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BOAS ESTRATÉGIAS 
DE PROMOÇÃO DA SAÚDE

NA ESCOLA GANHAM 
DESTAQUE

As escolas participantes dos 
programas do IBS têm desenvolvido 
ações criativas de promoção da 
saúde no ambiente escolar e na 
comunidade, proporcionando um 

aprendizado significativo que as 
crianças carregarão por toda sua 
juventude e vida adulta. Acompanhe!

 página 10

Integração
Educadores trazem iniciativas da 
comunidade para dentro da escola e levam 
a escola para dentro da comunidade!
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BOAS INICIATIVAS

Criatividade
Com materiais alternativos, professores e 
alunos colocam sua imaginação a serviço 
da expressão artística! Veja!
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ARTE E CULTURA
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Incentivo à Leitura Arte e Cultura Educomunicação SaúdeBoas Iniciativas

Incentivo à Leitura

Muita criatividade na hora de 
planejar atividades para os 
alunos! Confira!
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Eu gosto de ler

O mundo da leitura já encanta as crianças desde 
seus primeiros anos de estudos escolares.

A professora Janilde Fontinelle, da Escola 
Comunitária, desenvolveu em suas salas de aula o 
projeto Biblioteca na Sala, mostrando aos alunos 
como devemos cuidar e qual a importância 
dos nossos livros. Assim, para concretizar seus 
objetivos, nos fez ontem uma visita para que seus 
pequenos pudessem observar como acontecem a 
catalogação e a organização de uma biblioteca.

Pela manhã, a visita aconteceu com os alunos 
do 2º ano, recebidos pela professora Wilma 
Vilanova, que ultimamente encontra-se gestora 
de biblioteca e lhes deu todas as informações 
necessárias, respondendo as perguntas e 

Leitura, escrita e meio ambiente

Alunos e professores da U.E. Joaquim Horácio 
realizaram o Piquenique Literário na roça do Sr. 
Bento unindo, assim, leitura e meio ambiente, 
pois conheceram árvores nativas e tiveram uma 
palestra sobre preservação ambiental, palestra 
esta ministrada pelo Sr. Bento.

Publicado em 02/10/2014

Lençóis / BA

Incentivo à Leitura

curiosidades dos mesmos. A tarde, foi a vez dos 
alunos do pré escolar, recebidos pela professora 
Creusa Moura que iniciou a visita fazendo 
perguntas sobre o gosto pela leitura, qual 
história sabiam contar – deixando-os contar.
Depois, leu um conto, fazendo intervenções para 
a participação e curiosidade se aguçarem mais e, 
em seguida, tratou do assunto pelo qual fizeram 
a visita.

Para encerrar o trabalho ao final de cada encontro 
matutino e vespertino, os alunos escolheram um 
livro e foram ler.

Obrigada professora Janilde por nos dar esse 
prazer em ajudá-la em seu projeto e venha 
sempre nos visitar.

Publicado em 01/10/2014

São Raimundo Nonato / PI
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Quando tudo parece perdido, 
chega a leitura!

As ações de leitura devolvem até a esperança 
por dias melhores em turmas indisciplinadas. 
Foi assim que senti a sensibilidade dos alunos 
do terceiro ano em relação ao ato de ler. Muitas 
vezes dizemos que não gostam e não querem ler, 
mas o que fazemos para incentivá-los? Somos 
exemplos? Como?

Pensando nestas reflexões é que realizamos 
atividades com papel: cada aluno fez a sua 
dobradura e expôs ao chão. Em seguida veio 
à frente e explicou o objeto construído. Era o 
momento esperado por todos da sala! Queriam 
dar um significado a sua construção e, dando asas 
às imaginações, teceram uma colcha de retalhos 
de histórias, envolvendo todos os objetos. Todos 
se levantaram entusiasmados colocando emoções 
nas contações.

Para corroborar com o momento, encerramos com 
a contação de histórias a partir do baralho com 
figuras. A roda continuava e, em silêncio, palavra 
difícil para ser efetivada na turma. Mas a beleza, o 
prazer, permitiram que toda a turma prestigiasse 
e respeitasse o trabalho do outro.

Então, por que dizemos que os alunos não gostam 
de ler e, tampouco, contar histórias? O que está 
acontecendo? Assim, trago Shakespeare para 

Lanche Poético
A E.M.E.F. Julia da Silveira Gomes, Base I, realizou 
na tarde do dia 14 de outubro de 2014 o Lanche 
Poético na Biblioteca Luis Salvatore. O evento 
reuniu professores dando início à segunda parte 
da Maratona da Leitura na escola. Durante toda 
a tarde houveram leituras e declamações de 
poesias acompanhadas de um lanche especial 
para os participantes.

Publicado em 19/10/2014

Irecê / BA
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aliviar a nossa alma, ao falar da importância de 
plantar o nosso jardim e decorar a alma, pois não 
devemos esperar que o outro nos traga flores; 
aprendemos a suportar   e   a sermos fortes para 
irmos muito mais longe, apesar de pensarmos 
que não podemos mais.   Com esta paráfrase de 
Shakespeare, pode se fazer a transmutação para a 
leitura, o que parecia (in)visível vem à tona.

Jucileide Pereira 
Publicado em 26/10/2014

Tracuateua / PA
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Família e escola, juntas

A U.E. Joaquim Horácio promoveu uma visita ao 
Museu do Homem Americano às mães dos alunos, 
que tiveram a oportunidade de conhecer a história 
do povoamento das Américas, numa viagem ao 
passado. “Momento de muita emoção”, disse uma 
das mães.

Publicado em 01/10/2014

São Raimundo Nonato / PI

Boquira / BA

HISTÓRIA E CONHECIMENTO

Visando o conhecimento, aulas mais prazerosas 
e com o tema voltado para a História da Primeira 
República e suas Revoltas, os alunos do 9º ano 
A – matutino do Colégio Municipal Tiradentes 
(Boquira, Bahia) apresentaram um trabalho 
orientado pela professora Rita de Cássia onde a 
História, o personagem e a literatura de cordel 
foram privilegiados.

As revoltas messiânicas: Canudos e Contestado. 
Olha quem vem lá: Antônio Conselheiro. Será que 
Dom Sebastião virá? José Maria a protestar! O 
Cangaço, bando de Lampião. Será que tem cabra 

macho? Tem sim senhor! Mais adiante, a Revolta 
da Vacina e o povo a protestar, pois não queria se 
vacinar. E assim tantas outras mais: a Revolta da 
Chibata, o Movimento Operário e o povo já sabe 
reclamar!!!

E por fim, o prazer de ver o conhecimento 
adquirido por todos bem como a importância de 
reconhecer a luta por melhor condição de vida, o 
direito e o exercício da cidadania . EXCELENTE!!!  É 
a melhor definição para o resultado do trabalho! 
PARABÉNS  a todos!

Rita de Cássia e Juceli Xavier
Publicado em 02/10/2014
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Intercâmbio Solidário

Os alunos e professores na Escola Base II em 
Palmeiras desfrutaram de um dia maravilhoso 
com a realização das Oficinas de Rádio Escolar, 
Teatro, Teatro de Gente, Música e Geração de 
Renda. Foi um dia intenso de atividades bastante 
enriquecedoras, onde os participantes tiveram 
oportunidade de ter conhecimentos amplos 
dentro do que foi proposto e que gerou uma 
repercussão positiva entre todos. No final do dia, 
foram apresentados os resultados no Coreto para 
que a comunidade pudesse conhecer e se divertir 
com o que foi produzido ao longo do dia.

Publicado em 16/10/2014
Outubro Rosa

Nesta segunda-feira, a Escola Maria Neuly 
Dourado participou do evento realizado pela 
Secretaria da Saúde do município junto com as 
demais escolas da cidade.  O evento  Outubro 
Rosa  foi realizado no arraial popular e contou 
com a presença dos diversos profissionais da área 
da Saúde, e com a participação e com o apoio da 
Secretaria de Educação e da Secretaria de Ação 
Social.

O movimento mundial  Outubro Rosa  visa 
chamar atenção, diretamente, para a realidade 
atual do câncer de mama e a importância do 
diagnóstico precoce.

Publicado em 22/10/2014

Escola Neuly Dourado recebe a 
ONG Roliúde Pet

Hoje pela manhã, a escola Neuly Dourado recebeu 
a visita da ONG Roliúde Pet que falou sobre a 
necessidade dos cuidados com os animais assim 
como a importância de adotar um animal para 
retirá-los das ruas.

A equipe mostrou como é importante cuidar 
dos animais através de cartazes, videos e 
entrega de cartilhas educativas aos alunos. 
Trouxe para a escola também três cachorros 
que estavam abandonados e agora estão sendo 
cuidados pela equipe até que sejam adotados. 
A Escola Neuly Dourado abraça essa ideia.

Publicado em 22/10/2014

Palmeiras / BA Cabaceiras / PB
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Semana IBS no CEMJR: 
Juntos Construímos

Nos dias 13, 14,16 e 17 do mês de outubro do 
corrente, o Centro Educacional Municipal José 
Ramalhete, juntamente com todos professores, 
alunos, funcionários, equipe pedagógica, 
administrativa, comunidade e com os monitores 
do Programa Mais Educação, realizou e fez 
acontecer as ações do Instituto Brasil Solidário 
(IBS). Com muito êxito e dedicação, multiplicaram 
o conhecimento adquirido e repassaram para 
os demais alunos que não participaram das 
oficinas na primeira visita do IBS em nosso 
município. As atividades desenvolvidas foram 
bem prazerosas e com um resultado satisfatório. 
Atividades voltadas para o Incentivo à Leitura, 
Educação Ambiental, Educomunicação, Artes 
Visuais, Geração de Renda, Teatro de Gente, 
Música e Teatro de Sombra. Concluímos com a 
culminância das apresentações dos resultados 
obtidos durante os dias de oficinas. Os nossos 
olhos brilharam e nos encheram de estimulo 
para trabalhar com mais dedicação e prazer em 
prol de uma educação que possibilite aos nossos 
alunos um aprendizado que os leve para um 
futuro promissor. E assim, também fazer com 
que a comunidade veja a escola como um espaço 
de transformação e de continuidade dos valores 
para viver em sociedade. E vamos em busca de 
uma educação transformadora em parceria com 
o Instituto Brasil Solidário.

Juntos Construímos.

Equipe CEMJR, Jairo Irineu e Elitânio Marques
Publicado em 23/10/2014
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Artigo “O uso das tecnologias da 
informação e comunicação na 

Escola Municipal José Francisco 
Nunes”, publicado pelo CONECTE 

O artigo foi aprovado e  publicado nos anais 2014 
do CONECTE – Terceiro Colóquio Nacional de 
Educação Currículo e Processos Tecnológicos. 
O artigo foi construído em dupla, Joelma 
Portugal e Jucileide Lima, e apresentado de 
22 a 24/10/2014 no Hotel Vilamar Eventos, em 
Salvador.

O artigo apresenta a experiência  sobre o projeto 
construído em 2009 com o apoio da FAPESB, 
intitulado “O uso das tecnologias da informação 
e comunicação na Escola Municipal José Francisco 
Nunes”. Em 2011,  chegou também a parceria do 
IBS, na pessoa do Sr. Luís Salvatore,   presidente 
da ONG, que corroborou com a melhoria da 
implementação do  projeto, disponibilizando 
outras ferramentas, bem como a formação de 
alunos e professores para proporcionar novos 
significados às produções da escola.

Dessa forma, os espaços da escola ganharam 
vida no tempo/espaço, visto que o movimento 

Reunião de articulação e 
planejamento da Etapa II 

das ações

No dia 09 de outubro de 2014 aconteceu  a 
REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO E PLANEJAMENTO DA 
DIRETRIZ A, ETAPA II DAS AÇÕES DO INSTITUTO 
BRASIL SOLIDÁRIO  no Município de  Boquira – 
Bahia.

A referida reunião, com a participação 
de  professores, coordenadores pedagógicos e 
gestores das Bases I e II e integrantes da Secretaria 
de Educação do Município de Boquira, teve o 
intuito de articular e planejar atividades da Etapa 
II referente as Ações do Instituto Brasil Solidário 
(Painéis e Diálogos, Oficinas) que serão realizadas 
em novembro no referido município.

Na oportunidade, foram debatidos diversos 
assuntos referentes à segunda etapa. 

acontecia não linearmente, como em um espiral, os 
conhecimentos foram produzidos, transformando 
o outro em autor/ator do seus pensares/fazeres 
no chão da escola. Segundo Pierre Lévy (1999), 
o ciberespaço não compreende apenas materiais, 
informações e seres humanos; é também povoado 
por seres estranhos que interagem o tempo 
inteiro. Assim, estes seres deixam de ser (in)
visíveis para produzir conhecimento com o outro.

Com este impacto, a cibercultura surge do 
inesperado, através das tecnologias que permitem 
diversas interpretações. Causando conflito, as 
novas práticas e técnicas emergem de lugares 
desconhecidos, além dos horizontes.

Então, diante de toda a movimentação/
eferverscência no cenário da escola, jamais 
poderia deixar de agradecer ao diretor presidente 
do IBS, o Sr. Luís Salvatore, por ter proporcionado 
transformações no tempo/espaço da escola. 
Muito obrigada!

Referências:  LÉVY, Pierre.  A cibercultura. Trad. 
Carlos Irineu Costa. São Paulo: Ed.34, 1999.

Jucileide Pereira Nunes Lima
Publicado em 29/10/2014

Dentre eles, podemos destacar:

•	 Temática da etapa e continuidade dos trabalhos
•	 Áreas e Oficinas
•	 Atividades extras
•	 Programação da Base II – 4º dia
•	 Painéis e Diálogos municipais
•	 Salas a serem preparadas
•	 Concursos, propostas e projetos
•	 Prazos e datas importantes

Nesse dia, ainda foi possível visitar a Escola Base 
I para resolver problemas relacionados ao funcio-
namento da Rádio Escolar e dar algumas suges-
tões sobre o Concurso de Rádio Novelas e Vinhe-
tas da área de Educomunicação do Instituto Brasil 
Solidário.

Jefferson Maciel Teixeira
Publicado em 29/10/2014
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Escola de Cidadania Francisco 
Ferreira Barros – Tucuns

Oficina de Teatro, os alunos confeccionando os 
bonecos. Estamos descobrindo grandes artistas 
em Artes e Teatro.

Publicado em 02/10/2014

Irecê / BA

Ações do IBS em mais uma escola 
pública de Irecê: Oficina de 
Manipulação de Fantoches

No dia 02 de outubro aconteceu  a OFICINA 
DE TEATRO E MANIPULAÇÃO DE FANTOCHES 
ministrada pelo professor Roberto Alarcon. 
Essa oficina foi realizada na ESCOLA MUNICIPAL 
ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES com estudantes 
do FUNDAMENTAL II e com o auxílio valioso de 
Vinícius Rangel (Estudante da Escola Municipal 
Luiz Viana e membro da Equipe de Teatro Atitude, 
que tem se destacado nessa área).

PROJETO SUCATOCANDO: nasce 
uma ideia que faz toda diferença!
Esse dia 23 de outubro de 2014 jamais será 
esquecido por nós da Escola Municipal Luiz 
Viana. Nasce, com uma incrível apresentação 
no pátio da escola, o PROJETO SUCATOCANDO, 
idealizado pelo professor Célio Rodrigues que, 
emocionado, conduziu a formação da equipe de 
Música, a criação dos instrumentos, os ensaios e 
a incrível apresentação desse lindo dia.

A apresentação foi apenas uma prévia para o 
grupo de música que irá apresentar uma música 
de Dorival Caymme no Encontro Literário da Rede 
Municipal de Educação no dia 24 de outubro de 
2014. Será um momento emocionante!

Assim, a área de Música da Escola Luiz Viana Filho 
segue o seu rumo para novos desafios, já que 
com a criação de um grupo de música na escola, 
algumas atividades serão mais recorrentes nessa 

O objetivo da oficina foi aplicar conhecimentos 
adquiridos na Área de Teatro, com vistas à 
propagação de ações relacionadas a área de Artes 
do Instituto Brasil Solidário.

Na oportunidade, como resultado da oficina, foi 
produzida uma peça teatral com o tema “10 ANOS 
DEPOIS”, que culminará na produção de um vídeo  
com a participação efetiva dos alunos, que já está 
em fase de edição. Breve, o vídeo será divulgado!

Veja as fotos da oficina.

Publicado em 08/10/2014

área, com apresentações diversas, participações 
em eventos e ampliação de repertório.

Diante disso, agradecemos ao professor Célio 
Rodrigues, que muito tem contribuído para 
a nossa escola e também parabenizamos os 
estudantes que fazem parte do grupo de música 
que, em breve, terá um nome escolhido pelos 
próprios estudantes.

Vale ressaltar também o incentivo da equipe 
gestora para que o referido projeto se tornasse 
uma realidade.

Veja as fotos por etapa: ETAPA I – CONFECÇÃO DOS 
INSTRUMENTOS COM MATERIAIS RECICLÁVEIS, 
ETAPA II - ENSAIOS DO GRUPO DE MÚSICA e 
ETAPA III - Primeira apresentação do PROJETO 
SUCATOCANDO no pátio da Escola.

Publicado em 24/10/2014



outubro 2014 9

www.brasilsolidario.org.br

Arte e Cultura Educomunicação SaúdeBoas IniciativasIncentivo à Leitura

Irecê / BA

Oficina de Fotografia (Parte III): 
Mais uma escola da Rede de 

Educação de Irecê é contemplada 
com ações do IBS

No dia 07 de outubro de 2014 aconteceu a Oficina 
de Fotografia III – Análise e reflexão das fotos 
produzidas na Saída Fotográfica realizada no 
Bairro onde está situada a Escola Municipal Joel 
Americano Lopes, com intuito de selecionar boas 
fotos da saída fotográfica para serem expostas em 
mural na escola para estimular o protagonismo e 
motivá-los para a próxima saída fotográfica.

Na oportunidade, os estudantes assistiram 
e avaliaram o vídeo produzido na Oficina de 
Manipulação de Fantoches, ministrada pelo 
professor Roberto Alarcon.

Foi lindo ver os estudantes escolherem e 
selecionarem suas próprias fotos para o mural e 
perceberem o trabalho produzido nas oficinas. Foi 
puro protagonismo!

Veja as fotos.

Publicado em 29/10/2014

Confecção de mural da Equipe de 
Educomunicação Luis Salvatore

No dia 08 de outubro foi realizada a CONFECÇÃO 
DO MURAL DA EQUIPE DE COMUNICAÇÃO LUIS 
SALVATORE. Essa  atividade foi realizada na 
Escola Municipal Luiz Viana Filho para articular, 
organizar e confeccionar MURAL TEMÁTICO 
MENSAL para expor os trabalhos realizados em 
saídas fotográficas da Equipe de Comunicação 
Luis Salvatore.

Na oportunidade, foram utilizadas cinco fotos 
escolhidas na última saída fotográfica no Bairro 
São Francisco que farão parte do mural temático 
da Equipe de Comunicação, com o tema O MEU 
BAIRRO, e ainda foram organizadas as equipes 
que conduzirão a rádio escolar nesse mês de 
outubro e novembro de 2014.

A ideia é selecionarmos todo mês cinco fotos que 
serão consideradas as melhores de cada mês, 
sistematicamente.

Veja as fotos.

Publicado em 29/10/2014
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Campanha Alimentação Saudável

Considerando o alto índice de consumidores de 
produtos não saudáveis no intervalo escolar, os 
pais da Base II, em Palmeiras, decidiram realizar 
três ações para fomentar os hábitos alimentares 
saudáveis entre os alunos. Com o cardápio da 
merenda escolar regular, os pais implantaram  a 
salada de frutas todas as quartas-feiras. Todas 
as segundas terças-feiras de cada mês, um 
grupo de mães toma conta da cozinha da escola 
pra preparar uma receita diferente e, uma vez 
semanalmente, os alunos entram em ação.

Publicado em 16/10/2014

Mudança de hábitos na 
alimentação: é possível?

A escola tem a função de prevenir e orientar uma 
alimentação saudável aos alunos desde cedo. Por 
isso, os professores da turma de educação infantil 
vem investindo no incentivo ao “comer bem”, 
o que ainda é um mito construído/cristalizado 
pelas crianças.

E na Educação Infantil vem se tentando fazer um 
trabalho para (des)construir os mitos, através 
da demonstração/manipulação de alimentos, 
frutas, verduras e legumes e a preparação 
de alimentos com os mesmos. Devido a isso, 

muitos alunos conseguem chamar a atenção dos 
colegas, bem como dos pais a respeito de uma 
alimentação saudável.

Na sala de aula, ao manipular os alimentos do seu 
lanche, pensando na higiene durante a prepara-
ção, a exemplo da vitamina servida para todos os 
colegas. Estes momentos na sala tiram as crianças 
da condição de seres passivos para ativos, prota-
gonistas, ator/autor do seu próprio percurso, de-
senvolvendo a autonomia.

Jucileide Pereira Nunes Lima
Publicado em 26/10/2014
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II Semana de Incentivo 
ao Esporte

E assim deu-se inicio a mais uma Semana de 
Incentivo ao Esporte na EMOA.

Os professores da disciplina de Educação Física 
prepararam algumas atividades para esta 
semana e, com a parceria do enfermeiro Roberto 
e a agente de saúde Neuza, mediram e pesaram 

2º dia da Semana de Incentivo 
ao Esporte

Como dito antes, as atividades de hoje (ontem) 
não deixaram a desejar.

O pau na lata, brincadeira já “tradicional” na 
nossa escola, motivou e levou um grupo grande 
de alunos a disputar pelo primeiro lugar. Também 
aconteceu o Baleado, trazendo de volta as 
brincadeiras de criança de nossos pais e avós 
e deixando o espaço mais alegre e motivado. 
Ainda a noite na quadra da comunidade, ocorreu 
o handebol feminino com participação de toda a 
comunidade local.

E para hoje,  de fato, teremos futsal e vôlei. 
Acompanhem.

Vejam algumas fotos do dia e, também, da mesa 
de conversas que aconteceu na segunda-feira.

Publicado em 22/10/2014

os alunos com o intuito de identificar as condições 
físicas dos mesmo. Em seguida, houve um passeio 
ciclístico e também uma roda de conversas com 
alguns atletas do município.

Para o restante da semana, muitas outras 
atividades serão desenvolvidas. Então, 
acompanhem.

Publicado em 20/10/2014
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Incentivo à Leitura ganha 
destaque com ações de diretora 

na Bahia

A professora Bárbara Durães, de Irecê, Bahia, 
participou dos projetos de Incentivo à Leitura 
do IBS do segundo biênio e se destacou pelo 
verdadeiro envolvimento com as ações.

Dessa experiência, nasceu a vontade de fazer 
sempre mais pelo incentivo à leitura literária.

Tanto que, ao tornar-se diretora da Escola 
Municipal Manoel Honorato, no município de 
São Gabriel, vizinho à Irecê, não poupou esforços 
para organizar e manter uma biblioteca escolar 
bonita e aconchegante, e desenvolver ali ações 
permanentes de incentivo à leitura.

Tal atitude foi reconhecida pela Revista Nova 
Escola, da Editora Abril, que publicou seu 
depoimento na edição deste mês!

Confira o depoimento, acessando o arquivo aqui!

Você também pode desenvolver ações na 
sua escola e ganhar reconhecimento por sua 
dedicação assim como a Professora Bárbara!

Contagie à todos com suas experiências 
pedagógicas, divulgando seus projetos aqui e 
em outros canais de comunicação!

Equipe IBS
Publicado em 20/10/2014

Intercâmbio Solidário na Chapada 
Diamantina: um sucesso

O IBS lançou mais uma novidade: o  Learning 
Journey – Intercâmbio Solidário  – viagens 
curtas, de até 8 dias, nas quais a ideia central 
é promover ações educacionais, vivências e 
encontros com empreendedores, gestores 
públicos e famílias típicas de pequenos municípios 
do interior do Brasil que ofereçam aprendizados 
inspiradores e colaborem com o crescimento 
pessoal e profissional dos participantes.

A primeira viagem aconteceu dia 11 de outubro 
para a Chapada Diamantina, Bahia, com um 
grupo de alunos do colégio paulistano Miguel de 
Cervantes.

Foi uma intensa troca de experiências em 
apenas uma semana, unindo as pessoas numa 
convivência em uma das regiões do Brasil que a 
mídia pouco mostra.

Uma coisa é certa: todos aprendem e ensinam 
no Intercâmbio Solidário! E é exatamente isso 
que faz uma viagem como essa ser tão especial 
para todos, tanto para visitantes quanto para 
anfitriões.

E o município de Palmeiras, como não podia deixar 
de ser, recebeu a todos de braços abertos, com 
aquele jeitinho baiano todo especial de acolher os 
visitantes.

Portanto, nossa gratidão a todos que viabilizaram 
essa linda jornada, em especial as escolas, 
prefeituras e secretarias de Educação de Iraquara 
e Palmeiras, o Grupo Ambientalista de Palmeiras 
– GAP e a todas as entidades e empreendedores 
locais envolvidos.

Sinta as boas vibrações observando as fotos 
abaixo!

Equipe IBS
Publicado em 23/10/2014
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