
















PREPARE-SE PARA UMA SEMANA QUE LHE TRARÁ UM 

OLHAR 

DIFERENTE DE TUDO O QUE VOCE JÁ VIU E VIVEU!
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DIFERENTE DE TUDO O QUE VOCE JÁ VIU E VIVEU!

Aproveite tudo e todos os momentos: ao longo dos próximos dias você

conhecerá por meio do Instituto um pouco dos trabalhos que envolvem a

escola, a sociedade civil e o poder público nessa região.

Ou seja, em cada dia e situação dessa semana haverá sempre uma história

a ser contada e observada, de acordo com a missão do Instituto em

transformar localmente cidades do país por meio da educação!

Envolva-se, pergunte, conte e participe! Mergulhe na descoberta... Prestigie e 

valorize cada aluno, cada espaço já transformado e cada pessoa interessada 

em sua valiosa presença! Essa é uma semana de trocas. Aproveite-a!

Permita-se... Viva novos sabores, novos sons, novas músicas e 

amizades!







OFICINAS IBS – publico misto (comunidade local + CMC)

Leitura e sustentabilidade: premiação de produções textuais (redação) com o tema gerador

“sustentabilidade”. Doação de acervos em todas as escolas.

Pintura: oficina de tintas “Emplaque o Bem” e montagem de espaço literário;

Educação ambiental: teoria, debates e práticas sustentáveis, como oficina de forno solar, compostagem,

bioconstrução, coleta seletiva, turismo e visitas de sensibilização;

Comunidade na Escola: oficina de corte e costura (geração de renda), associada a área de leitura, com

confecção de fantoches, panôs literários, sacolas literárias, outros;

Comunicação: oficina recreativa de fotografia, prática e ampliações;

Saúde: atendimentos odontológicos a comunidade e palestras (atendimentos no Atins);

Educação Financeira por meio de jogos: sensibilização e construção coletiva sobre o tema, com jogos

desenvolvidos pelo IBS;

Teatro: teoria e prática em artes cênicas, com apresentação no final do dia;

Oficinas ministradas por alunos/educadores (CMC): ex: ballet, skate, paraolimpíada, maquiagem,

experiencias científicas, bijuterias, dança, esportes (gincanas), camisetas (tie dye) outras;



Cabaceiras/ PB

☺



Veteranos e 3º. anos





Diante da grandiosidade das dunas, da imensidão do céu estrelado do Maranhão,

parecemos tão pequenos, tão insignificantes, mas ao mesmo tempo, percebo que

viemos com uma missão maior do que nós mesmos e daquilo que

imaginamos.

A partir disso, nos envolvemos profundamente naquilo que os maranhenses nos

dão, e aproveitamos intensamente cada momento.

São os momentos mais felizes da minha vida.

O tempo passa tão rápido e eu só queria poder sentar um pouco na areia e

contemplar a beleza do povo brasileiro, ou estar em uma escola com uma

criança do meu lado segurando a minha mão.

Também queria poder levantar e acabar com as injustiças do nosso país. Não é

justo a precariedade de materiais, estrutura e sistema educativo.

Uma “carta”, no 5º. dia...



O que não é precário é a garra, a generosidade e a alegria dessas crianças e

professores, esses serviços não tem preço. Ainda assim não é justo.

Percebo que a sensibilização é sim importante e o início de algo mais importante,

mas alguma ação precisa ser feita e o IBS a executa da forma mais humana e

natural possível.

O IBS traz esperança e mostra o sentido de viver. Acredito profundamente que

estamos nessa vida com um objetivo e eu quero poder fazer parte de uma

família tão especial quanto essa que o Luis criou.

As pessoas que criei laços aqui farão para sempre parte da minha essência, são

os momentos mais felizes da minha vida.

Não quero, mas sei que a magia desse lugar é a saudade e a capacidade de

me surpreender cada vez mais.



O olhar de quem veio pela segunda vez é muito mais atento e minucioso para

os detalhes, e esses detalhes são mais lindos, chocantes, tristes

emocionantes.

É uma tempestade de emoções que envolve tudo isso, são os momentos mais

felizes da minha vida e nunca vou cansar de repetir porque cada palavra é

verdade e, é a “verdade do meu coração”.

Chorei nesse intercâmbio de felicidade, emoção, tristeza. Somos tão jovens e

parece que temos todo tempo do mundo, mas não temos... e nesse

pouquinho de vida que tenho quero ajudar as pessoas, quero fazer a diferença.

O mundo precisa de mais pessoas como o Luis, Wolber, Diogo, Margô, Rodrigo,

Roci, Fred e toda a equipe IBS. O tempo é precioso e eles usam o deles com

pessoas. Admirável.



O IBS me acolheu, o Maranhão me acolheu e nunca me senti tão em casa e

tão puramente e essencialmente eu.

Vejo esperança na educação e no futuro do Brasil. Vejo que estes são os

momentos mais felizes da minha vida e só tenho a agradecer ao IBS por dar

sentido a ela.

Obrigada, até a próxima! 

Quero me ver assim em 10, 20 anos quem sabe. Quero sentir pra sempre o

friozinho na barriga e o aperto no coração, mas ao contrário de ser negativo é a

melhor sensação do mundo! Não vou parar de dizer que são os melhores

momentos da minha vida e só tenho gratidão por tudo que eu vivi.

Ivana Soto





Descreva uma experiencia marcante

Faça um desenho de uma vivência

Escreva uma poesia

Eu não sabia...

Uma pessoa

Uma curiosidade

Um sabor

Uma emoção

Uma música

O que vi, o que aprendi e o que vivi...

Avaliação geral e mensagem ao IBS



“hora do abraço...”










































































