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ARTE E CULTURA NA ESCOLA 
E NA COMUNIDADE GERAM 

OPORTUNIDADES DE 
APRENDIZAGEM PARA TODOS

A partir das ações de Arte e Cultura 
iniciadas na escolas pelo Programa 
de Desenvolvimento da Educação 
- PDE, as atividades culturais estão 
ganhando as ruas e conquistando 

um público maior! Cinema ao ar livre, 
visitas a museus e muitos outros 
projetos socioculturais criativos você 
pode conferir aqui!
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Prevenção
As escolas estão investindo em prevenção, 
mostrando aos alunos e suas famílias 
que Saúde também é uma questão de 
Educação!
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SAÚDE

Novas Iniciativas
Novas ideias na área de Educomunicação 
tem despertado o interesse dos estudantes! 
Confira!
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EDUCOMUNICAÇÃO

abril 2015 

Arte e Cultura Meio Ambiente SaúdeIncentivo à Leitura

Meio Ambiente
O ambiente escolar se torna 
mais agradável e pedagógico 
com as iniciativas de Educação 
Ambiental! Veja!

página 9

Educomunicação
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Multiplicação de Educomunicação: 
Conexão Trilha

Aconteceu no dia 21 de março do corrente mês, a 
nossa primeira multiplicação das oficinas na Base 
I. Nosso objetivo foi dar continuidade à formação 
do Curso de Fotografia e Rádio Escolar. Além de 
abordar a História da Fotografia como primeiro 
tema, os alunos da Conexão Trilha também 
ensinaram aos novos com usar uma máquina 
fotográfica.

Na seqüência foi mostrado como é feito o programa 
de rádio escolar onde os educandos puderam ter 
os primeiros contatos com o uso do microfone. 
Fizemos também vinhetas com o tema “Água” 
já que estávamos na véspera do Dia Mundial da 
Água, comemorado no dia 22 de março.

A nossa saída fotográfica foi um momento 
marcante onde nos dividimos em grupos. Foi 
proveitoso, pois houve a participação ativa de 
todos numa aula-passeio estimulante. O nosso 
tema da saída fotográfica foi o meio ambiente. 
Nossos objetivos foram alcançados.  Professores 
responsáveis: Alba, Ronaldo e Janilton.

Juntos Construímos!

Publicado em 15/04/2015

PROJETO DE EDUCOMUNICAÇÃO 
CEMAQ: transformando o meio 

ambiente escolar

Diante do efetivo avanço na utilização dos meios 
de comunicação e das redes sociais em cada 
ambiente existente na cidade de Gentio do Ouro, 
consideramos que no ambiente escolar essas 
ferramentas precisam ser utilizadas de maneira 
consciente, responsável, harmônica e que 
estimule a todos os estudantes a construção de 
aprendizagens significativas.

As redes sociais não poderão ser instrumento 
de discrepância entre alunos, professores e 
gestores escolares. O ambiente escolar tem que 
ser propício para a conscientização do uso ético 
e com responsabilidade dos meios e ferramentas 
tecnológicos que surgirem, agregando valores e 
motivando os alunos.

Hoje, o uso da tecnologia está presente, e 
para quase todos da comunidade escolar 
poderem utilizar mas, contudo, para 
melhorar o  acesso   aos meios de informação, 
nós professores precisamos sair do lugar comum, 
da zona de conforto e não ficarmos  estanques 
ou inertes diante  de tanto aparato tecnológico. 
Portanto, o acesso precisa ser compartilhado, 
utilizado e, fundamentalmente, inserido na 
escola como meio de cognição efetiva para 
estudantes,    educadores e toda comunidade 
escolar.

Contudo, e do mesmo modo, a utilização da 
comunicação, não somente nas redes sociais 
como também em panfletos, impressos, boletins 
e informativos que possam circular nas escolas e 
em outros meios.

Arte e Cultura Meio Ambiente SaúdeIncentivo à LeituraEducomunicação

Gentio do Ouro / BA

Portanto, urge um novo olhar. Não é com o proibir, 
nem criminalizar, que quebraremos paradigmas 
mas utilizar juntamente com os alunos de 
suas ferramentas prediletas. Isso os motivará, 
propiciando uma abertura maior aos vários 
saberes.

OBJETIVOS

•	 Desenvolver competências importantes na 
construção do meio ambiente escolar.

•	 Interferir no cotidiano escolar com uma nova 
dinâmica de trabalho comunicativo.

•	 Possibilitar o uso adequado e responsável das 
redes sociais.

•	 Produzir através de saídas fotográficas, 
imagens que retratem o cotidiano e a 
cultura local, ressignificando-os através uma 
aprendizagem contextualizada.

•	 Construir instrumentos de avaliação, 
participação, interação com o público alvo do 
projeto através das redes sociais.

•	 Elaboração de boletins informativos que 
contemplem a diversidade temática discutida 
em sala de aula relacionando, também, com o 
meio em que vivem.

É importante relatar que o Projeto de 
Educomunicação CEMAQ – Colégio Estadual Maria 
Quitéria, terá 5 seguimentos, que são:

1 – Fotografia;
2 – Comunicação Visual – graffiti;
3 – O facebook Mufula News – CEMAQ;
4 – O blog http://adelinojuniorgenti.wix.com/
educacaogentio;
5 – O informativo.

São ações que promovem e emancipam a 
capacidade intelectual de cada estudante.

Professor Adelino de Almeida Junior 
Publicado em 10/04/2015
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Mural Temático de 
Educomunicação – Abril em Foco!

Nesse dia 08 de abril 2015, quarta-feira, a Equipe 
de Comunicação Luis Salvatore se reuniu mais 
uma vez!   E como resultado dessa atividade, a 
referida equipe confeccionou um lindo mural 
temático que ficará montado na escola durante 
todo mês de abril.

Foi uma ação que aconteceu na Escola Municipal 
Luiz Viana Filho – Bairro São Francisco - e 
proporcionou aos participantes da equipe efetivo 
protagonismo, pois teve como objetivo utilizarar 
as melhores fotos da saída fotográfica e ainda 
divulgar o Blog Notícias do Instituto Brasil 
Solidário, que montou uma edição extra só com 
ações de articulação, propagação e formação 
continuada dedicada à Irecê.

Ação e articulação: reunião da 
Equipe de Comunicação 

Luis Salvatore

No dia 17 de abril de 2015, aconteceu mais 
uma atividade da Equipe de Educomunicação 
da  ESCOLA MUNICIPAL LUIZ VIANA FILHO com 
o objetivo realizar orientações em relação ao 
mural temático da equipe, e, ainda, orientá-los 
em relação à cobertura da II Parada da Educação 
Especial da Rede.

Os nossos estudantes de comunicação irão cobrir 
esse evento com a responsabilidade de devolver 
os registros para a Coordenação Técnica de 
Educação Especial.

Veja as fotos.

Publicado em 27/04/2015

Programação na Rádio Escolar

Os alunos do 7° ano A juntamente com a professora 
Nayara, fizeram uma programação na rádio 
escolar envolvendo cultura e informação, com 
historinhas, músicas e dinâmicas com premiação 
(Charada da Vez). Contando com a participação 
de todos da escola e, principalmente, exercitando 
a comunicação oral dos alunos, apresentando-os 
aos meios de comunicação.

Publicado em 17/04/2015

Carolina / MA
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Outro objetivo nobre dessa atividade foi valorizar 
o potencial criativo dos alunos em relação aos 
conceitos trabalhados na Oficina de Fotografia 
aplicada em várias oportunidades para os 
estudantes.

Esse ação contou com a participação efetiva 
da Equipe de Comunicação Luis Salvatore, o 
Coordenador Pedagógico Jefferson Maciel, 
o inspetor e colaborador da referida equipe, 
Jefferson Xará, e Maria José do RAV.

Veja as fotos da montagem do mural temático e 
os resultados que o mesmo produz entre alunos, 
pais e professores.

Texto: Jefferson Maciel Teixeira
Fotos: Equipe de Comunicação Luis Salvatore

Publicado em 15/04/2015
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30 Minutos pela Leitura

Nessa quarta-feira, 01/04/2015, foi realizado 
no CEMGO, na primeira aula, os 30 Minutos pela 
Leitura com o tema “Água” e sua importância 
para o planeta. Após a leitura, os professores 
trabalharam o mesmo texto com atividades 
variadas como: interpretação de texto, gráficos 
do gasto de água em Gentio do Ouro, entre 
outros. Turno matutino e vespertino.

Ler por ler é atividade para se fazer na escola. 
Cada vez mais, professores têm valorizado as 
práticas de leitura em sala de aula.

Publicado em 02/04/2015

Multiplicação da Oficina de 
Incentivo à Leitura

Multiplicando a Oficina de Incentivo à Leitura do 
programa do IBS - Instituto Brasil Solidário - no 
CEMGO. 

21/03/2015

No sábado letivo, tivemos a participação dos 
educandos dos turnos matutino e vespertino, 
onde realizamos as atividades com os alunos do 
6º ano. Estes participaram ativamente: estavam 
empolgados, interagiram em todas as tarefas 
realizadas, contaram sobre as experiências de 
terem lido livros, fizeram indicações, contaram 
estórias, casos vividos por eles ou familiares 
deles. Cada um queria contar melhor que o outro. 
Leram novos livros e criaram estórias através dos 
baralhos. Passamos as 8 horas e nem percebemos 

Projeto Tenda da Leitura
Era uma vez …  quem não se lembra do primeiro  
conto ouvido e, mais a frente, lido?  Os contos 
tem o fascínio e o poder de trazer o leitor para 
o mundo da imaginação. Foi com essa intenção 
que o Grupo Teatral do CEMGO, o GRUTEMGO,   
apresentou   ao público,   em forma de peça 
teatral, os contos “A galinha ruiva” -    encenada 
pelas alunas  Sabrina, como a galinha ruiva, 
Juliana, como a gata, Tairine, como o cachorro, 
Tatiane, como a pata, Alicia, como o porco, 

Gentio do Ouro / BA

que estávamos com alunos. Eles gostaram muito. 
Ainda houve apresentação em sala de aula 
depois das oficinas, onde duas turmas leram os 
livros e apresentaram em forma de teatro. Foram 
momentos muito válidos e proveitosos.

Fomos visitados e fotografados pelos membros 
da Oficina do Educomuicação durante vários 
momentos das tarefas realizadas. “Como sabemos, 
a leitura liberta”, leva à lugares imaginários, 
abre fronteiras dos saberes, emancipa de 
tantos preconceitos, facilita o entendimento 
de inúmeras  coisas e nos dá a oportunidade de 
escrevermos bem e termos excelentes ideias para 
viajarmos no mudo da imaginação.

Professoras participantes: Adelmair, Nelzita e Islei.

Publicado em 13/04/2015

e Laura, como a filha da galinha - e “Os três 
porquinhos”, com  a participação de Rian, Warley 
e Francelly  como os porquinhos  e Lucas como o 
Lobo.  As apresentações  concluem o Projeto Tenda  
da Leitura iniciado no sábado letivo anterior. Após  
três encontros preparatórios, o GRUTEMGO, sob a 
orientação da professora LUCIANA SAMPAIO, pôde 
expor com clareza e organização tudo o que foi 
planejado, com várias atividades como histórias 
de vida, poemas, entre outros.

Publicado em 20/04/2015
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Dia da Historinha
No mês de abril é comemorado o Dia Nacional 
do Livro Infantil e a Escola Municipal de São 
Jorge realizará projetos de leitura em todo mês. 
Começamos com o projeto “Dia da Historinha”, 
onde alunos do 8ª ano se propuseram a ler 
histórias para alunos do Jardim II. Foi um sucesso 
total para ambas as turmas!

Publicado em 08/04/2015

Maratona de Leitura
A Maratona de Leitura tem movimentado a 
biblioteca Caminho da Aprendizagem e Prazer, 
da Escola Municipal José Pereira de Araújo. Nossos 
alunos estão em constante busca de livros, tanto 
para participar da Maratona como para o deleite. 

Publicado em 09/04/2015

30 Minutos pela Leitura!
A Escola Carlos Jehá Kayath desenvolveu o 
Projeto 30 Minutos pela Leitura através de 
diversas   leituras e contação de história com os 
alunos, envolvendo todos os funcionários da 
escola.  

Publicado em 23/04/2015

COMEMORANDO O DIA DO LIVRO
Alunos  e funcionários da Escola Profº João Paulo, 
comemoraram o Dia do Livro com muita emoção, 
proporcionando a todos um dia recheado de 
atividades que visaram o incentivo à leitura, onde 
tivemos como atrações: dramatização a partir da 
leitura de um livro, Avental Pedagógico, Cestinha 
de Leituras, dedoches, premiações de livros, 
Cineminha, apresentação de dança a partir do 
livro de Ziraldo e leituras diversas.

Publicado em 23/04/2015

Alto Paraíso / GO

Quatipuru / PA
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Estudantes da EMLVF visitam 
Museu Arqueológico de Central

Como parte do componente curricular de 
Arte conduzido pelo Professora Keli Carine, os 
estudantes das turmas do 6º e 7º anos da Escola 
Municipal Luiz Viana Filho, vivenciaram uma 
sequência didática prazerosa e significativa.

Os estudantes tiveram contato, primeiramente, 
com a conceituação e campo de atuação da 
disciplina Arte, onde compreenderam as 
possibilidades e potencialidades da referida 
disciplina. Em seguida, a professora os 
conduziu a “viajar” no campo dos primeiros 
registros dos seres humanos, chegando assim 
a desenvolver sobre o tema Pinturas Rupestres, 
com apresentação em slide de várias pinturas 
rupestres e obras históricas indígenas.

O desafio, agora, era reproduzir essas pinturas em 
folha simples, onde os estudantes participaram 
ativamente de toda a atividade e posteriormente 
foi reproduzida nos muros da horta da escola, 
que ganharam “vida” com os desenhos. 

Projeto Sucatocando animará 
intervalo da nossa escola

Essa semana, de 13 a 17 de abril, o nosso intervalo 
receberá programação diferenciada de música. 
Trata-se da execução do PROJETO SUCATOCANDO, 
que vem acontecendo de maneira agradável 
e produtiva com a participação protagonista 
de estudantes da nossa escola, que tem se 
empenhado na música produzida pelo projeto.

O referido projeto nasceu no ano de 2014 e vem 
contribuindo significativamente com os eventos 
da nossa escola e em outros espaços.

Vale ressaltar que a nossa RÁDIO LUIZ VIANA 
também tem transformado o intervalo num 
momento agradável, mas essa semana cederá o 
espaço para atuação do PROJETO SUCATOCANDO, 
que com certeza proporcionará grandes emoções 
e momentos incríveis, com a coordenação do 
Professor Célio Rodrigues.

Texto: Jefferson Maciel Teixeira
Fotos: Equipe de Comunicação Luis Salvatore

Publicado em 13/04/2015

“Foi impressionante ver o protagonismo dos 
estudantes, que utilizaram também um dos 
murais da escola”, afirma o coordenador Jefferson 
Maciel.

Como culminância de toda sequência, a 
professora organizou uma linda aula de campo 
no Museu Arqueológico de Central (cidade vizinha 
a Irecê), onde os estudantes tiveram contato 
com reproduções gigantes de pinturas rupestres 
encontradas em diversos sítios arqueológicos 
da cidade. Tudo foi devidamente registrado com 
fotografias e ficha própria organizada para a 
referida visita.

Parabenizamos a professora Keli Carine e todos os 
estudantes que participaram dessa atividade, que 
com certeza gerou bastante curiosidade e, acima 
de tudo, aprendizagem.

Veja as fotos.

Texto: Jefferson Maciel Teixeira
Fotos: Equipe de Comunicação Luis Salvatore

Publicado em 06/04/2015
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Projeto Cinema na Praça: uma 
noite linda para um dia especial!

O 23 de abril, quinta-feira, foi um dia especial, 
pois realizamos a primeira ação do  PROJETO 
CINEMA NA PRAÇA, atividade que aconteceu na 
Praça do Bairro São Francisco – Irecê, e visou 
realizar uma sessão de cinema na praça do 
Bairro São Francisco, no intuito de possibilitar 
um momento de reflexão e lazer para os pais, 
estudantes e moradores do bairro.

Na oportunidade, exibimos inicialmente o vídeo 
institucional do IBS (Instituto Brasil Solidário) e, 
em seguida, um curta-metragem do personagem 
SARAPATEL com o tema “EU NÃO PRECISO DE 
LEITURA”, produzido na Escola Municipal Luiz 
Viana Filho com a parceria entre os estudantes da 
Equipe de Comunicação Luis Eduardo Salvatore, 
coordenada pelo Professor Jefferson Maciel,   e 
o Grupo de Teatro Atitude, coordenado pelo 
Professor Roberto Alarcon. Foi um momento 
único e de muita emoção para todos que estavam 
naquela praça.

E por último, exibimos o filme “RIO II” mas, devido 
a problemas técnicos, não foi possível a conclusão 
de todo o filme, ficando para outro momento que 
organizaremos posteriormente.

Um dos objetivos do PROJETO CINEMA NA PRAÇA 
é levar esse momento lindo para outros bairros da 
cidade de Irecê, já que o Instituto Brasil Solidário 
deixou no município um telão de grandes pro-

porções e entendemos que podemos contar com 
a parceria da Secretaria de Educação, escolas e 
órgãos da nossa cidade para continuar proporcio-
nando grandes e emocionantes momentos como 
o descrito.

Agradecemos grandiosamente a todos que 
contribuíram com essa ação. Além dos nossos 
parceiros, IBS e Secretaria de Educação, a Escola 
Municipal Luiz Viana Filho, através do nosso gestor 
o Professor Cristiano Pereira, a professora Marilúcia 
Rosa, vice-diretora e protagonista direta dessa 
ação, ao técnico Jefferson Silva, inspetor da escola 
e colaborador da nossa Equipe de Comunicação, 
ao grande parceiro Nelson Rodrigues, professor 
da Escola Francisco Nunes – Base II, que nos 
ajudou na sonorização, às professoras Pollyana 
Barreto (Geografia) e à professora Luciana 
Santos (Português), ao nosso amigo e professor 

Quatipuru / PA

COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRCO

No dia 27 de março, a Escola Profº João Paulo 
comemorou o Dia do Circo e do Teatro. Com 
muita festa e alegria, foram realizadas diversas 
apresentações como: Teatro de Sombras, 
Trem da Alegria, espetáculos do palhaço e do 
mágico, entrega de brindes e outras atividades 
relacionadas com as artes do circo.

Publicado em 09/04/2015

Cláudio Bastos, ao Professor Robson Muniz (Ed. 
Física), ao Professor Jossemar (Matemática), aos 
estudantes, membros da comunidade e a todos 
que colaboraram.

Vale ressaltar que esse projeto surgiu como 
CINEMA NA ESCOLA, mas entendemos que nesse 
momento devemos “extrapolar” os muros da 
mesma em direção a uma integração maior com a 
comunidade nos bairros da cidade. Por isso, agora 
torna-se CINEMA NA PRAÇA.

“Em meio ao maior sofrimento 
Você encontra a chave da felicidade 
Às vezes numa derrota você encontra 
A chave da próxima vitória”

Texto e fotos: Jefferson Maciel Teixeira
Publicado em 27/04/2015
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SÁBADO DE MULTIPLICAÇÃO – 
GRUTEMGO e IBS

Para multiplicar, precisamos antes somar 
os conhecimentos adquiridos nos encontros 
anteriores com a equipe do IBS. No caso da 
Oficina de Teatro de Gente, hoje denominada 
GRUTEMGO, a soma de todo conhecimento foi 
bem aproveitada no sábado de multiplicação IBS 
realizado no dia 21/03/15, com estudantes dos 
turnos matutino e vespertino juntamente com 
os participantes do grupo teatral: uma oficina 
para cada turno.

Cada oficina, de acordo com seu turno, teve a 
presença de 15 alunos. Para esta multiplicação, 
o GRUTEMGO se dividiu em tarefas nas duas 
oficinas pela seguinte seqüência:

Projeto Baú Viajante

O presente projeto chamado “Baú Viajante” 
não apresenta fins lucrativos e propõe um dia 
diferente, de muito lazer, diversão e muita 
leitura, de uma forma criativa e divertida. Ele foi 
idealizado pelo ex-aluno do Curso de Multimídia 
do IBS, Luan Cavalcanti. O projeto contará com 9 
áreas de atuação dos mais diversos segmentos.
São eles: Teatro, Contação de Histórias, Dança, 
Cinema, Multimídia, Música, Esporte, Feira de 
Troca e Meio Ambiente. Em cada área, o projeto 
será desenvolvido de uma maneira diferente, 
que vai de uma palestra, a uma mini oficina. As 
ações do projeto acontecerão uma vez ao mês 

Recepção divertida
A Escola Municipal Manoel Afonso preparou uma 
recepção especial para seus alunos, que foram 
recebidos com músicas, dança, brincadeiras, 
palhaço e ainda três pula-pulas que fizeram a 
alegria das crianças.

O pátio e algumas calçadas da escola ganharam 
uma decoração especial criada pela nova diretora, 
Lis Clair, composta por amarelinhas de vários 
tipos e tabuleiros de xadrez, proporcionado mais 
atrações de brincadeiras para os alunos.

Publicado em 27/04/2015

Palmeiras / BA

•	 Dinâmica de conhecimento do grupo.
•	 Relaxamento e reflexão com música.
•	 Conhecimento da História do Teatro, desde a 

origem à atualidade, assim como os elementos 
da apresentação teatral.

•	 Leitura e áudio dos contos de fada a serem 
apresentados de forma teatral, no caso “A 
galinha ruiva” e “Os três porquinhos”.

•	 Por fim, ensaio da apresentação teatral dos 
referidos contos, com a participação dos alunos 
multiplicadores e multiplicados.

Percebemos que foram momentos prazerosos e 
de bastante conhecimento teatral, momentos 
esses que permitiram que os estudantes do grupo 
demonstrassem sua capacidade artística para o 
teatro, deixando um desejo de querer aprender 

em uma comunidade do município de Cabaceiras 
e serão implantadas na escola, pois acreditamos 
que é através da Educação que podemos mudar 
a situação atual. E nada melhor do que trabalhar 
com os jovens e crianças, que são o futuro do 
nosso município. As ações acontecerão na parte 
da tarde, onde cada área de atuação do projeto 
ficará com uma faixa etária de idade e, no final, 
acontecerá a culminância do projeto com todos 
reunidos. Nesta oportunidade, cada equipe com 
os seus alunos vai mostrar o resultado de todo 
o trabalho realizado durante todas as ações. O 
projeto também implantará uma horta na escola 
para que, assim, os alunos possam ter uma 
merenda mais saudável com verduras que não 
contenham nenhum tipo de agrotóxico.

“Com a realização desse projeto esperamos ter 
alcançado nosso objetivo, que é mostrar que nosso 
trabalho é algo sério, pautado na busca de uma 
sociedade melhor, na solidariedade, acreditando 
que esse é apenas um pequeno passo na busca 
de uma comunidade mais comprometida na 
melhoria de nosso planeta”, diz Luan Cavalcanti, 
presidente do Projeto Baú Viajante.

Publicado em 25/04/2015

e mostrar muito mais sua criatividade, também 
mostrando que é possível um bom desempenho 
quando o grupo trabalha em equipe.

Luciana Sampaio
Publicado em 13/04/2015

Cabaceiras / PB
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Mutirão da Limpeza
O mês de abril já começou movimentado na 
Escola M. José Pereira de Araújo. Organizado 
pela gestão da escola, o Mutirão da Limpeza 
contou com a participação da direção da escola 
e funcionários, que fizeram a poda de árvores e a 
capina da horta da escola. Confiram!

Publicado em 09/04/2015

HORTA ESCOLAR
A Escola Carlos Jehá Kayath, incentivando os 
alunos do EJA no cultivo da  horta escolar e 
trabalhando de forma interdisciplinar, focando 
na sensibilização em prol do meio ambiente, 
contribuindo na complementação da merenda 
escolar.

Publicado em 10/04/2015

Multiplicação da Oficina de
Meio Ambiente

No dia 21 de março, reuniram-se no Colégio 
CEMGO professores, alunos e funcionários para 
multiplicar as ações do IBS para os alunos que não 
tiveram a oportunidade de participar das oficinas 
durante a visita do IBS.

No meio ambiente, foram feitas ações da Etapa 
I, como plantio das hortas, limpeza no ambiente 
e mudança do viveiro para o outro lado. Muito 
empenho e dedicação de todos.

Todos têm o direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 
do povo e essencial à qualidade de vida.

Professores responsáveis: Mariana, Valdinei, 
Marta Janete, Mira, Ailton e Biro.

Publicado em 15/04/2015

Quatipuru / PAIbitiara / BA
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Escola cria Grupo de Apoio ao 
Meio Ambiente

O G.A.M.A (Grupo de Apoio ao Meio Ambiente) 
da Escola Municipal Luiz Viana Filho, do Bairro 
São Francisco em Irecê, foi criado com intuito 
de atender a demanda em relação às ações 
ambientais da nossa Unidade Escolar.

O referido grupo atuará na manutenção de 
trabalhos relacionados ao meio ambiente 
em nossa escola como plantio de mudas, 
manutenção das hortas, rega das plantas e 
árvores, participação em mutirões, organização 
de eventos, atuação em multiplicação (ideias, 
sementes e mudas) e, principalmente, ajuda na 
manutenção das ações deixadas pelo Instituto 
Brasil Solidário em nossa escola.

A coordenação técnica e pedagógica do grupo 
ficará sob responsabilidade da Professora 
Marilúcia Rosa, que já vem contribuindo 
significativamente com as ações de Meio 
Ambiente da nossa escola e do nosso bairro.

“Que esse grupo gere grandes frutos e que 
excelentes resultados sejam alcançados no 
intuito de preservarmos e darmos continuidade 
ao trabalho que o Instituto Brasil Solidário vem 
deixando na nossa escola na área de Educação 
Ambiental desde 2011″, ressalta o Coordenador 
Pedagógico da escola, Jefferson Maciel Teixeira 
(Fundamental II).

Jefferson Maciel Teixeira
Publicado em 13/04/2015

POR QUE ARBORIZAR A SUA RUA?
Quem não acha bonito uma árvore? Elas sempre 
são recebidas pelo nosso olhar com simpatia e 
tornam o ambiente em que se encontram mais 
agradável, mais bonito e, como se diz, mais 
natural.

Já foi dito: “Há uma pedra no caminho”, querendo-
se anunciar que há empecilho a ser resolvido 
quando se quer atingir determinado objetivo. 
Mas, com esta mesma conotação, nunca se ouviu 
alguém dizer que “há uma árvore no caminho.” 
Penso que isso deve-se à universal admiração que 
temos por elas.

A presença de árvores ou arbustos em logradouros 
públicos – praças e avenidas – é bem vinda. 
Remetem-nos à nossa ligação primordial com as 
florestas e nos lembram de que, em nossa origem,  
não somos filhos de selvas de pedras; que o nosso 
vínculo com a natureza ainda não se rompeu por 
inteiro (e não se romperá, porque nós próprios 
somos natureza, sem dúvida).

Mas as nossas plantas urbanas não distribuem 
somente beleza e lembranças de vínculos. Nos 
dias quentes, elas acolhem transeuntes exaustos 
e lhes oferecem sombra fresca em contraposição à 
temperatura às vezes escaldante do seu entorno. 
Quem não sente essa diferença? A árvore tem a 
propriedade de refrescar o ar que está próximo de 
sua copa ou fronde. Em resumo, esse fenômeno 
ocorre da seguinte maneira: como se sabe no 
meio científico, as plantas – e de resto os arbustos 
e as ervas – transpiram como o fazemos nós, 
humanos, e transpiram muito. Para citar um 
exemplo, uma mangueira frondosa lança na 
atmosfera, em dia quente, de 100 a 150 litros   
de água convertida em vapor, além de pequena 
evaporação de eventual lâmina de água existente 
na superfície de suas folhas. Assim, o processo 
completo de perda de água dos vegetais é o que 
cientificamente chamamos de evapotranspiração.

Pois bem: pesquisas experimentais constataram 
que, para cada mililitro de água perdido para a 
atmosfera pelo processo de evapotranspiração, 
a planta retira cerca de 539 calorias (cal) do 
ambiente próximo. Caloria é calor, energia. Por 
isso é que, debaixo de uma árvore, a gente sente 
um alívio que, em dia quente, não se deve apenas 
à sua sombra. É mais por conta do calor retirado 

Irecê / BA

do ambiente próximo. Portanto, o conjunto de 
plantas ornamentais de uma cidade termina 
refrescando-a também e quanto mais plantas 
existirem, mais agradável é o clima urbano.

Ao escolhermos uma espécie arbórea para 
plantarmos em frente à nossa casa, alguns pré-
requisitos devem ser levados em conta como copa 
bem formada, crescimento relativamente rápido 
e, principalmente, profundidade de suas raízes, 
para se evitarem afloramentos radicais, que 
podem destruir calçadas, pavimentações de ruas 
e até causarem rachaduras em edificações mal 
estruturadas.

A Secretaria de Meio Ambiente de Irecê pode 
auxiliar pessoas na escolha de árvores a serem 
plantadas em nossa cidade. Vamos arborizá-la?

Professor Nilton Rodrigues
Publicado em 30/04/2015
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Multiplicação da 
Oficina Saúde Bucal

A Oficina de Saúde Bucal contou com a 
participação de 35 alunos no turno da manhã 
onde foram trabalhados os cuidados com a saúde 
da boca e os cuidados que devemos tomar com a 
mesma.

Durante a palestra, os alunos demonstraram que 
tinham conhecimentos sobre os procedimentos 
básicos como escovação, uso do fio dental e da 
higiene da boca. Foram trabalhados conteúdos 
como combate ao desenvolvimento de cáries e 
da placa bacteriana. Ao final da palestra, todos os 
alunos foram para o pátio, onde desenvolveram 
a atividade de escovação dental, aprendendo a 

forma correta do uso da escova e do creme dental, 
além da demonstração de como fazer o uso 
correto do fio dental.

Ao concluir a oficina, posso avaliar de forma 
positiva que os participantes da Oficina tiveram 
aproveitamento e adquiriram conhecimento 
sobre a saúde da boca e os cuidados que devemos 
ter com a mesma.

No turno vespertino participaram 30 alunos com 
o dentista da cidade, voluntário na escola onde 
foram realizadas as atividades e a escovação.

Professor Osmar Costa da Silva
Publicado em 13/04/2015

Programa Saúde na Escola
Durante a semana do Programa Saúde na Escola 
a Secretaria de Saúde, em parceria com a Escola 
Municipal Maria Neuly Dourado, realizaram uma 
palestra com a dentista para os alunos no último 
dia 20/04. A palestra foi sobre a importância dos 
cuidados com a saúde bucal.

Publicado em 22/04/2015

Saúde na escola
A Escola Municipal José Pereira de Araújo recebeu 
nesta sexta feira, 24 de abril, a equipe da Saúde 
para realizar a vacinação de meninas contra o 
HPV. A articulação entre Escola e Rede Básica de 
Saúde é a base do Programa Saúde na Escola. O 
PSE é uma estratégia de integração entre Saúde 
e Educação para o desenvolvimento da cidadania 
e da qualificação das políticas públicas brasileiras. 
Sua sustentabilidade e qualidade dependem de 
todos nós!

Publicado em 25/04/2015
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IBS no Blog

Relatório Anual 2014: 
pronto para a leitura

Está pronto o Relatório Anual das atividades 
realizadas pelo Instituto Brasil Solidário em 
2014,  que traz um resumo dos resultados dos 
programas empreendidos, o qual você pode 
baixar, clicando aqui.

A cada página, um panorama  dos municípios: 
aqueles em fase de consolidação do Programa 
de Desenvolvimento da Educação – PDE, os  já 
consolidados, além dos multiplicados,  provando 
que a metodologia é facilmente replicável  e 
adaptável aos diversos contextos educacionais 
brasileiros.

As novas iniciativas do IBS também foram 
contempladas no Relatório, apontando a 
diversificação das atividades dentro do campo da 

Prêmios para escolas: confira!

O IBS tem estimulado as escolas participantes 
do PDE a concorrerem a prêmios  concedidos 
por diversas instituições, por acreditar que 
as  ações geradas por meio do Programa são 
de alta qualidade, gerando aprendizado e 
transformação na sociedade.

Para isso, listamos abaixo algumas  dicas 
para inscrição nos editais e colocamos à 
disposição uma lista de prêmios, que você pode 
baixar clicando AQUI !

•	 Leia o regulamento de cada prêmio com 
atenção, para que nada passe despercebido. 
Um documento ou informação não enviado 
pode custar o desperdício de alguns dias de 
trabalho.

•	 Desenvolva o hábito de registrar em texto 
e imagens as sequencias didáticas bem 
sucedidas de sua trajetória docente ou da 
escola. Dessa forma, fica mais fácil adaptar o 
texto à ficha de inscrição. Publicar no Blog 
IBS ajuda a manter essa rotina!

•	 Faça um cronograma dos prêmios anuais 
e bianuais para não perder os prazos de 
inscrição.

•	 Seja objetivo e respeite o número limite de 
caracteres dos campos para descrever seu 
projeto.

Educação tais como Learning Journey (Intercâmbio 
Solidário),  Programa LEVE  (Local de Entrega 
Voluntária Escolar),participação em  eventos e 
palestras e projetos especiais.

Leia  o Relatório Anual e confira como o ano de 
2014 foi pleno de transformações!

Publicado em 01/04/2015

•	 Não deixe para realizar a inscrição no último 
dia.

•	 Analise os vencedores das edições anteriores e 
leia suas dicas.

•	 Não copie e cole textos de terceiros. Se o 
fizer, avalie se é realmente necessário e faça 
referência ao autor, inserindo o trecho entre 
aspas.

•	 Fique atento ao erros gramaticais! Revise uma, 
duas, três, quatro vezes se for necessário! 
Entregue o texto à outras duas pessoas para a 
revisão final.

•	 Prepare-se para cada fase.
E boa sorte!

Publicado em 01/04/2015
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IBS lança evento 
para 30 Minutos pela Leitura

O IBS lançou o  Projeto 30 Minutos pela 
Leitura como evento mensal no facebook a partir 
de abril!

O objetivo é facilitar a postagem das ações e 
concentrar os registros do desenvolvimento do 
30 Minutos pela Leitura em cada canto do Brasil. 
Assim, fica mais fácil para todos saberem como 
o Projeto  aconteceu nas diferentes localidades, 
formando-se um panorama abrangente das 
atividades realizadas.
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IBS no Blog

O próximo 30 Minutos pela Leitura será realizado 
no dia 20 de maio e você pode publicar na 
página do evento os preparativos da grande 
festa mensal da leitura e suas culminâncias, 
sempre com o cuidado de não esquecer de citar 
o nome da escola, do município e do estado onde 
aconteceram as ações.

Veja abaixo as atividades publicadas nesse mês!

Publicado em 22/04/2015
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