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QUALIDADE DAS PROPOSTAS
DE EDUCOMUNICAÇÃO

ESTIMULA JOVENS

A utilização de novas tecnologias 
e meios de comunicação de massa 
como estratégia para estimular os 
jovens a buscar os conhecimentos 
dos quais precisam para obter o 
sucesso na escola e na vida, tem 

sido eficaz! Os estudantes sentem-
se valorizados, protagonizando 
atividades que os confrontam com a 
realidade e a experiência prática!

página 2

Música
Atividades de Música são o destaque deste 
mês nas publicações realizadas pelas 
escolas! Confira!

página 6

ARTE E CULTURA

Bibliotecas
As escolas apostam em maneiras de tornar 
a leitura viva na mente das crianças, com 
propostas teatrais e outras atividades!

página 8

INCENTIVO À LEITURA

outubro 2015 

Educomunicação Incentivo à Leitura Meio AmbienteArte e CulturaBoas Iniciativas

Meio Ambiente
Experiências práticas trazem aos 
educandos o conhecimento e a 
conscientização em relação ao 
meio ambiente! Veja!
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Ponto de Cultura Anísio Teixeira: 
Curso de Rádio/Radialismo

Como uma das atividades do Curso de Rádio/
Radialismo do Ponto de Cultura Ciberparque 
Anísio Teixeira*, os estudantes do referido curso 
realizaram uma visita a Rádio Caraíbas, uma das 
emissoras de grande porte da cidade de Irecê.

Na oportunidade os mesmos puderam vivenciar 
na prática o funcionamento de uma rádio 
comercial, sua organização e funcionamento 
no que diz respeito à organização, trabalho em 
grupo e planejamento.

Projeto Cinema na Praça: uma 
noite linda para um dia especial

Como ação proposta pela Secretaria de Educação 
através do Ponto de Cultura Ciberparque Anísio 
Teixeira* e da Universidade Aberta do Brasil (UAB 
– POLO IRECÊ), nesse dia 01 de outubro (quinta-

Irecê / BA

feira), realizamos a terceira edição do  PROJETO 
CINEMA NA PRAÇA. Foi uma noite linda e especial 
que aconteceu na Praça da Bíblia, em frente ao 
Colégio Odete – Irecê. O objetivo dessa ação é 
possibilitar um momento de reflexão e lazer para 
os pais, comunidade, estudantes e moradores do 
bairro.

Na oportunidade, exibimos o filme de Charles 
Chaplin “Tempos Modernos” e contamos com a 
presença de aproximadamente 180 pessoas na 
praça, que se deliciaram com o filme, sendo um 
dos objetivos do PROJETO CINEMA NA PRAÇA 
levar esse momento lindo para todos os bairros da 
cidade de Irecê, já que o Instituto Brasil Solidário 
deixou no município um telão de grandes 
proporções e entendemos que podemos contar 
com a parceria de escolas e órgãos da nossa 
cidade para continuar proporcionando grandes e 
emocionantes momentos como o descrito.

Envolveram-se na atividade as turmas I e II do 
referido curso, nos turnos matutino e vespertino 
e participaram ao vivo da programação em um 
programa da Rádio Regional de Irecê, que faz 
parte do Grupo Caraíbas e funciona no mesmo 
espaço. Ainda participaram de um dos programas 
de maior audiência no Brasil, o de Péricles 
Gouveia. Vejam as fotos!

Publicado em 07/10/2015

Nossos sinceros agradecimentos ao Colégio Odete 
pela ajuda imensurável, aos participantes do 
NUCA IRECÊ, aos alunos dos cursos oferecidos pelo 
Ponto de Cultura Anísio Teixeira, aos professores 
e à coordenação do EJA do Colégio Odete, à 
comunidade no entorno da Praça da Bíblia e todos 
que ajudaram direta ou indiretamente.

Vale ressaltar que esse projeto visa ainda 
extrapolar os muros da escola em direção a uma 
integração maior com a comunidade nos bairros 
da cidade. Por isso nossa próxima edição será 
na Praça do Caixeiro, com data a ser divulgada. 
Aguardem!

Publicado em 07/10/2015

*As atividades do Ponto de Cultura Ciberparque 
Anísio Teixeira são fundamentadas na metodologia 
do Programa de Desenvolvimento da Educação - PDE - 
desenvolvida pelo IBS.
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Rádio Mix Tiradentes: 
hora da entrevista

No intuito de levar informação, a Rádio Mix 
Tiradentes do Colégio Municipal Tiradentes 
(Boquira – BA) vem realizando entrevistas sobre 
temas que acrescentem à vida dos educandos. 
A aluna da Oficina de Educomunicação, Isis 
Eduarda, recebeu a psicóloga Virginia, do CRAS, 
que explicou sobre bullying: como acontece e suas 
conseqüências. Essa ação visa coibir tal prática na 
vivência dos educandos.

Jussinara Dias de Carvalho
Publicado em 08/10/2015

Música ao vivo na hora 
do intervalo

A Rádio Mix Tiradentes, do Colégio Municipal 
Tiradentes (Boquira – BA), recebeu a visita dos 
ex-alunos Judson Júnior e Gustavo Passos que, 
em visita à escola, nos agraciaram com um belo 
momento de música ao vivo. Incentivados por 
esse momento, outros alunos já pediram um 
espaço para mostrar seus talentos.

Jussinara Dias de Carvalho
Publicado em 08/10/2015

Gincana Estudantil: o uso 
da tecnologia a serviço da 

aprendizagem

Os recursos tecnológicos estão em todas as 
situações de nossas vidas e com a escola não 
poderia ser diferente.  O fundamental é que o 
uso desses recursos contribua para tornar mais 
significativa a atividade ou o trabalho sobre 
um tema.  Assim, usar algo que está à nossa 
volta, desde que contribua efetivamente com o 
processo de aprendizagem do aluno, pode ser um 
fator decisivo no processo de ensino. Diante desse 
cenário, o Colégio Municipal Ângelo Magalhães 
resolveu juntar o útil ao agradável e fazer 
uma Gincana Estudantil voltada aos recursos 
tecnológicos. As provas foram pensadas em como 
podemos utilizar o mundo digital em prol da 
aprendizagem dos nossos alunos. E porque não 
trazer as ações implementadas pelo Instituto 

Boquira / BA

Brasil Solidário na nossa escola? Claro que sim! 
Foi o que fizemos. Tivemos teatro, concurso de 
locução, músicas, leitura… foi lindo! Confiram.

Publicado em 27/10/2015
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Irecê / BA

Comissão Intersetorial pelos 
Direitos da Criança e do 

Adolescente
A Comissão Intersetorial pelos Direitos da 
Criança e do Adolescente – Selo Unicef, edição 
2013 – 2016, região do Semiárido, reuniu-
se no dia 24 de setembro para fazer análise 
das ações desenvolvidas até o período e planejar 
novas estratégias para ações de  continuidade 
dos eixos de impacto social e ações estratégicas 
de políticas públicas e de emancipação social.

Hilma Maria
Publicado em 07/10/2015

Escola Nossa Infância: 
Dia da Família na Escola

Nesse dia 18 de setembro de 2015, a Escola Mu-
nicipal Nossa Infância realizou um lindo evento 
relacionado ao Dia da Família na Escola.

Na oportunidade, a escola ofereceu para as mães 
e seus filhos várias opções e oficinas temáticas. A 
participação foi efetiva, já que nesse Dia da Famí-
lia tivemos automaquiagem, tranças e penteados 
e a palestra “A mulher no mercado de trabalho”.

O evento foi muito produtivo e contou, ainda, com 
uma sessão de cinema para as crianças, que se de-
liciaram com a magia dos desenhos infantis.

Escola Municipal Joel Americano 
Lopes realiza I Mostra Científica

Nesse dia 16 de outubro de 2015, a Escola Mu-
nicipal Joel Americano Lopes realizou a I Mostra 
Científica. O evento contou com a participa-
ção  efetiva dos professores, funcionários, con-
vidados e principalmente com o protagonismo 
dos estudantes que criaram salas e  stands  sur-
preendentes sobre diversos temas científicos. 
A ação faz referência ao Ano Internacional da 
Luz, que é uma iniciativa mundial que destaca a 
importância da luz e das tecnologias ópticas na 
vida dos cidadãos, assim como no futuro e no de-
senvolvimento das sociedades de todo o mundo. 
Essa é uma oportunidade única para reconhecer 

a importância da conscientização mundial sobre 
como as tecnologias baseadas na luz promovem 
o desenvolvimento sustentável e fornecem solu-
ções para os desafios mundiais nas áreas de Ener-
gia, Educação, Agricultura, Comunicação e Saúde. 
Portanto propõe-se a realização de mostras cien-
tíficas que propiciem as interações sociais, a apro-
priação de conceitos e aspectos da cultura cientí-
fica e a construção de conhecimentos relevantes. 
Sob essa ótica, o mais importante não é competir, 
mas expor trabalhos em ambientes descontraídos 
concebidos como espaços para aprender e ensinar, 
para conviver e trocar experiências. Vejam as fotos 
desse importante evento!

Publicado em 21/10/2015

As mães, visitantes e convidados foram agraciados 
por uma exposição fotográfica com fotos dos estu-
dantes de fotografia do Ponto de Cultura Ciberpar-
que Anísio Teixeira, da turma de 2013.

“Na verdade, com esse tipo de ação, queremos in-
tegrar cada vez mais a família na nossa escola. Isso 
ajuda no nosso trabalho pedagógico e as nossas 
crianças se sentem cada vez mais estimuladas”, 
ressalta a diretora Débora Pimentel.

Fotos: Equipe de Comunicação do 
Ponto de Cultura Ciberparque Anísio Teixeira/NUCA

Texto: Jefferson Maciel
Publicado em 07/10/2015
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Palmeiras / BA

Instituto Brasil Solidário na Escola

A Escola Municipal de 1° Grau de Caeté-Açu 
recebeu com muita satisfação e carinho o 
Instituto Brasil Solidário e estudantes dos 
colégios paulistanos  Graded School  e  Miguel de 
Cervantes neste mês de outubro.

No primeiro dia, tivemos uma roda de 
acolhimento aos visitantes onde realizaram-se 
algumas dinâmicas divertidas. Logo após, alunos 
e professores inscritos se dirigiram às salas para 
oficinas de Geração de Renda, Comunicação, 
Música, Meio Ambiente, Teatro de Gente e Teatro 
de Bonecos.

As oficinas foram finalizadas com a apresentação 
dos resultados no Coreto da Vila, além de 
premiações dos concursos desenvolvidos na 
escola (Soletrando, Foto Escrita e Maratona de 
Leitura).

Na segunda semana (domingo), deu-se 
continuidade às oficinas com o mesmo esquema 
da semana anterior. Logo após, todos foram 
visitar a Escola Comunitária Brilho do Cristal com 
danças, teatro, fogueira, pizza e sopa. Hummm!

No último dia, houve uma palestra muito 
interessante sobre o uso das redes sociais para 
adolescentes com Luis Salvatore, apresentações 
de dança e cordel baseadas nas obras de 
Monteiro Lobato (5°ano), capoeira, onde Luís deu 
um show de agilidade, e um belíssimo desfile de 
roupas confeccionadas com caixas de leite, sacos 
de lixo e sacolinhas plásticas inspirados na História 
da Arte (Barroco, Modernismo, Futurismo, etc).

Por fim, todos se reuniram em uma roda de 
perguntas e respostas, fechando o ciclo.

“Gratidão é uma sensação tão agradável… cresce 
onde sementinhas são  lançadas, floresce sob o 
sol. De um coração caloroso e bom, cresce mais 
quando é cuidada. Quase todos temos motivos 
para a gratidão quando pessoas em nossas vidas 
têm tempo para partilhar e nos fazer saber por 
bons atos que nós estamos em seus pensamentos 
e que elas se importam conosco.”

Agradecidos ao Instituto Brasil Solidário pela 
dedicação e empenho em nossa escola.

Publicado em 16/10/2015
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Irecê / BA

Curso de violão: 
projeto cordas e canto

A Secretaria de Educação de Irecê oferece desde 
maio de 2013, através do Ponto de Cultura 
Ciberparque Anísio Teixeira e Universidade 
Aberta do Brasil (UAB – Polo Irecê), o Curso de 
Violão ministrado pelo professor Ney Lagoa.

O referido curso atende estudantes de várias 
escolas da Rede Municipal de Educação e 
comunidade em geral, contemplando 200 
participantes, e tem como objetivo estudar a 
música através do violão, tendo como foco o 
acompanhamento de canções e elaboração de 
arranjos diversificados.

Além disso, o curso visa incentivar o aspecto 
composicional, estimulando a criatividade e a 
valorização de trabalhos autorais.

Durante essa trajetória, o projeto participou de 
várias ações no município com apresentações 
em Jornadas Pedagógicas, Encontros Literários, 
culminâncias de projetos, confraternizações, etc.

AABB Comunidade: roda de 
cultura, auto-avaliação e 

apresentações

No dia 24 de setembro de 2015 (matutino e ves-
pertino), a AABB COMUNIDADE realizou um evento 
bastante significativo no que diz respeito ao traba-
lho que vem sendo realizado no referido espaço. 
Trata-se de uma RODA DE CULTURA, ação que ob-
jetivou realizar uma auto-avaliação das atividades 
e a apresentação de resultados em diversas áreas.

Na oportunidade, aconteceram diversas apresen-
tações culturais com destaque para teatro, música, 
dança e desfile, que contemplaram a discussão 
etinorracial e outras temáticas importantes.

O evento contou com a participação efetiva dos es-
tudantes envolvidos na AABB COMUNIDADE, que 
demonstraram protagonismo em todas as apre-
sentações e atividades realizadas nessa produtiva 
ação.

Texto: Jefferson Maciel
Publicado em 07/10/2015

“O que mais me emociona nesse trabalho são 
os resultados deixados durante essa jornada e, 
mesmo com as inversões de valores, tratando-se 
de conceito relacionado à música, o valor da arte 
consegue sobressair-se confirmando, assim, que 
a inspiração e a força de vontade vão além de 
qualquer barreira”, afirma o professor Ney Lagoa.

Publicado em 07/10/2015
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Boquira / BA

Palmeiras / BA

Arte Folclórica Popular Brasileira

Seguem os trabalhos realizados no Colégio 
Municipal Tiradentes, Boquira - Bahia - pelos 
alunos dos 6º anos A e B e 7º ano A do turno 
matutino na disciplina de Artes pela professora 
Elizania Eugênio durante o III Bimestre. Com a 
temática  “Arte Folclórica Popular Brasileira”, o 
objetivo foi trazer os conhecimentos que cada 
povo tem, seus costumes, e que as manifestações 
culturais resultam em tradições que vão passando 
de geração em geração, transmitidas oralmente 
ou por imitação, sendo que essas manifestações 
culturais e artísticas deram origem ao folclore 
brasileiro. Interdisciplinando essas ações com as 
temáticas “crenças, lendas e mitos”, esse trabalho 
de pintura foi feito para a confecção e elaboração 
de um Caderno de Ortografia para a disciplina de 
Língua Portuguesa nas referidas turmas.

Publicado em 09/10/2015

Matematizando com desafios 
através da arte

Círculo e circunferência são temas das aulas de 
Espaço e Forma nas turmas da Escola Municipal 
Manoel Afonso, tendo como fonte de inspiração 
o objeto circular encontrado nas obras do artista 
plástico Pedro Lima.

Publicado em 29/10/2015
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Caucaia / CE

Qualidade dos alimentos: fique 
ligado, por Tereza Raquel

FONTANA, Rosilene de Fátima. A restauração nos 
meios de hospedagem: Uma abordagem teórica 
sobre a importância da garantia da qualidade 
nos alimentos. Revista de Comportamento, 
Cultura e Sociedade, Vol. 1, No 2 (2012)

A restauração nos meios de hospedagem é um 
artigo escrito por Rosilene de Fátima Fontana 
que tem por objetivo mostrar como funciona a 
restauração nos meios de hospedagem, falar 
sobre a segurança dos alimentos e sobre o 
manual de boas práticas.

A restauração funciona nos meios de hospedagem 
como uma das forma de atender e servir melhor 
os clientes. De certa forma ele se constitui peça 
fundamental para o funcionamento de um hotel. 
O setor de restauração pode oferecer diversos 
serviços e, como o todo, tende a se preocupar 
com a forma de manipulação dos alimentos e 
do espaço tratado. A segurança aos alimentos 
é de suma importância e pensando nisso, não 
poderíamos deixar de citar alguns exemplos 
de como eles estão presentes no meio da 
restauração. Esses perigos alimentares podem 
estar divididos em três: biológicos, químicos e 
físicos. Biológicos podem ser provocados por 
microrganismos; já o químico, tem relação 
com agrotóxicos, desinfetantes, antibióticos e 
produtos para matar pragas; e o físico são todos 
os matérias que podem machucar. Muitos são os 
riscos alimentares. Por isso, a segurança para o 
mesmo tem que ser bem vista e cuidada. Portanto 
é importante sabermos de todo o funcionamento 
das boas práticas de fabricação, de manipulação 
ou ainda de produção primária que é a agrícola. 
Podemos então definir segurança alimentar 
como a garantia de acesso ao alimento em 
quantidade e qualidade adequada. Vamos 

entender então como funcionam as boas práticas: 
como todo bom artigo com citações, a escritora 
não poderia deixar de citar a Cartilha de Boas 
Práticas Alimentares. Afinal ela esta falando sobre 
a importância da manipulação dos alimentos e 
essas boas práticas são procedimentos de higiene 
e ações preventivas. Podemos ver que as boas 
práticas de alimentação estão voltadas tanto para 
a excelência de hoje na preocupação com o cliente 
tanto para a redução de custo em procedimento 
de ajuda e apoio caso o hóspede se sinta mal. 
Sendo assim, não basta criar apenas serviços e sim 
se preocupar com a forma do estabelecimento em 
relação à alimentação e ao espaço fazendo com 
que seja até um diferencial. Portanto, o Manual de 
Boas Práticas para o setor de restauração hoteleira 
torna-se um aliado indispensável pois o mesmo 
ensina corretamente a forma de tratamento para 
com os alimentos evitando prejuízos e doenças 
para os clientes.

Rosilene de Fátima Fontana é doutoranda em 
Turismo e Hotelaria e atualmente é coordenadora 
de um curso de Hotelaria. Tem muita experiência 
na área do Turismo.

Este artigo não é voltado somente para quem 
está estudando A&B (Alimentos e Bebidas) e 
manipulação de alimentos. Porém é muito bem 
indicado para restaurantes, buffets, bares e toda 
estrutura comercial ligada à alimentação. Todos 
que tenham uma curiosidade em conhecer o 
Manual de Boas Práticas bem resumido podem ler 
sem nenhum problema esse artigo.

Acredito que esse artigo ajudou a entender melhor 
o que era a restauração no meio de hospedagem e 
qual a sua importância na garantia e na qualidade 
nos alimentos. Sua linguagem está bem clara 
causando uma melhor compreensão tanto para 
mim quanto a quem ler. É visto claramente 
também a forma de pesquisa e de como se passa 
a informação fazendo com que o leitor aprenda 
sobre o tema colocado.

Leia o artigo aqui:
http://w w w3.sp.senac.br/hotsites/blogs/
revistacontextos/wp-content/uploads/2013/04/
Revista_Vol1_N235a47.pdf

Tereza Raquel, 2 ano C 
Publicado em 19/10/2015

Escola Nossa Infância: 
Projeto Leitura Viva

A tarde do dia 09 de outubro no SECIR – Sindicato 
dos Comerciários de Irecê – foi mágica para pais, 
alunos, professores e toda equipe Nossa Infância. 
Foi a culminância do Projeto Leitura Viva da escola 
com o tema “Contos de Fada”.

Foram realizadas lindas apresentações de dança 
com as princesas e príncipes da escola, um 
momento de emoção e alegria que ficará marcado 
no coração de todos que estiveram no evento! Ano 
que vem tem mais!!!

Débora Pimentel
Jeferson Barbosa

Publicado em 21/10/2015
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Quatipuru / PA

Boquira / BA

Roda de Leitura com fantoches

Bom dia! Nessa semana aconteceu uma Roda de 
Leitura diferente no Colégio Municipal Ângelo 
Magalhães. Os alunos fizeram a apresentação 
dos livros lidos com fantoches. Foi super divertido 
e eles adoraram. Se envolveram mesmo! 
Vivenciamos uma época em que a leitura é uma 
prática insuficiente nas escolas. Infelizmente os 
nossos alunos não se interessam por livros, e isso 
é desesperador! Quanto mais aulas interessantes 
eles tiverem para se envolver, melhor para os 
nossos leitores, melhor para a nossa escola. 
Parabéns à professora de Português, Florice 
Mesquita, por essa atividade.

Lorena Dourado
Publicado em 28/10/2015

AÇÃO BIBLIOTECA

A Escola Carlos Jehá Kayath vem desenvolvendo 
ações de leitura  na escola que envolvem os 
alunos: a biblioteca desperta, através dessas 
ações, a leitura fluente dos discentes.

Publicado em 28/10/2015
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Horta na Escola José 
Pereira de Araújo

Com incentivo do IBS e apoio do Programa 
Mais Educação, a E. M. José Pereira de Araújo 
está cultivando hortas.  A horta pode ser um 
laboratório vivo para diferentes atividades 
didáticas. Além disso, o seu preparo oferece 
várias vantagens para a comunidade. Dentre 
elas, proporciona uma grande variedade de 
alimentos a baixo custo para o lanche das 
crianças, permite que toda a comunidade tenha 
acesso a essa variedade de alimentos por doação 
ou compra e também se envolva nos programas 
de alimentação e saúde desenvolvidos na escola. 
Portanto, o consumo de hortaliças cultivadas 
em pequenas hortas auxilia na promoção da 
saúde. Além disso, é uma atividade que promove 
encantamento e motivação dessas crianças ao 
poder mexer com a terra.

Publicado em 07/10/2015

Educação Ambiental: 
desafios e perspectivas

No dia 10 de setembro do corrente ano, aconteceu 
no espaço do Auditório da UFBA, uma formação 
para os coordenadores pedagógicos, diretores e 
convidados, que teve como temática Educação 
Ambiental: Desafios e Perspectivas.

Esse momento foi resultado de indagações e 
questionamentos feitos pelos próprios educadores 
em reuniões com o intuito de chamar para a 
responsabilidade social e ambiental os Sindicatos, 
Secretarias e outros órgãos que discutem 
Educação Ambiental.

Com o objetivo de tratar as questões sociais reais 
vivenciadas pelos alunos, pelas famílias e pela 
sociedade, tendo a Educação Ambiental como 
eixo das atividades, a formação foi realizada com 
muito êxito. Tivemos a presença marcante dos 
profissionais da educação da Rede Municipal.

E para abrilhantar o evento e compor a mesa, 
contamos com a presença de um representante 
do INEMA, Secretaria de Infraestrutura, Meio 
Ambiente, CETEP, EBDA e outros. Foi um dia muito 
produtivo.

Publicado em 07/10/2015
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Boquira / BA

Palmeiras / BA

Projeto Fauna e Flora da 
Chapada Diamantina

Durante a 3ª Unidade, os alunos da Escola 
Municipal Manoel Afonso tiveram a oportunidade 
de conhecer um pouco mais sobre a flora e a fauna 

da Chapada Diamantina por meio das aulas de 
Educação Ambiental, onde desenvolvemos o 
Projeto Fauna e a Flora. De início, as aulas eram 
teóricas, mas foram contempladas mais adiante 
com a confecção de animais feitos com materiais 
reaproveitáveis com os 1º, 2º e 3º anos. E as 
turmas do 4º e 5º anos, além das aulas teóricas, 
também confeccionaram algumas flores com 
os devidos materiais. Após as aulas, o projeto 
teve como culminância uma visita ao Orquidário 
localizado próximo ao morro do Pai Inácio para 
conhecerem de perto o Projeto de Preservação 
das Orquídeas (5º ano) e ao Projeto Sempre Viva, 
que fica localizado na cidade de Mucugê, que tem 
como objetivo continuar a preservação da espécie 
de planta Sempre Viva que também dá nome ao 
Projeto.

Publicado em 29/10/2015

A água e os seres vivos

Um dos maiores problemas ambientais que 
vem sendo discutidos atualmente é a escassez 
de água no mundo, a chamada crise hídrica 
que vem causando desequilíbrio ambiental no 
planeta. De onde vem a água? Como ela chega 
até nossas casas? Pronta para o consumo? Como 
a utilizamos? Como podemos economizá-la 
evitando o risco deste recurso faltar no futuro? 
Essas questões foram o ponto de partida para 
o estudo desse tema que foi desenvolvido na 
sequência didática “A Água e os Seres Vivos”, no 
Colégio Municipal Tiradentes – Boquira/BA com 
os alunos do 6º Ano A – Matutino,  na disciplina 
de Ciências com a professora Alessandra Castro e 
a participação dos alunos de Educação Ambiental 
e Educomunicação da escola. Com o objetivo 
de identificar a presença da água no cotidiano 
e reconhecer sua importância como recurso 
natural indispensável à vida no planeta, foram 
desenvolvidas várias atividades como leituras, 
pesquisas, escovação diária, observação e visita à 
nascente do município.

Juceli Xavier
Publicado em 22/10/2015
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Boas práticas de
Educação Ambiental

O descarte do óleo é apenas uma pequena 
parte do grande problema relacionado à 
geração de lixo no mundo. Tratar o lixo é caro 
e, quando não tratado,  há um forte impacto 
ambiental. Por isso, o Instituto Brasil Solidário 
procura mostrar através das atividades na área 
de Educação Ambiental, as oportunidades que 
temos de  contribuir para a sustentabilidade 
do planeta  ao mudar nossos hábitos,  gerando 
o mínimo de lixo possível e  reaproveitando ao 
máximo os produtos antes de descartá-los.

Por exemplo, reutilizando materiais como 
caixotes de frutas, paletes e  pneus  para 
organizar e decorar espaços literários: atividades 

Instituto Brasil Solidário no 
programa Como Será? 

da Rede Globo

O programa Como Será?, da Rede Globo, conta 
agora com um novo quadro: Caçadores de Bons 
Exemplos, baseado no projeto de mesmo nome 
que percorreu 226 mil quilômetros, mapeando 
1150 projetos que ajudam o próximo, em 594 
cidades brasileiras.
No episódio de estreia, Iara e Eduardo 
apresentaram o trabalho realizado por Luís 
Eduardo Salvatore à frente do  Instituto Brasil 
Solidário.
Assista ao vídeo do programa abaixo:
Para ler a reportagem completa no site do Como 
Será?, clique na imagem abaixo.*
*Link disponível na publicação original do Blog 
IBS.

Equipe IBS
Publicado em 21/10/2015

desenvolvidas nas oficinas de Educação Ambiental 
em parceria com Incentivo à Leitura.

O ser humano consome produtos e 
alimentos para sobreviver e, hoje em dia, os 
alimentos recebem cada vez mais embalagens. 
Tudo isso precisa ser descartado.

Por  isso, todos os dias toneladas de resíduos são 
despejados na natureza.

O que fazer com todos esses resíduos?

É difícil acabar com o problema do descarte 
numa sociedade onde o consumo é 
exacerbado. No entanto, podemos minimizá-lo.

Como?

Há soluções que estão ligadas ao poder de 
atuação política do cidadão comum, como 
o estabelecimento de locais adequados 
para o descarte, a estruturação de coleta 
seletiva e a criação de políticas públicas 
relacionadas ao tema. Pode-se pressionar as 
autoridades nas urnas ou pessoalmente, 
participando da vida pública do município. 

Porém, não é garantia de conseguir resolver tudo.

O  que está diretamente nas mãos de cada 
cidadão é: reduzir o consumo, ao praticar compras 
conscientes; reaproveitar materiais e resíduos 
orgânicos; coletar seletivamente  os materiais 

para a reciclagem, gerando uma nova matéria 
prima que será novamente  aproveitada no ciclo 
produtivo.

O IBS promove oficinas de reciclagem de papel, 
sugerindo maneiras de aproveita-lo em outras 
áreas do conhecimento! Veja!

Por que reciclar?

A cada tonelada de papel reciclado:
•	 17 árvores são preservadas; 
•	 26 mil litros de água são economizados;
•	 27 kg de poluição no ar deixam de ser 

produzidos; 
•	 há efetiva redução do lixo.

É preciso:
•	 Repensar nossa sociedade; 
•	 Reeducar nossas ações; 
•	 Reduzir nosso consumo; 
•	 Reaproveitar o que for possível e, 
•	 Reciclar o que for descartado.

#IBSJuntosConstruindo

Zenaide Campos 
Publicado em 02/10/2015
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Bibliotecas: 
histórias de sucesso do IBS

Dentre todos os eixos de trabalho desenvolvidos 
pelo Instituto Brasil Solidário – IBS, este post tem 
o objetivo de conversar sobre as ações desenvol-
vidas na área de Incentivo à Leitura.

Nestes 16 anos de trabalho, são muitos os mo-
mentos de emoção! Mas quando falamos de 
Incentivo à Leitura nada define a emoção que 
vivemos ao inaugurar mais uma sala de leitu-
ra, espaço literário ou biblioteca, seja ela escolar 
ou pública.

E quais são os nossos compromissos e possibili-
dades ao desenvolver estas ações de Incentivo à 
Leitura?

Acreditamos que o objetivo essencial da bibliote-
ca pública ou escolar é o de orientar os visitantes 
a entrar no mundo do conhecimento, informação 
e entretenimento através de livros, e para tornar 
isso possível é necessário que serviços sejam ofe-
recidos e divulgados. Na medida em que  isso é 
feito, a presença e o sentido da biblioteca como 
um espaço aberto à cultura são fortalecidos.

Fomentar a leitura entre crianças, jovens e adul-
tos é convidá-los a desfrutar de um benefício 
GRATUITO, para trocar pontos de vista e desfrutar 
da prática da leitura como uma experiência nova, 
dinâmica e divertida. Ao realizar atividades que 
promovam a  leitura na biblioteca pública ou es-
colar, promove-se também seu acervo bibliográ-
fico e isso dá uma chance para a criação de novas 
possibilidades de socialização e aprendizagem 
contínua.

Para fazer isso com sucesso, você precisa saber 
quais livros existem na sua biblioteca e selecionar 
aqueles cujo conteúdo (linguagem, tema, ilustra-
ções) são de interesse para as pessoas que estarão 
envolvidas: crianças, jovens ou adultos. Cada tipo 
de usuário tem suas preferências, embora após o 
estabelecimento desse perfil através de uma en-
trevista de referência você possa, inclusive, indicar 
algumas obras que ele nem imaginava ler.

Um trabalho que é estruturado por nível de leitu-
ra, baseado na maturidade do usuário e não pela 

idade, com o objetivo de estabelecer uma forma 
flexível e mais prática para atender   as necessi-
dades e responder  aos interesses dos diferentes 
usuários de sua biblioteca.

Essa rica instituição, acoplada à escola, pode con-
tribuir de forma especial para o crescimento inte-
lectual do aluno leitor, despertando-o para uma 
leitura reflexiva e responsável e pode estimular 
outros a seguir o mesmo caminho, dependendo 
da estratégia utilizada pelo professor em conjun-
to com o profissional de biblioteca.

Quando surgiu a  internet chegou-se a especular 
se a biblioteca ia deixar de existir e ela resistiu 
a esse monstro da tecnologia, provando que a 
“rede” apenas complementa, não a substitui. Ela 
(a biblioteca) não é apenas espaço para acolher 
livros, mas acolhe cidadãos que querem mudar 
sua forma de pensar, de ver a vida, melhorar seus 
conhecimentos e preparar-se para ser um leitor 
pensador, crítico e influenciador das novas ge-
rações; e, consequentemente, somar-se àqueles 
que buscam boas realizações e qualidade de vida.

#IBSJuntosConstruindoumPaísdeLeitores

Zenaide Campos 
Publicado em 02/10/2015
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Luis Salvatore é finalista do 
Prêmio Empreendedor Social 

2015
Chegamos lá: anunciados os finalistas do Premio 
Folha / Schwab 2015.

O Prêmio Empreendedor Social, realizado pela 
“Folha de S.Paulo” em parceria com a Fundação 
Schwab, chega à sua 11ª edição em 2015.

Os finalistas foram selecionados entre 141 
inscritos nas duas categorias. Chegaram à final 
da principal chancela de empreendedorismo 
socioambiental da América Latina, Eliana 
Sousa Silva, 53 (Redes da Maré), Luis Salvatore, 
38 (Instituto Brasil Solidário – IBS), e Sergio 
Andrade, 38 (Agenda Pública), que concorrem 
na categoria principal dedicada a projetos 
consolidados.

Leia a matéria completa clicando aqui.

É possível ainda votar no seu empreendedor 
favorito!

O ganhador da Escolha do Leitor será conhecido 
na cerimônia do Prêmio Empreendedor Social, 
em 18 de novembro, que será transmitida ao 
vivo pelo UOL.

Rumo às 10.000 curtidas

Hoje, dia 30 de outubro, é a primeira culminância 
da campanha  Rumo às 10.000 curtidas, 
organizada pelo IBS para que, com SUA ajuda, 
consigamos levar o nome e os projetos do Instituto 
Brasil Solidário ao conhecimento de muito mais 
pessoas.

Dentre estas pessoas, possivelmente, estarão 
potenciais financiadores de programas sociais, 
que são aqueles que podem realmente nos 
ajudar a levar o Programa de Desenvolvimento da 
Educação – PDE – para todo o canto do Brasil!

Portanto, se você recebeu o  PDE  na sua escola 
e município e gostou, se você é voluntário ou 
colaborador do IBS e gosta de trabalhar conosco, 
ou se você simplesmente conhece o IBS por 
qualquer outro canal e curte nosso trabalho, ajude 
a divulgar o nome do Instituto nas redes sociais!

Curta a página do IBS no facebook clicando aqui!

É assim que o IBS vai crescendo e ganhando 
credibilidade para poder beneficiar muito mais 
escolas e municípios por todo o Brasil!

Veja, na galeria de fotos, quantas pessoas já 
contribuíram!

Equipe IBS
Publicado em 30/10/2015

Participe da votação e contribua com seu 
reconhecimento ao trabalho do Instituto Brasil 
Solidário!

Para votar:

Abra o link clicando na imagem abaixo e, ao final 
do texto, logo abaixo dos vídeos, clique sobre “Ler 
matéria completa”.

Também é possível votar pelo celular.

*Links disponíveis na publicação original do Blog 
IBS.

Equipe IBS
Publicado em 27/10/2015
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