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SAÚDE

Escola saudável!
Saúde tem sido um tema recorrente no
debate escolar. Veja o que essa importante
integração pode trazer de benefício aos
alunos!
página 7

MEIO AMBIENTE
Os municípios de Balsas, no Maranhão, e de
Irecê, na Bahia, estão investindo fortemente em
atividades de Educomunicação, com o objetivo
de dinamizar as aulas e integrar o aluno em seu
próprio processo de aprendizagem.
Os alunos da Escola Municipal João Botelho
Filho, em Balsas, estão produzindo seu primeiro
jornal sob a coordenação da Professora Ana

Felix que, dessa forma, estimula a pesquisa e
a escrita.
Já em Irecê, os tablets com aplicativos Evobooks
estão fazendo o maior sucesso nas aulas! São
as novas tecnologias na escola despertando o
interesse dos estudantes! Confira!
página 2

Boas notícias em Crateús!
A implantação do LEVE - Local de Entrega
Voluntária Escolar foi um sucesso. As
escolas de Crateús/CE já estão aderindo ao
programa, fomentando a solidariedade e a
Educação Ambiental! Saiba mais!
página 8
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Irecê / BA
IBS e EVOBOOKS: WORKSHOP NOVAS
TECNOLOGIAS EM SALA DE AULA
Como parte integrante do Dia da Família na Escola,
nesse dia 22 de março de 2014, a Escola Municipal
Luiz Viana Filho realizou WORKSHOP sobre novas
tecnologias em sala de aula, com uso de tablets e
aplicativos da EVOBOOKS.
Na oportunidade os estudantes, professores, pais
e pessoas da comunidade tiveram a oportunidade
de conhecer os aplicativos da EVOBOOKS. Tratase de aulas 3D e aplicativos educacionais que
combinam conteúdo de alta qualidade com
tecnologia de ponta.
Inicialmente, o coordenador pedagógico Jefferson
Maciel Teixeira explicou a parceria entre EVOBOOKS
e Instituto Brasil Solidário, que resultou na doação
de licenças desses aplicativos para uso das escolas

Equipe de Comunicação
Luis Salvatore 2014
Nesse mês de fevereiro, iniciamos as ações de
Comunicação na Escola Municipal Luiz Viana
Filho. A primeira atividade foi a escolha do grupo
de estudantes que participarão do trabalho
nessa área. Os alunos foram selecionados pelos
professores e coordenadores seguindo critérios
de afinidade e potencialidade e ainda agregando
alguns estudantes com necessidade de mudança
e integração com a escola. “Acreditamos na
mudança do aluno ao se integrar na equipe”,
afirma o coordenador Paulo Pereira, do Ensino
Fundamental I.
Assim, foi realizada uma reunião com os
integrantes da equipe e com seus respectivos
responsáveis, que foram informados sobre
o funcionamento dessas atividades, que
inicialmente estará focado em Fotografia, Jornal
Escolar e Rádio.
Na oportunidade os alunos escolheram
democraticamente o nome da equipe de
comunicação de nossa escola, que foi batizada
de EQUIPE DE COMUNICAÇÃO LUIS SALVATORE.
Preencheram o formulário de cadastro, contendo
termo de compromisso do aluno e autorização
dos pais. As fotos do formulário serão realizadas
pelos próprios membros da equipe, que farão
campanha de arrecadação para confeccionarem

o uniforme específico, através de sorteio de
brindes e bingos.
Em seguida, o coordenador Jefferson Maciel
Teixeira, apresentou a Rádio Escolar para os
pais, mães e responsáveis, mostrando assim, as
potencialidades e possibilidades do uso da rádio
para a aprendizagem dos alunos.
Jefferson Maciel Teixeira
Publicado em 06/03/2014

municipais Luiz Viana Filho (Sede – Base I) e José
Francisco Nunes (Itapicuru – Base II), ambas
atendidas por ações do Instituto Brasil Solidário
no município de Irecê desde 2011.
Em seguida, a professora Fernanda Meireles
desenvolveu, juntamente com os participantes,
uma aula de Geografia (Estrutura da Terra),
onde os estudantes participaram ativamente
e se envolveram incrivelmente no assunto
estudado, gerando assim uma aprendizagem bem
significativa.
Concluído o momento de Geografia, os estudantes
e participantes, tiveram 10 minutos para
explorarem livremente os tablets em outras áreas,
temáticas, assuntos e etc.
Assim, iniciou-se a parte de Geometria, com o
professor Jossemar, que seguindo sequência
didática, encantou os participantes com uma
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BELA INICIATIVA
Escola Municipal Mariinha Rocha
Jornal das Crianças
Alunos do 5º ano da Escola Municipal João
Botelho Filho, sob a coordenação da prof.ª Ana
Felix produzem seu primeiro jornal escolar
intitulado Jornal das Crianças. Durante a
produção do mesmo, os alunos visitaram diversos
pontos do bairro a procura do melhor tema
para sua reportagem. Tivemos a produção de
diversos textos,
os quais foram
corrigidos pelos
próprios alunos
com o auxilio da
professora.
Entre os títulos das reportagens tivemos: Bairro
Manoel Novo – esquecido pelo
poder público; Acolhida na
escola; Dicas para o aluno ser
nota 10; Programa Mais Educação
na Escola e Leitura: uma atitude
gostosa.

aula incrível sobre pontos, retas e planos, com
intensa participação e aprendizagem do assunto
abordado.
Segundo Ubaldo (professor de Matemática
da escola), “o uso dos aplicativos EVOBOOKS,
com certeza será um instrumento de grande
importância no processo de aprendizagem de
nossos alunos.”
Vale ressaltar que a Escola Municipal Luiz Viana
recebeu 18 tablets de última geração doados
pelo referido Instituto para a realização de
trabalho pedagógico voltado para a utilização
das potencialidades trazidas pelos softwares
da EVOBOOKS e que já estão sendo utilizados
conforme proposta pedagógica da escola.
Para saber mais sobre a EVOBOOKS, acessem:
www.evobooks.com.br
Vejam as fotos do Workshop, devidamente
registrado pela Equipe de Comunicação Luis
Salvatore, da Escola Municipal Luiz Viana Filho.
Jefferson Maciel Teixeira
Publicado em 23/03/2014

Após dias redigindo e corrigindo, finalmente
chegou o dia da divulgação.
Hoje, alunos e pais reuniram–se na escola para
a divulgação da primeira edição do Jornal das
Crianças.
Escola Municipal Mariinha Rocha
Publicado em 14/03/2014

Mariinha Interativa
Galera do Mariinha Rocha, alunos, ex-alunos,
professores, pais, parceiros, funcionários, amigos:
o face Mariinha Interativa é uma nova ferramenta
da escola e faz parte de um projeto interdisciplinar,
que tem como principais objetivos aproximar as
redes sociais do ambiente da sala de aula de forma
a promover o conhecimento, realizar momentos
de debates e discussões em sala de aula acerca da
nossa ortografia, além de conscientizar a respeito
dos benefícios e perigos das redes sociais. Faça
parte desta rede e caso tenha interesse, venha a
até a escola e conheça de perto nosso projeto.
Escola Municipal Mariinha Rocha
Publicado em 12/03/2014
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Avaliação em questão
Refletir a prática dentro da sala de aula torna o
processo de aprendizagem mais eficaz.
Para consolidar os projetos e metas que queremos
alcançar este ano, a coordenadora, junto com
os articuladores, prepararam um grupo de
estudo com a temática AVALIAÇÃO no primeiro
sábado letivo (22/02) com o objetivo de discutir
e selecionar quais os métodos de avaliação que
a escola adotará como processo avaliativo mais
adequado para nossos alunos.
Estudamos textos de teóricos conhecidos e
bem conceituados na temática como Celso
Vasconcelos, Cipriano Luckesi, Jussara Hoffmann,
Moacir Gadotti, Paulo Freire e outros.
As propostas que foram construídas irão para o
Projeto Político Pedagógico da escola.

Irecê e IBS: Grupo de Trabalho
e continuidade das ações
No dia 21 de fevereiro, aconteceu importante
reunião na Escola Municipal Luiz Viana Filho, a
qual tratou da continuidade das ações do IBS no
município de Irecê e nas escolas base I e II.
Na oportunidade, o coordenador pedagógico
Jefferson Maciel Teixeira relatou a importância
da criação de um Grupo de Trabalho que
responda pelas áreas de atuação do IBS, não
só no nível de escola, mas também em todo
município de Irecê.
Assim, foi apresentado slide contendo atuação
e abrangência de todas as áreas do Instituto e
os projetos como sugestões de intervenção nos
variados componentes curriculares, que devem
dialogar interdisciplinarmente em torno dessas
atividades sistematizadas para todo o ano letivo,
permanentemente.
Os professores, membros da escola e
colaboradores tiveram a oportunidade de
sanar todas as dúvidas sobre a parceria com o
Instituto Brasil Solidário e os novos integrantes
da escola, tiveram contato com as possibilidades

pedagógicas trazidas pelo trabalho dos Amigos do
Planeta na Escola no nosso município.
“O Instituto Brasil Solidário trabalha, acima de
tudo, com a possibilidade da propagação das boas
ideias e ações. Um exemplo disso são as atividades
de teatro que estamos realizando, fruto de oficinas
trazidas pelo Instituto para nossa escola através de
Nado Rohrmann, que nos orientou e nos motivou
muito”, ressalta o professor Roberto Alarcon,
responsável pela área de Artes da escola.
Jefferson Maciel Teixeira
Publicado em 07/03/2014

Escola Municipal Otaviano Alves
Publicado em 29/03/2014
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Leitura cantada

Maratona de Leitura do aluno

Cantar e encantar: este foi nosso objetivo nos 30
Minutos pela Leitura este mês.

A EMEIF Santo Antonio de Açudinho inicia
mais uma Maratona de Leitura do aluno com
expectativa de motivar e tornar muitos alunos
leitores, sendo que desta vez conta também com
a parceria de todas as escolas do município que
receberam a mesma proposta da Secretaria de
Educação.

Em reunião, decidimos que este ano os
30 Minutos pela Leitura aconteceria sob a
responsabilidade dos profissionais por área de
atuação. Assim, este mês os profissionais da área
de Linguagem prepararam junto com os alunos
da 7ª série A, a leitura cantada.

Diretor Pedro Sousa
Escola Municipal Santo Antonio de Açudinho
Publicado em 17/03/2014

As alunas Lorena, Adrielly e Bianca ensaiaram a
música Gentileza (Marisa Monte) com o professor
Josélio e a professora Wilma com a participação
de Daniel e, brilhantemente, apresentaram
para todos enquanto outros alunos distribuíam
marcadores de páginas com frases de gentileza
para os visitantes, alunos e pessoas que por ali
passavam.
A leitura cantada aconteceu em todos os turnos
sendo que no vespertino, a professora Daniella
ajudou cantando, e no noturno, todos cantaram
juntos. Devido à Paralisação Nacional este mês o
30 Minutos pela Leitura aconteceu no dia 26.
Escola Municipal Otaviano Alves
Publicado em 29/03/2014

Novo espaço da biblioteca
Muitos homens iniciaram uma nova era na sua
vida a partir da leitura de um livro.
Henry Thoreau
Frequentar a biblioteca para muitos já se tornou
uma rotina. Andar entre suas estantes, apreciar a
capa de um livro, ler a sinopse e apresentação do
enredo do romance e/ou história torna a vida de
cada um mais alegre e cheia de conhecimentos.
E, com muita insistência, minha professora
Creusa conseguiu um espaço maior, para que os
novos e também veteranos alunos e funcionários
pudessem passear entre o pequeno acervo porém
grande na diversidade de leitura e autores.
O sonho de uma bibliotecária incentivadora ainda
não se realizou, por isso sigo usando os horários
do intervalo e das aulas vagas para locação dos
livros.
Escola Municipal Otaviano Alves
Publicado em 29/03/2014

Balsas / MA
30 MINUTOS PELA LEITURA
30 MINUTOS PELA LEITURA (19/03/2014)
Estamos juntos nesta grande mobilização. Esta
semana teve um gosto especial: a leitura da história
da nossa cidade. São 96 anos. Parabéns Balsas!
Escola Municipal Mariinha Rocha
Publicado em 24/03/2014
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Segredos de amor, namoro
e paixão, por Andresa da Silva
O livro conta cinco histórias escritas por cinco
escritores maravilhosos. Tudo começa com a história
surpreendente de Rogério Andrade Barbosa que fala
sobre ‘‘A fã número um’’; a próxima é a vez de Pedro
Bandeira que fala sobre ‘‘O último Suspiro”; logo após,
é a chance de Rosana Rios nos surpreender com uma
história incrível: ‘‘O diário de Júlia’’; depois vem Luiz
Antonio Aguiar, contando a história ‘‘Sabor’’, e por
último vem o Leo Cunha falando sobre ‘‘Carambola’’.
O primeiro texto foi escrito por Rogério. É maravilhoso
de se ler. Henric é um garotinho mimado que não
liga para os sentimentos de uma garota porque ela
não é bonita. Giusepa, uma garota que só queria ser
respeitada como ela era, mas a partir do momento que
foi humilhada pelo garoto que mais gostava, passou
a desejar vingança ‘‘…Eu não quero mais nada só
vingança, vingança aos santos clamar…’’
Henric ficou muito famoso. Se mudou de sua cidade
natal e foi para Rio de Janeiro. Fazia apenas seis meses
que ele morava sozinho em um flat no Leblon e não
costumava ler seus e-mails, mais naquele dia ele leu
e respondeu a um dos e-mails que era de Giusepa a
menina eu ele havia apagado de sua memória há
muito tempo, uma das poucas morenas da escola onde
havia estudado. Magricela, tímida e desengonçada, a
garota que sentava na última cadeira da fileira para
não ser notada. No e-mail, ela o parabenizou pelo
sucesso e pediu para que ele abrisse as fotos anexadas
para ver o quanto ela havia mudado.
Curioso, abriu as fotos e se espantou com as imagens,
principalmente com uma foto em que ela estava
de biquini e de cabelos ao vento. Isso fez com que
despertasse o desejo de revê-la. Ele, por um momento,
ficou desconfiado, mas não custava nada conferir se
aquilo era verdade ou apenas efeito do Photoshop.
Na mensagem, a garota dizia que estava passando as
férias no Rio e que gostaria muito de visitá-lo.
No entanto, vocês já devem saber o que aconteceu:
ele propôs de se encontrarem e ela aceitou, na manhã
seguinte seria o reencontro dos dois. Ela chegou toda
disfarçada, de óculos, de boina e cabelo preso, com
um vestido preto básico, par de luvas e com um pacote
de presentinhos para Henric. Na portaria, pediu para
subir. Chegando lá, Henric estava de roupão e tentou
seduzi-la, mas ela disse que tinha uma surpresa para

ele. Ela o pediu para ele fechar os olhos enquanto ela
abria os presentes para ele. Henric abriu rapidamente
os olhos ao sentir o fio de uma lâmina no seu pescoço.
Giusepa disse ‘‘não se mexa”. No inicio, Henric pensou
que ela queria dinheiro, mas não, ela perguntou se
ele se lembrava do dia que ele tinha de ter ido desfilar
com ela. Por ela ter passado uma humilhação com ele
quando era mais nova, ela só queria se vingar dele.
Vocês devem imaginar o que ela o fez passar, né?
Ela o fez de refém pela maior parte do dia: cortou um
lado do seu cabelo e o outro deixou grande, raspou
suas sobrancelhas e quebrou tudo no apartamento
dele e disse que era melhor ele não dizer que ela esteve
ali e nem chamar a polícia. A Hannah, irmã de Henric,
que é sua assessora, ligou e ele não atendeu e como ela
estava por perto resolveu subir para ver o que estava
acontecendo. Quando ela bateu e conseguiu entrar
graças a uma chave extra, viu seu irmão amarrado e
naquele estado. Quando olhou em volta, viu grafitado
na parede: lembrança de sua fã número um. Ele
resolveu não falar nada para sua irmã para evitar
escândalos e sua irmã entendeu.
A segunda história foi escrita por Pedro Bandeira.
‘‘O último suspiro ’’ trata de uma moça que sofre
por conta do seu passado e tenta se recuperar para
esquecer o que lhe fez sentir tanta tristeza. Ela faz de
tudo para ser uma advogada: trabalha durante o dia e
faz curso de Direito à noite. Vive cansada e, em certo
dia, quando estava lanchando como de costume em
uma lanchonete ela viu que tinha uma velhinha lhe
observando de longe.
Mal sabia ela que poderia fazer um grande favor para
aquela senhora.
A menina no começo ficou assustada, pois não
conhecia aquela senhora. A senhora passou muito
tempo observando a garota: já fazia vários dias que
ela estava sendo observada e num certo dia, a velhinha
chegou para a garota. Pediu-lhe um favor. Disse que
tinha um filho muito doente e que ela só precisava que
a garota fingisse ser ex-namorada do filho dela, porque
assim ele poderia ficar em paz.
No começo, ela achou tudo muito estranho, mas depois
de algum tempo pensando, ela resolveu fazer este
favor. Chegando ao hospital, ela disse ‘‘Querido… eu
estou aqui. Eu voltei, meu amor…’’, ele acreditou que
fosse seu grande amor porque a visão dele não estava
muito boa por conta da doença. Eles se beijaram e ele
deu seu último suspiro.

A terceira história foi escrita por Rosana Rios, ‘‘O diário
de Júlia’’. Tudo começa com a trama de Ivan que gosta
de Clara, mas que queria perder a virgindade com Tina
que para ele era gostosa, mas não era Clara. Enfim ele
vai a uma festa, transa com Tina, mas não consegue
tirar da cabeça que não usou camisinha e que poderia
pegar DST. Com isso, na manhã seguinte, desce para
tomar café e Júlia, sua mãe, percebe algo estranho
mas não pergunta. (...)*
*A resenha completa pode ser lida no Blog IBS Amigos
do Planeta
Professor Marcos Roberto
Escola Estadual Marly Ferreira
Publicado em 13/03/2014

7

março 2014

Educomunicação

Boas Iniciativas

Leitura e Escrita

Saúde

IBS no Blog

Cabaceiras / PB
Abertura da
II Semana de Saúde na Escola
A Escola Maria Neuly Dourado abre a II Semana
de Saúde na Escola, com uma panfletagem
realizada com a turma do 5º ano do turno
da manhã pelas ruas da cidade, mostrando a
importância da atividade física e da alimentação
saudável.
Também participaram os pequeninhos da
Educação Infantil, que fizeram a apresentação da
música “Movimentar é bom” e, em sala de aula, a
turma do Pré I confeccionou bonecos com frutas
e fez a apresentação de teatro com os bonecos
confeccionados.
Escola Maria Neuly Dourado
Publicado em 24/03/2014

III dia da
Semana de Saúde na Escola

II dia de atividades da Semana de
Saúde na Escola
Nesta manhã de terça-feira, foi realizada
a caminhada em prol da importância
da atividade física com as turmas de
3º, 4º e 5º anos do turno da manhã,
onde os mesmos estiveram as margens do
rio Taperoá e logo após foram a área de lazer,
onde praticaram várias atividades dirigidas
pela professora de Educação Física Marília
Farias e, no final, fizeram alongamentos.
Na ocasião, foi servido um lanche a base de
frutas e sucos naturais.
Escola Maria Neuly Dourado
Publicado em 25/03/2014

Na manhã desta quarta-feira, a Escola Maria
Neuly Dourado realizou atividades relacionadas
ao III dia da Semana de Saúde na Escola,
onde contou com a presença de enfermeiros,
fisioterapeutas, nutricionistas e bio-médicos da
Faculdade Mauricio de Nassau, que realizaram
testes de glicose, tipagem sanguínea, orientações
posturais, verificação de pressão arterial,
orientação para uma alimentação saudável,
além de várias outras ações com os alunos e a
população local e a participação das demais
escolas do município.
Escola Maria Neuly Dourado
Publicado em 26/03/2014

Crateús / CE
Parceria Escola + PSF
As alunas de 11 a 13 anos de idade tomaram a
vacina HPV na escola. Uma parceria do PSF com a
educação escolar.
Escola Santa Rosa
Publicado em 19/03/2014
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São Paulo / SP
Uma ilha de prosperidade
no Maranhão
O Estado do Maranhão é um dos mais pobres do
Brasil. É o que apontam todos os estudos feitos
sobre o tema. É lá onde encontramos os maiores
índices de desigualdade e um dos menores IDH’s
(Índice de Desenvolvimento Humano) do país.
Apesar de tudo, presenciei em Balsas uma história
que rema contra essa maré e vale contar aqui.

Crateús: referência em
Educação Ambiental
Após criar e implantar o programa de coleta
seletiva e inclusão social Recicratiú no município
de Crateús, Ceará, a Secretaria de Meio Ambiente
– SEMAM – não parou mais de evoluir!
No ano passado, o município ganhou prêmios
por suas iniciativas, passou a receber consultoria
técnica do Instituto Venturi, parceiro do IBS, e
nesse ano, está implantando o programa LEVE –
Local de Entrega Voluntária Escolar, idealizado
pela equipe do Instituto Brasil Solidário há cerca
de dois anos e meio.
O Instituto Brasil Solidário tem muito orgulho de
fazer parte dessa história!
Confira a reportagem completa clicando no site
do IBS:
www.brasilsolidario.org.br
E veja as fotos do LEVE acontecendo!
Equipe IBS
Publicado em 22/03/2014

Situada ao sul do Estado, Balsas é uma cidade
relativamente grande, com uma população de
cerca de 90 mil habitantes. O IDH é considerado
médio para os padrões brasileiros, mas a
infraestrutura é precaríssima, mesmo na região
central. Quando nos afastamos do centro em
direção à Escola Mariinha Rocha, salta aos olhos a
extrema pobreza naquela vizinhança. Nenhuma
rua é pavimentada e os buracos mais parecem
crateras. Lixo, mato e esgoto se espalham por
todos os lados. Uma imagem triste de se ver. Até
aí, é o mesmo Maranhão descrito pelos estudos.
Chegando na escola, a sensação foi a de passar
por um portal que nos levou para outra dimensão.
A escola era limpa e organizada. O grafite nos
muros mostrava uma simpatia com as artes e os
pneus usados como vasos de plantas eram um
convite à sustentabilidade. Logo à frente, havia
uma moçada que podia estar na rua fumando
crack, mas disputava um animadíssimo jogo de
vôlei numa quadra de areia.
Hora de ver a biblioteca. Dizem que se você
quiser conhecer uma escola, vá à sua biblioteca.
Pois fui e vi o extremo cuidado com que os livros
foram catalogados e organizados. A impressão
foi realçada quando constatei que aquela é a
única sala que possui ar condicionado. Mesa de
estudos, cantinho da leitura, tudo ali parecia
fazer daquele o espaço mais aconchegante e
importante da escola.
Ao percorrer as prateleiras, não pude deixar de
notar alguns títulos de grandes autores como
Nelson Rodrigues, Rubem Fonseca e Manuel
Bandeira. Mas queria destacar aqui Coronelismo,
Enxada e Voto, de Victor Nunes Leal. Preciso
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comentar a ironia de ver um livro que descreve
as piores práticas políticas do século XX numa
biblioteca no Maranhão? Ironia ainda maior foi
ver um titulo do grande Millôr Fernandes por ali.
Para quem não sabe, Millôr era o maior algoz de
nosso ex-presidente e “imortal” da ABL.
Mas a maior surpresa se encontrava ao lado da
sala dos professores. Num país com índices tão
altos de impunidade como o nosso, abrir as
contas ao público se tornou o grande desafio

brasileiro depois das manifestações de 2013. Pois
a Escola Mariinha Rocha deu o exemplo, colocando
os gastos todos discriminados num mural. Não
estão lá apenas para professores e alunos verem,
mas qualquer visitante de fora.
Como nada é perfeito nesse mundo, são visíveis
as marcas da violência gravadas nas portas das
classes, que ainda precisam ser trancadas com
cadeados. Algo que esperamos que não seja
necessário no futuro.

Ainda assim, o conjunto da obra impressiona, pelo
que a diretoria e os professores conseguiram fazer
com tão poucos recursos e uma infraestrutura tão
modesta. Para não deixar nenhuma dúvida de
que, muito mais do que dinheiro ou a boa vontade
do governo, uma escola se faz antes de tudo com
pessoas comprometidas. No meio das disputas
políticas e dos enormes problemas que Balsas tem
a enfrentar, a Escola Mariinha Rocha é uma ilha
de desenvolvimento e prosperidade e serve como
modelo de gestão para todo o setor público.
Diogo Salles
Equipe IBS
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