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PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA
E DA COMUNIDADE
NA ESCOLA INCENTIVA OS
ESTUDANTES

ENCONTRO IBS

Presença
O município de Irecê conta com orgulho
como foi sua participação no III Encontro
Nacional IBS! Confira!
página 2

Durante os trinta meses de atuação
nas escolas públicas municipais,
o Programa de Desenvolvimento
da Educação - PDE - alerta para a
importância da participação da
família e da comunidade na escola.
Em todos os municípios atendidos
essa prática tem rendido bons

frutos pois temos diversos exemplos
bem sucedidos de comemorações
e eventos desenvolvidos para
compartilhar aprendizagens com
familiares e comunidade e, desse
forma, ampliar o papel social da
escola nas localidades onde está
inserida.

São João Literário

MEIO AMBIENTE

Parcerias

Saiu o resultado do Concurso
de Quadrilhas Arrasta Pé da
Educação! Confira!

Escolas abrem suas portas para eventos
de sensibilização em relação ao
meio ambiente, envolvendo alunos e
comunidade!

página 7
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Irecê / BA
Ponto de Cultura Ciberparque
Anísio Teixeira é reconhecido
O Ponto de Cultura Ciberparque Anísio Teixeira é
reconhecido! Muito feliz pela oportunidade de
coordenar ações com um grupo tão criativo, produtivo e proativo.
Estamos começando a colher frutos e os resultados
estão aparecendo. É um trabalho de muitas mãos
e, por isso, dividimos esse certificado com toda a
equipe de trabalho, com a Prefeitura Municipal de
Irecê, com nossa Secretária de Educação, Deise Pi-

Irecê realiza exposição de
fotografia e pinturas
Exposição de fotos e pinturas de Irecê no
Mercado Cultural de Lençóis: essas fotos e
pinturas são frutos dos cursos de Fotografia e
Pintura oferecidos pela Secretaria de Educação
de Irecê através do Ponto de Cultura Ciberparque
Anísio Teixeira.
Um agradecimento especial à professora Kátia
Regina, pelo lindo trabalho realizado com os
alunos do Curso de Pintura.
Publicado em 30/08/2016
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mentel Amaral, com a parceria do Nuca Irecê, com
a Universidade Aberta do Brasil - Polo UAB-UFBA
- através de Joaquim Magalhães, com o Projeto
Sucatocando, coordenado pelo Professor Célio
Rodrigues, com o Projeto Sarapatel do Professor
Roberto Alarcon, com as escolas, os estudantes,
membros da comunidade e todos que participam
direta ou indiretamente de nossas ações no Ponto
de Cultura. E ainda, por fim, agradecer ao Instituto
Brasil Solidário pela confiança depositada em nosso trabalho.
Publicado em 30/08/2016
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Irecê / BA

Irecê se destaca no III Encontro
Nacional Brasil Solidário
A delegação de Irecê participou do III Encontro Nacional Brasil Solidário em Lençóis, Bahia.
Durante uma semana trocamos experiências,
vivências e aprendizados, além de apresentarmos
as ações do município de Irecê relacionadas às
propostas do Instituto Brasil Solidário. Foi um
trabalho de muitas mãos! Não só dos que foram
para representar a nossa Irecê, mas também dos
que ficaram e realizam um lindo trabalho nas escolas municipais Luiz Viana Filho e José Francisco
Nunes, além das escolas que estão multiplicando
boas ações.

produções de Irecê: fotografias, pinturas, tapetes
literários e tantas outras coisas. Tivemos a participação do Projeto Sucatocando e do Grupo de Teatro Atitude, além de apresentarmos várias ações
relacionadas à Educação. Obrigado ao IBS pela
parceria que já gerou frutos e que gerará outros
tantos!
Publicado em 30/08/2016

Agradecemos a Prefeitura Municipal de Irecê que,
através da Secretaria de Educação de Irecê, representada atualmente pela professora Deise Pimentel Amaral, nos cedeu todo o apoio logístico
e toda a confiança possível para colocarmos Irecê
em destaque no referido evento.
Irecê e nossa Educação saíram fortalecidos nessa
ação, já que realizamos uma linda exposição no
Mercado Cultural de Lençóis onde mostramos as
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Ibitiara / BA
Dia da Família na Escola 2016
O Dia da Família na Escola 2016 realizado pela E.
M. José Pereira de Araújo foi especial, com uma
programação bastante divertida para acolher
nossos alunos e suas famílias. Uma tarde com
atividades recreativas, teatro, reciclagem, arte,
música e o divertido “torta na cara”. Todos puderam apreciar os resultados das produções de
cada turma e a equipe vencedora foi premiada
com medalha de ouro pela participação. Este foi
mais um evento bastante significativo que vem
reafirmar a importância da parceria entre família
e escola.
Publicado em 15/08/2016

Irecê / BA
O próximo passo foi a realização das oficinas de
Teatro de Bonecos, ministrada pelo Grupo de Teatro Atitude da Escola Municipal Luiz Viana Filho,
de Fotografia com Jefferson Maciel Teixeira, de
Pintura com a Professora Kátia Regina, de Percussão com o Professor Célio Rodrigues (Projeto
Sucatocando) e de Dança com a professora Janaína de Souza Nogueira.

Lagoa Nova recebe
Projeto Conexões
Nesse dia 11 de agosto de 2016 a Secretaria de
Educação de Irecê realizou, através do Ponto de
Cultura Ciberparque Anísio Teixeira, mais uma
edição do Projeto Conexões: Movimento Cultural,
desta vez com o tema “Paz”.
A referida ação aconteceu na Comunidade de
Lagoa Nova em parceria com a Escola Anísio Teixeira e recebeu uma programação diversificada,
inicialmente com abertura realizada com músicas
ministradas pelo professor Célio Rodrigues. Em
seguida, a Equipe de Teatro Atitude, coordenada
pelo professor Roberto Alarcon, realizou uma
linda apresentação teatral, animando a todos os
presentes.

www.brasilsolidario.org.br

Ao final das oficinas todos retornaram para “debaixo da árvore” onde aconteceu a abertura do
evento, para prestigiarem a culminância que contou com várias apresentações que enalteceram o
resultado alcançado durante o trabalho realizado
na comunidade durante toda tarde.
Vale ressaltar que uma reflexiva saída fotográfica
foi realizada pelo povoado de Lagoa Nova, com a
participação efetiva dos estudantes.
Gostaríamos de agradecer à todos os envolvidos na
realização desse projeto, à gestão, à coordenação,
aos professores, aos funcionários, aos estudantes,
pais e principalmente à comunidade por ter nos
recebido tão bem e ter nos dado oportunidade de
realizar mais uma edição do nosso projeto.
Texto: Jefferson Maciel Teixeira
Fotos: Bruno Oliveira, Flaviane Dourado
e Jeferson Barbosa
Publicado em 30/08/2016
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Irecê / BA
Todos juntos pela Cultura da Paz
Nesse próximo dia 07 de Setembro de 2016,
Irecê estará realizando um belo desfile cívico
enfatizando a Cultura da Paz. Na oportunidade,
teremos um “pelotão” de homenagem às ações
do Instituto Brasil Solidário em nosso município,
dando ênfase à Solidariedade, lema do referido
instituto, que muito contribuiu para a Educação
de Irecê.
Publicado em 30/08/2016

Rodrigues e pela professora Janaína. Em seguida,
o professor Roberto Alarcon, realizou uma linda
apresentação teatral com o personagem Sarapatel, animando a todos os presentes.
O próximo passo foi a realização das oficinas de
Teatro de Bonecos, coordenada por Roberto Alarcon e a professora Janaína, de Fotografia com Jefferson Maciel Teixeira, de Pintura com a Professora Kátia Regina e de Percussão com o Professor
Célio Rodrigues (Projeto Sucatocando).
Ao final das oficinas todos retornaram para “debaixo da árvore” onde aconteceu a abertura do
evento, para prestigiarem a culminância que contou com várias apresentações que enalteceram o
resultado alcançado durante o trabalho realizado
na comunidade durante toda manhã.

Ponto de Cultura realiza Projeto
Conexões em Fazenda Nova
Nesse dia 14 de julho de 2016, a Secretaria de
Educação de Irecê realizou, através do Ponto de
Cultura Ciberparque Anísio Teixeira, mais uma
edição do Projeto Conexões: Movimento Cultural,
desta vez com o tema “Valorização da cultura afro
no campo”.
A referida ação aconteceu na Comunidade de Fazenda Nova em parceria com a Escola José Pereira
de Oliveira, que recebeu uma programação diversificada. Inicialmente com abertura realizada
com músicas ministradas pelo professor Célio
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Vale ressaltar que ainda foi montado um estúdio
fotográfico, onde os participantes da Oficina de
Fotografia puderam utilizar os conhecimentos
adquiridos na referida oficina, que contou também com uma reflexiva saída fotográfica pelo
povoado de Fazenda Nova, com a participação
efetiva dos estudantes.
Gostaríamos de agradecer à todos os envolvidos
na realização desse projeto, à gestão, à coordenação, aos professores, aos funcionários, aos
estudantes, pais e principalmente à comunidade
por ter nos recebido tão bem e ter nos dado oportunidade de realizar mais uma edição do nosso
projeto.
Texto: Jefferson Maciel Teixeira
Fotos: Jefferson Maciel, Flaviane Dourado
e Jeferson Barbosa
Publicado em 30/08/2016
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Crateús / CE
Programa integrado de
Educação Ambiental
Como parte do Projeto “A caatinga vai à escola
e a escola vai à caatinga”, na manhã do dia 29
de agosto realizamos palestra de nivelamento
e sensibilização sobre o bioma da caatinga na
Escola de Cidadania Airam Veras, tendo em vista
que os alunos do 6º ano dessa escola terão aula
de campo na Reserva Natural Serra das Almas.
Agradecemos ao grupo gestor e aos professores
e alunos.
Publicado em 30/08/2016

Balsas / MA
III Feira da Sustentabilidade na
Mariinha Rocha
A Escola Municipal Mariinha Rocha realizou mais
uma edição da Feira da Sustentabilidade no intuito
de promover consciência ambiental, melhorando
o espaço escolar e comunitário.
Publicado em 22/08/2016
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IBS no Blog

Arrasta Pé da Educação: resultado
do Concurso de Quadrilhas 2016
Saiu o resultado do Concurso de Quadrilhas Arrasta Pé da Educação do IBS 2016! Recebemos inscrições referentes aos municípios de São Gabriel
(BA), Tracuateua (PA) e Cabaceiras (PB).
Pelos vídeos e relatórios enviados, os jurados puderam ver toda a beleza, animação e dedicação
de alunos e professores para fazer dessa festa
tradicional brasileira um momento de aprendizagem e integração da escola com a família.
A criatividade no reaproveitamento de materiais
foi um dos pontos altos das festas! Figurinos bem
elaborados, ideias muito afinadas com os conceitos de sustentabilidade e realização da sequência
didática do São João Literário integrando diversas
linguagens da grade curricular de ensino!
Seguindo o regulamento do Concurso Arrasta Pé
da Educação 2016, duas quadrilhas do São João
Literário 2016 tiveram nosso reconhecimento durante o III Encontro Nacional Brasil Solidário, na
cidade de Lençóis, na Bahia: uma do Ensino Fundamental I e a outra do Fundamental II.

E as quadrilhas ganhadoras de 2016 são:
• Categoria Fundamental I: Quadrilha Arrocha Guri da Escola Municipal de Ensino
Fundamental Maria Neuly Dourado, em
Cabaceiras, Paraíba!
• Categoria Fundamental II: Quadrilha Literária Taperoá na Roça, com o tema “O Auto
da Compadecida: fé, cultura e tradição num
cordel cheio de emoção”, da Escola Júlia da
Silveira Gomes, em Tracuateua, Pará!
Parabéns às quadrilhas campeãs!
E parabéns à todos os concorrentes, pois foi muito
difícil escolher entre tantos trabalhos primorosos.
Inclusive este ano aconteceu um caso de empate
entre as quadrilhas finalistas na categoria Fundamental I e, segundo o regulamento, o critério de
desempate foi o maior número de curtidas nas
postagens realizadas no Blog IBS!
A Escola José Antônio da Rocha, de São Gabriel,
Bahia, trabalhou de forma bem diversificada.
Além de se basear nos livros de Elias José, foram
realizadas atividades com xilogravura, trava-línguas, poesia, livros ilustrados e tudo culminou
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com uma grande festa denominada “Forrobodó
do Elias José”.
A Quadrilha Arrasta Pé com Elias José foi finalista do Concurso de Quadrilhas e empatou com a
Quadrilha Arrocha Guri, de Cabaceiras, e só conseguimos chegar à vencedora obedecendo ao
critério de desempate: maior número de curtidas
nas postagens realizadas pelas quadrilhas no
Blog IBS.
Todo este trabalho só foi possível de se realizar e
de se alcançar os resultados e metas planejadas
através do envolvimento de todas as equipes
escolares e da parceria entre o Instituto Brasil
Solidário – IBS com os municípios de Tracuateua,
Cabaceiras e São Gabriel e, claro, de todas as comunidades.
Ano que vem tem mais!
Mostrando que mais uma vez que Juntos Construímos!
Publicado em 29/08/2016
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IBS no Blog

Instituto Brasil Solidário

Investimento Socioeducacional
Direção Editorial: Luis Eduardo Salvatore
Projeto gráfico: Ana Elisa Salvatore
Editoração eletrônica: Carolina Lopes
Redação: Carolina Lopes
Colaboração: Danielle Haydée e Zenaide Campos
Revisão e Edição: Luis Eduardo Salvatore, Zenaide
Campos, Danielle Haydée e Carolina Lopes
Fotografia: vários
Administração do Blog: Jone Paraschin Jr.
jone@brasilsolidario.org.br
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