor e poeta Vinícius de Moraes com 
sua obra “A Arca de Noé” e levou para as ruas 
de Palmeiras carros alegóricos representando 
poesias da referida obra, como “A Arca de Noé”, 
“Borboletas” e “São Francisco”. O carro abre alas 
homenageou o Sr. Nascimento, o criador do bloco.

Professores, funcionários e alunos se divertiram 
ao som das tradicionais marchinhas de carnaval, 
tocadas pela Filarmônica Santa Cecília, que 
contagiou moradores e turistas-foliões.

Salve nosso patrimônio cultural!

Publicado em 23/03/2015
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Gentio do Ouro / BA Palmeiras / BA

Os trabalhos da equipe: construção do calendário; 
leitura do material do IBS; planejamento do 
primeiro dia de aula; plano de curso. As atividades 
se estenderam até o dia 13 de fevereiro.

Fomos assessorados por Mônica Bastos, 
Professional & Self Coaching, Coaching de Carreira, 
Coaching de Relacionamentos, Business and 
Executive Coaching, Analista Comportamental, 
Palestrante, Conferencista e Especialista em 
Desenvolvimento Pessoal e Administrativo no 
Ambiente de Trabalho.

Publicado em 12/03/2015

Juntos Construímos: construção do jornal da 
escola, nome da rádio, entre outros assuntos que 
foram discutidos.

Publicado em 27/03/2015
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Gentio do Ouro / BA

Sucatocando faz 
linda apresentação na 
Creche São Francisco

O Projeto SUCATOCANDO, coordenado pelo 
professor Célio Rodrigues, realizou nesse dia 
10 de março de 2015 uma linda e contagiante 
apresentação na CRECHE SÃO FRANCISCO.

Na oportunidade, o professor (juntamente com 
a equipe), cantou várias músicas infantis, contou 
historinhas e incentivou os alunos a brincarem de 
roda mantendo, assim, a integração entre nossa 
escola e a referida creche.

O projeto SUCATOCANDO surgiu em 2014 na escola 
através de uma demanda relacionada à música e 
ao reaproveitamento de materiais recicláveis para 
a construção de instrumentos alternativos.

Publicado em 13/03/2015

GRUTEMGO (GRUPO TEATRAL 
MUNICIPAL DE GENTIO DO OURO )

1º Encontro – Dia 05 /03/ 2015

O primeiro encontro do grupo teatral do 
CEMGO,  o GRUTEMGO, realizou-se hoje às 16:00 
horas na referida escola, estando presente 
boa parte dos integrantes sob a orientação da 
professora Luciana Sampaio. Este momento 
foi bem proveitoso, no qual foram discutidas 
estratégias para o sábado de multiplicação   
com os estudantes do CEMGO.   Ao termino do 
encontro, ficou planejado que a oficina ocorrerá 
pela manhã com todos os integrantes do grupo e 
mais 10 alunos, de preferência do 6º ou 7º ano, 
já que serão trabalhados os contos de fadas de 
forma teatral. Os contos escolhidos foram: “A 
galinha ruiva”, “Os três porquinhos” e “A cigarra 

Coordenadores dos Grupos de 
Teatro e Comunicação da EMLVF 
participam da proposta do Selo 

Unicef de Irecê

Nesse 25 de fevereiro de 2015, aconteceu a 
REUNIÃO PARA AQUISIÇÃO DO SELO UNICEF 
pelo Município de Irecê. Na oportunidade, 
os articuladores dos Grupos de Teatro e 
Comunicação da Escola Municipal Luiz Viana 
Filho, respectivamente os professores Roberto 
Alarcon e Jefferson Maciel, estiveram presentes.

A ideia mencionada pela Coordenadora do 
Selo Unicef em Irecê, a senhora Hilma Souza, 
é aproveitar vários projetos que já vem sendo 
desenvolvidos na referida escola desde a parceria 
estabelecida com o Instituto Brasil Solidário em 
2011 até o presente momento.

Todos os projetos estão relacionados à 
participação efetiva dos estudantes como 
protagonistas, dentre os quais podemos citar os 
projetos: Sucatocando, Comunicação, Teatro e 
Xilogravura, que vêm se destacando ao alongo 
dos anos.

Equipe de Comunicação
Publicado em 13/03/2015

e a formiga”. A responsabilidade e o compromisso 
também foram conversados, já que neste ano o 
grupo dispõe de tempo - no caso toda quinta feira, 
das quatro às cinco e vinte do turno vespertino - 
e dois novos integrantes do 6º ano B, os alunos 
Raia e Warley. A mãe de Warley esteve presente 
durante toda a reunião.

2º Encontro – Dia 12 / 03/2015

Dando sequência ao encontro anterior sobre 
o sábado IBS no CEMGO, presentes a Lucas, 
Warley, Raiam, Luciana Almeida, Alicia, Franceli, 
Sabrina Durães, Sabrina Dourado e Tatiana. Neste 
encontro em grupo, usando o data show, todos 
puderam ler as peças teatrais para o sábado 
letivo do dia 21/03/15 e fazer as mudanças 
necessárias. Em seguida, o grupo foi dividido em 
funções a serem realizadas no sábado IBS. Alguns 
integrantes farão parte das peças em conjunto 

com os alunos convidados. Por convenção, 
também surgiu a possibilidade de termos as peças 
destaques apresentadas no Projeto de Leitura, 
demonstrando assim a importância dos contos de 
fadas como marco inicial de incentivo à leitura em 
casa e na escola. Sentimos falta dos integrantes 
que não compareceram: Letícia, Carla e Geremias.

Publicado em 19/03/2015
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Limpeza da Horta Escolar 

Logo no início das aulas na Unidade Escolar 
Dirceu Arraes foi realizada uma limpeza na Horta 
Escolar com os alunos do 8º ano matutino com a 
coordenação da Professora Marlene, responsável 
pela a horta. Os alunos tiveram a oportunidade 
de rever e cuidar da Horta.

Publicado em 11/03/2015

Replantio da horta na 
U.E. Dirceu Arraes 

Os alunos do turno matutino fizeram o replantio 
da horta escolar juntamente com a Professora 
Marlene. Plantaram verduras e legumes para 
enriquecer a merenda  escolar. A atividade 
visa inserir os alunos na prática  do plantio, 
desenvolvendo a  aprendizagem de forma 
significativa, além de destacar a importância do 
cultivo orgânico de alimentos para a saúde.

Publicado em 13/03/2015

Limpeza na escola 

Os alunos da Unidade Escolar  Dirceu Arraes 
realizaram uma coleta de lixo ao redor da escola 
coordenada pela professora Marlene. A atividade 
faz parte de um conjunto de ações de Educação 
Ambiental que visa conscientizar os jovens da 
importância e da necessidade de se conservar 
a escola limpa, descartando o lixo de maneira 
correta e obtendo um ambiente mais bonito e 
aconchegante para todos!

Publicado em 10/03/2015
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Gentio do Ouro / BA

Reunião para multiplicação da 
Oficina de Meio Ambiente

Organização para multiplicação: juntando as 
ideias para fazer uma multiplicação de qualidade 
e de muito aprendizado com os alunos da escola 
CEMGO no sábado letivo do dia 21 de março. Nunca 
antes se debateu tanto sobre meio ambiente  e 
sustentabilidade. As graves alterações climáticas, 
as crises no fornecimento de água devido a 
falta de chuva e da destruição dos mananciais, 
e a constatação clara e cristalina de que, se não 
fizermos nada para mudar, o planeta será alterado 
de tal forma que a vida como a conhecemos 
deixará de existir.

Publicado em 19/03/2015

MUTIRÃO DE LIMPEZA E 
ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA

No dia 25 de março (quarta-feira), aconteceu 
o  MUTIRÃO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO.  A 
atividade, ocorrida na ESCOLA MUNICIPAL LUIZ 
VIANA FILHO, objetivou realizar a organização 
de pneus pintados na escola no último mutirão 
(10 pneus), montar lixeiras de pneus reutilizado, 
plantar uma árvore no pátio da escola, realizar 
limpeza na calçada externa e manter a limpeza 
da horta.

Publicado em 31/03/2015

Irecê / BA

Quatipuru / PA

Ação Dia da Água

A Escola Carlos Jehá Kayath em um evento de 
sensibilização pelo Dia da Água, numa cami-
nhada pelo bairro próximo à escola, para a qual 
reuniram-se professores, alunos, comunidade 
escolar e pais de alunos com o objetivo de pre-
servação da água.

Publicado em 27/03/2015
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Cuidando da saúde bucal 

A  manhã deste sábado, 21 de fevereiro, foi 
animada na Escola Municipal José Pereira de 
Araújo, onde um evento foi organizado com o 
objetivo de orientar e estimular os educandos a 
incorporar hábitos de higiene bucal, contribuindo 
para a prevenção de doenças e assim garantir 
uma boa saúde da boca. Durante o evento foram 
distribuídos kits contendo escova e creme dental. 
Confiram as fotos!

Publicado em 21/02/2015

Secretaria de Saúde do Município 
de Cabaceiras promove ação para 

combater a dengue 

Sabedora de que a  dengue  está sendo um dos 
fundamentais problemas de saúde pública no 
mundo, a Secretaria de Saúde do Município de 
Cabaceiras promoveu, em parceria com as escolas 
Maria Neuly Dourado e Abdias Aires de Queiroz, 
ações educacionais  sobre   como   combater a 
dengue.

Sidney Nunes
Publicado em 12/03/2015

Escovódromo: novos tempos, 
novos desafios!

O uso do escovódromo em nossa escola é de 
suma importância! Desde 2011, o mesmo foi 
implantado na Escola Municipal Luiz Viana Filho 
em pareceria com a Secretaria de Educação e  o 
Instituto Brasil Solidário.

Acreditamos que essa simples ação tenha 
contribuído significativamente no que diz 
respeito à saúde bucal dos estudantes, prevenção 
e frequência nas aulas, que podem não ocorrer 
em alunos com dor de dente.

“O escovódromo sempre foi utilizado durante 
esse tempo; porém houve momentos de pouca 
utilização, deixando o mesmo inativo por muitas 
vezes”, afirma o Coordenador Pedagógico da 
escola, Jefferson Maciel.

Diante disso, a escola resolveu revitalizar o 
escovódromo para intensificar e garantir o uso 
integral dessa importante ferramenta para os 
estudantes.

Esse processo aconteceu primeiramente com a 
colocação de todos os espelhos do escovódromo 
(em forma de figuras geométricas e coração), que 
aconteceu em um mutirão realizado no dia 14 de 
março de 2015.

Em seguida, foi feita a pintura, coordenada 
pelo professor Célio Rodrigues, que deixou o 
escovódromo visualmente deslumbrante.

Ficando o escovódromo pronto, no 25 de março 
de 2015 foi realizado um ato, que simbolizou a 
revitalização. Na oportunidade, homenageamos 

Irecê / BA

Ibitiara / BA

nosso coordenador Jefferson Maciel Teixeira, 
com a participação dos alunos do Fundamental 
I, o diretor Cristiano Pereira Rocha, professores e 
demais funcionários da escola.

“Acreditamos que esse processo venha contribuir 
com a saúde bucal dos nossos discentes hoje e 
amanhã”, ressalta a professora Marluce Rosa.

Marluce Rocha
Publicado em 27/03/2015
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Parabéns, Crateús 
O município cearense de Crateús já conta com 
um importante histórico de valorização de seus 
profissionais.

Recentemente, Márcia Andrade foi nomeada 
Secretária de Meio Ambiente, reconhecimento 
do talento e do empenho da professora municipal 
que participou ativamente da implantação dos 
projetos do IBS nas escolas crateuenses.

Mas ela não foi a primeira a deixar a escola para 
assumir cargos de decisão na gestão municipal.

Antes dela, Wanderley Marques, diretor de uma 
escola municipal, exerceu esse mesmo cargo 
com sucesso, provando que o conhecimento, a 
competência e a vontade de transformar são 
as melhores virtudes de um gestor público. 
Wanderley Marques é o atual Chefe de Gabinete 
da Prefeitura de Crateús.

Ambos os educadores participaram do Programa 
de Desenvolvimento da Educação a partir 
de 2009, onde entraram em contato com 

Crateús amplia galpão de triagem 

O município de Crateús, no Ceará, está ampliando 
o galpão de triagem da Associação de Catadores 
Recicratiú construído em parceria com o IBS. Com 
o empenho da Prefeitura e os apoios da Tetra Pak, 
que forneceu as telhas com isolamento térmico, e 
do Instituto Venturi, que projetou a ampliação, o 
novo galpão, será capaz de armazenar 100% da 
coleta municipal de recicláveis.

Isso significa um aumento de 32 toneladas/mês 
para 40 toneladas/mês, o que deve incrementar 
também o rendimento mensal dos catadores 
associados que dependem da coleta para o 
sustento de suas famílias.

as propostas de Educação Ambiental do IBS, 
adquirindo base teórica e prática para exercerem 
suas funções.

Os resultados têm falado por si: coleta seletiva 
municipal, programa LEVE nas escolas, projetos de 
preservação da Caatinga, Associação de Catadores 
Recicratiú, Educação Ambiental em parceria com 
as escolas e muitas outras iniciativas que são um 
sucesso.

O IBS tem a certeza de que muitos outros 
profissionais da Educação, em diversos municípios 
brasileiros, tem capacidade para operar uma 
transformação profunda na sociedade e por isso, 
aposta na sua formação.

O IBS cumprimenta Crateús por valorizar esses 
preciosos talentos e parabeniza a Secretária de 
Meio Ambiente Márcia Andrade e o Chefe de 
Gabinete Wanderley Marques pela proatividade 
que os levou a conquistar importantes posições de 
comando para o desenvolvimento do município.

Publicado em 10/02/2015

Antes trabalhadores do lixão, os catadores 
arriscavam sua saúde e seu bem estar para obter 
alguma renda. Com a ampliação da capacidade 
de armazenamento do galpão, cria-se um sistema 
que lhes assegura um rendimento digno, seguro 
e saudável. É exatamente o que a Prefeitura de 
Crateús deseja proporcionar.

Com a implantação do LEVE – Local de Entrega 
Voluntária Escolar em 26 escolas e as demais 
iniciativas municipais de ampliação da coleta 
seletiva e de Educação Ambiental, o antigo galpão 
ficou pequeno demais para a quantidade de 
resíduos coletada.

Com a ampliação do galpão, Crateús dará mais um 
importante passo para a consolidação de um pólo 
regional de valoração de resíduos sólidos.

De nossa parte, temos muito orgulho de fazer 
parte dessa história de sucesso e torcemos para 
que a coleta seletiva se amplie cada vez mais, 
oferecendo exemplos de assistência social e 
gerenciamento de resíduos sólidos para todo o 
Brasil!

Publicado em 12/02/2015
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Parceria de sucesso 
O IBS mantém desde 2006 uma parceria frutífera 
com a Cristófoli, que apoia as ações de Saúde 
Bucal com equipamentos de qualidade.

Recentemente, em seu site, a Cristófoli publicou 
o novo vídeo institucional do IBS, que você pode 
acessar clicando aqui.

“O Brasil tem saída – solidariedade é uma 
delas”, diz o título da reportagem. Sim, sem a 

solidariedade dos apoiadores, o Instituto Brasil 
Solidário não poderia ir tão longe e alcançar 
tantas pessoas!

Por isso, agradecemos a Cristófoli pela parceria de 
longa data que nos ajuda a distribuir sorrisos pelo 
Brasil!

Publicado em 11/02/2015

Ideias, ideias, ideias… 
A novela “Meu pedacinho de chão”, de Benedito 
Rui Barbosa, cujo último capítulo foi exibido pela 
Rede Globo em agosto de 2014, deixou um legado 
de criatividade no que diz respeito aos figurinos.

Desenvolvido por Thanara Schönardie e inspirado 
no mundo fantasioso dos contos de fadas, 
chamou a atenção principalmente pelo uso 
de materiais alternativos em sua confecção 
elaborada e cuidadosa.  Técnicas de alta costura 
aplicadas à esses materiais fizeram com que se 
tornassem nobres e preciosos, trazendo efeitos 
incríveis para o resultado final.

Imaginação não faltou para observar os materiais 
mais alternativos e descobrir neles um potencial 
de uso que ultrapassa a simples aplicação: 
unidos, transformados e costurados, o resultado 
se iguala ao uso dos materiais mais caros.

Portanto, ao visitar uma exposição desses 
figurinos na Biblioteca Parque Estadual, no Rio 
de Janeiro, tive uma enorme vontade de registrar 
e compartilhar aqui no Blog IBS, pois tenho a 
certeza de que o trabalho de Thanara Schönardie 
poderá inspirar pessoas que, promovendo festas 
e eventos em suas escolas, prezam a reutilização 
de materiais e o cuidado com o meio ambiente, 
transformado a produção dos festejos em 
verdadeiras aulas de Educação Ambiental.

As escolas vencedoras do Concurso de 
Quadrilhas 2014 já usaram e abusaram de 
materiais alternativos na confecção dos figurinos! 
Confira, clicando aqui!

Aproveite cada vez mais essas ideias para esse 
ano letivo!

Carolina Lopes
Publicado em 13/03/2015
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Novos horizontes surgindo 
O município de São Gabriel, Bahia, já atingido 
pelo Programa de Desenvolvimento da Educação 
– PDE – por intermédio da multiplicadora 
voluntária Bárbara Durães, participante das 
ações do IBS em Irecê, município vizinho, deu 
um passo importante em direção à melhoria da 
qualidade da Educação municipal.

Após a transformação da E. M. Manoel Honorato 
de Souza pela então diretora Bárbara, o 
poder público sensibilizou-se e enxergou ali a 
oportunidade de expandir os trabalhos para 
todo o município,levando a metodologia do PDE 
a todas as escolas da Rede de Educação de São 
Gabriel através da Jornada Pedagógica.

Sendo assim, na semana de 1 a 4 de março, 
professores e gestores tiveram a oportunidade 
de participar de atividades de Incentivo à Leitura 

Visitas técnicas à Bahia 
De passagem pela Bahia por ocasião da 
participação na  Jornada Pedagógica do 
município de São Gabriel, a equipe IBS 
aproveitou para realizar  reuniões de articulação 
e mobilização da rede  de ensino de municípios 
vizinhos, entregando as novas sequências 
didáticas de Incentivo à Leitura para motivar 
professores e gestores na continuidade das ações.

Os municípios visitados foram: Irecê, Iraquara e 
Lençóis. Em todos os municípios visitados, o IBS 
foi muito bem acolhido pelos poderes públicos 
locais, o que deu a certeza do interesse regional 
pela melhoria da Educação.

Em  Irecê, o IBS pode conferir a multiplicação 
das ações que vem sendo empreendida e a 
continuidade nas escolas bases que receberam o 
PDE a partir de 2011.

Em  Iraquara, o sucesso das atividades de 
Incentivo à Leitura e uma nova mobilização 
dos profissionais da Educação para enfatizar as 
vantagens da metodologia do PDE.

E em  Lençóis, o acompanhamento da reforma 
da  Nova EMOA  – Escola Municipal Otaviano 
Alves – subsidiada pelo IBS com o apoio de Marcos 
Moraes, Via Varejo, David Bastos Arquitetura, entre 
outros.

Com tanta coisa boa acontecendo, é difícil não se 
entusiasmar! Veja as fotos!

Publicado em 18/03/2015

e Novas Tecnologias em sala de aula, conhecendo 
novas formas de dinamizar o processo de ensino e 
aprendizagem.

Além da participação na Jornada, a equipe IBS 
visitou a Escola Manoel Honorato – que tem o 
PDE já implementado -  para a doação de novas 
ferramentas de ensino e aprendizagem, como a 
rádio escolar e a biblioteca.

Em parceria com a Secretaria Municipal de 
Educação e a Prefeitura, o município ainda 
promoverá, ao longo de 2015, uma Maratona de 
Leitura para educadores e receberá do Instituto 
mais duas palestras: Educomunicação e Formação 
de Professores Leitores.

Confira as fotos da viagem!

Publicado em 17/03/2015
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Participe desse desafio 
Criativos da Escola é um movimento global cujo 
objetivo é oferecer às crianças e adolescentes a 
oportunidade de transformar a realidade que os 
rodeia. A empatia, o protagonismo, a criatividade 
e  o trabalho em equipe são os pilares centrais 
deste projeto que estimula o engajamento e a 
atuação na comunidade.

Com o apoio do educador, as ideias de nossos 
alunos podem se transformar em ações.

Para isso, o movimento lança um desafio para 
escolas e outras instituições que trabalham com 
crianças e jovens, no qual os autores (crianças 
e adolescentes) e educadores responsáveis 
pelos 5 melhores projetos de todo o Brasil serão 
premiados com:

•	 uma viagem de 3 dias para São Paulo, que 
inclui um evento de premiação e uma vivência 
com oficinas inovadoras  (tudo, é claro, com 
muita diversão);

•	 uma celebração com toda a escola no valor 
de até $ 2 mil reais. Vale festa, passeio, uma 
sessão de teatro/cinema ou qualquer outra 
ideia – a escolha será dos ganhadores.

•	 um curso de formação para o educador (de 
escolha livre), no valor de até $ 1 mil reais.

A proposta do  Criativos da Escola  está 
dividida em 4 passos: Sentir, Imaginar, Fazer e 
Compartilhar. Você pode baixar o material de 
apoio com a proposta clicando aqui!

Inscreva sua equipe! A participação no 
Desafio é gratuita e o  período de inscrição 
da primeira etapa será de 25 de fevereiro de 
2015 a 31 de julho de 2015!

Para mais informações, acesse aqui o site do 
Criativos da Escola e leia tudo com atenção!

Não perca essa oportunidade de construir 
junto com seus alunos!!!

Publicado em 10/03/2015


