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Instituto Brasil Solidário atende a três novos municípios no 

interior do Ceará 

 

O Instituto Brasil Solidário (IBS), vencedor da escolha do leitor no 

prêmio Empreendedor Social de 2015, é uma organização focada 

em melhorar a qualidade de vida nas pequenas cidades do país, a 

partir de ações nas escolas. 

O Programa de Desenvolvimento da Educação (PDE) é a 

tecnologia social criada pelo IBS para melhorar o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) municipal – em 

alguns casos o índice chegou a aumentar mais de 30%. Já foi 

implantado com sucesso em 153 cidades. Os últimos municípios 

contemplados foram Beberibe, Pindoretama e Cascavel – todos no 

Ceará. 

O método adota práticas de educomunicação, incentivo à leitura, 

educação ambiental, saúde, empreendedorismo, arte, cultura e 

família na escola.  

Com intuito de explicar o programa para os alunos, educadores e 

funcionários das três cidades, o IBS vai realizar um seminário, entre 

os dias 03 e 06 de abril, com palestras, workshops e oficinas. EStá 

previsto oficina de fotografia, rádio escolar, formação musical, teatro 

de sombras, construção de forno solar, confecção de instrumentos 

musicais, criatividade e reciclagem.  

"Os educadores poderão conhecer toda a ideia do projeto de 

mobilizar e somar, utilizando recursos e linguagens simples, 

aproveitando o que a escola e a comunidade já oferecem no 
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contexto cultural, educacional e político", ressalta Luis Salvatore, 

presidente do IBS. 

A escola modelo, no município de Beberibe, receberá estrutura 

material para as ações do projeto: uma biblioteca com acervo de 

mais de 500 livros, espaços ambientais e uma rádio completa, 

equipamentos de comunicação, câmeras fotográficas, rebatedores 

e tripés. 

Segundo Salvatore, embora os programas sejam restritos a esses 

municípios, o intercâmbio entre a comunidade e o público escolar 

logo acaba por atingir municípios vizinhos. 

No Ceará, o instituto conta com o apoio da Faculdades Nordeste 

(Fanor), Associação Caatinga e o Instituto Beatriz e Lauro Fiuza 

(IBLF), além das prefeituras municipais de Cascavel, Beberibe e 

Pindoretama e do governo do Estado do Ceará. 

 

Link de acesso:  

http://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/2017/03/1869062-

instituto-brasil-solidario-atende-a-tres-novos-municipios-no-interior-

do-ceara.shtml  
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Programa de Desenvolvimento Educacional alcança 

mais três municípios do Ceará 

Um método de ensino para além da sala de aula, provocando 

temáticas chave como Educomunicação, Incentivo à Leitura, 

Educação Ambiental, Saúde, Empreendedorismo, Arte, Cultura 

e Família na Escola, essas são as principais vertentes 

trabalhadas no Programa de Desenvolvimento da Educação – 

PDE do Instituto Brasil Solidário – IBS e que no Ceará já vem 

dando muito certo em municípios como Crateús e Tamboril. 

Com o slogan “Juntos Construímos”, o Instituto se instala com 

nova sede no Ceará, trazendo a proposta de promover 

transformação social e sustentável por meio da educação. 

O método, que tem reconhecimento nacional e já está aplicado 

e consolidado em 25 municípios somente nos últimos 8 anos, 

chega a mais três municípios do Ceará. São eles: Beberibe, 

Pindoretama e Cascavel. Para consolidar e apresentar todo o 
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processo de formação desse novo método “fora da caixa” de 

ensino-aprendizagem, o IBS promove entre os dias 03 e 06 de 

abril, uma jornada intensa de formação, com seminários, 

palestras, workshops e oficinas práticas com temáticas que 

serão continuadas durante todo o ano de aplicação do 

programa nessas cidades, entre elas, oficina de fotografia, rádio 

escolar, formação musical, teatro de sombras, construção de 

forno solar, confecção de instrumentos musicais, criatividade e 

reciclagem, dentre muitos outros. No último dia da primeira 

formação prevista, haverá um grande evento de encerramento 

com o resultado de todas as oficinas, onde cada aluno poderá 

apresentar para o público um pouco do que foi visto em sala de 

aula. 

Com previsão de público estimada em mais de 400 

participantes, o seminário de lançamento do PDE visa alcançar 

100% da rede de ensino dos três municípios envolvidos nessa 

formação, desde educadores, coordenadores pedagógicos, 

diretores das escolas até gestores públicos da região. A 

programação inclui um seminário realizado no dia 03 de abril no 

Hotel Parque das Fontes, seguido de mais três dias de oficinas 

práticas na Escola Municipal Desembargador Pedro de Queiroz, 

escolhida como “escola modelo” em Beberibe para a aplicação 

do PDE. “Os educadores poderão conhecer toda a ideia do 

projeto de mobilizar e somar, utilizando recursos e linguagens 

simples, aproveitando o que a escola e a comunidade já 

oferecem no contexto cultural, educacional e político, e terão a 

oportunidade de ver na prática tudo que estamos colocando 

como possível nesse caminhar de transformação, através das 

oficinas e workshops”, ressalta o Presidente do Instituto Brasil 

Solidário, Luis Salvatore. 

Além da capacitação e formação continuada de atividades 

durante todo o semestre, a escola modelo recebe ainda todo o 

apoio de estrutura material para potencializar as ações do 

projeto, sendo contemplada com uma biblioteca que conta com 

um acervo de mais de 500 livros literários, prateleiras, espaços 

ambientais e uma rádio completa com equipamentos de 

comunicação como câmeras fotográficas, rebatedores e tripés 

para produção de material audiovisual. 

Segundo o Presidente do IBS, os programas são estabelecidos 

inicialmente em âmbito municipal, favorecendo um intercâmbio 

entre a comunidade e o público escolar, e logo desenvolve-se 

um processo de multiplicação no território, atingindo municípios 

vizinhos. “Por meio do PDE, temos acompanhado resultados 

comprovados de curto, médio e longo prazo, incluindo 

aumentos de frequência escolar e IDEB (Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica) acima da média 

nacional. A ideia é que seja um processo efetivo de 

multiplicação, que as redes de ensino entendam a importância 

dessas ações e continue perpetuando e aprimorando essas 



                        

 

atividades dentro das escolas locais”, pontua Luis Salvatore. 

 

Em rede, construindo! 

Sabendo a importância de fortalecer um elo de solidariedade 

em cada região que atua, o Instituto Brasil Solidário procura 

reforçar o conceito “Juntos Construímos” buscando apoio de 

instituições que agregam a sua missão nessa longa trajetória 

pela educação. Trabalhar em rede, mantendo assim uma “rede 

social” do bem com troca de experiências e parcerias, tem 

permitido que as ações sigam o modelo de multiplicação e 

construção do saber dentro e fora do ambiente escolar. 

No Ceará, o IBS já conta com o apoio de organizações como a 

Faculdades Nordeste – FANOR, Associação Caatinga e o 

Instituto Beatriz e Lauro Fiuza – IBLF, que estará presente na 

apresentação de encerramento do evento em Beberibe, 

incluindo a participação de alunos do IBLF. Os parceiros 

também estão em diferentes regiões do Brasil. Atualmente, 

temos apoio de grandes referências em segmentos importantes 

para o desenvolvimento social como a Rede de Ação Política 

pela Sustentabilidade – RAPS, a Comunidade Educativa – 

CEDAC e a Social Brasilis, de Fortaleza, além do 

reconhecimento da Rede Folha – Schwab Foundation for Socia 

Entrepreneurship, entre outros. 

O Programa de Desenvolvimento da Educação (PDE) é uma 

realização do Instituto Brasil Solidário, em parceria com 

empresas e fundações privadas como: Instituto Samuel Klein, 

Palmeirinha Ação Social, Machado Meyer Advogados, Tecnisa, 

OverSeas e Bank of América Merrill Lynch, além do apoio das 

Prefeituras Municipais dos Municípios de Cascavel, Beberibe e 

Pindoretama e o Governo do Estado do Ceará – Secretaria das 

Cidades (Consórcio COMARES). 

 

Instituto Brasil Solidário no Ceará 

Com 16 anos de estrada e tradicionalmente forte atuação no 

eixo norte-nordeste, o Instituto Brasil Solidário – Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público com expertise em ações 

sociais no Brasil – reconhecida pelo empreendedorismo social 

de seus fundadores pela Schwab Foundation for Social 

Entrepreneurship, Rede Folha de Líderes e Empreendedores 

Sociais e RAPS – Rede de Ação Política pela Sustentabilidade 

chega ao Ceará instalando sua nova sede no município do 

Eusébio em busca de fortalecer o trabalho já realizado na 

região. “No Ceará, todas as escolas que trabalhamos com o 

Programa de Desenvolvimento da Educação – PDE foram 



                        

 

reconhecidos pelo Escola Nota 10, em alguns casos o IDEB 

(Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) alavancou até 

30% a mais”, ressalta o Presidente do IBS, Luis Salvatore. 

Foram dois anos de diálogo com o Governo do Estado do 

Ceará, que em reconhecimento ao trabalho concretizado no 

município de Crateús, através do Projeto LEVE 

(https://goo.gl/je7qye), fez um convite para implantação desse 

mesmo projeto em pelo menos três localidades do Estado. 

“Recebemos o convite da Secretaria de Cidades e através do 

Consórcio de Resíduos Sólidos (COMARES) de Cascavel, 

Beberibe e Pindoretama, conseguimos trazer ao Estado mais 

um reforço de ampliação desse projeto que já teve ótimos 

resultados em Crateús e Tamboril”, pontua Luis Salvatore. O 

diálogo resultou numa proposta bem maior e mais abrangente, 

onde os três municípios estarão no Programa de 

Desenvolvimento da Educação do IBS incluindo parte das 

vertentes do programa, em especial, a ideia de ação de coleta 

seletiva proposta pelo LEVE (Local de Entrega Voluntária 

Escolar). 

O case de sucesso LEVE é responsável por reciclar 100% dos 

resíduos da área urbana de Crateús através da colocação de 

coletores nas escolas. A coleta do material depositado nos “Eco 

pontos escolares” é feita pelos veículos da prefeitura, sem 

custos extras para o município, e está integrada à coleta 

municipal pela Associação Recicratiú. A ideia proporcionou uma 

fonte de renda para 21 famílias de catadores de resíduos que 

antes moravam no lixão e hoje trabalham nos centros de coleta. 

O LEVE está atualmente implantando em 31 escolas e já coleta 

30 toneladas de papel e garrafas PET por ano. 20% da renda 

da venda dos materiais é revertida em compra de material 

esportivo, passeios para os alunos das escolas e em trabalho 

de inclusão social junto aos catadores. Em 2013 a Presidência 

da República reconheceu a proposta como uma das 4 melhores 

experiências de inclusão e coleta do Brasil. 

A proposta é conseguir mais apoiadores e fomentadores no 

Estado para expandir o Programa em outras regiões do Ceará e 

em todo o Nordeste. “Nossos projetos sempre estiveram 

presentes na região Nordeste, então estudamos as capitais 

desse eixo já pensando em implantarmos a nova sede do 

instituto, e Fortaleza foi o local que apresentou as melhores 

condições para continuarmos expandindo o trabalho do PDE e 

ainda receber articuladores de qualquer região do Brasil. A ideia 

também é a de aproximar às causas do IBS novos 

financiadores, da iniciativa privada e do Estado” – ressalta, Luis 

Salvatore. 

Ano passado Caucaia recebeu um seminário específico de 

fomento à Educação Ambiental, com oficinas, workshops e 



                        

 

seminários em uma programação de três dias de intensa 

atividade, o evento foi sucesso de público com participação de 

500 pessoas diretamente envolvidas e palestrantes 

internacionais trazidos a Fortaleza. 

 

SERVIÇO 

Seminário “Práticas e Experiências do Programa de 

Desenvolvimento da Educação” – dia 03/04; 

Horário: 08 às 18h 

Local: Hotel Parque das Fontes (Beberibe-CE) 

(Auditório Nautilus Hall) 

 

Oficinas práticas – de 04 a 06/04; 

Horário: 08 às 18h 

Local: Escola Municipal Desembargador Pedro de Queiroz 

(Rua: Jose Bessa, 561 – Centro – Beberibe – CE) 

Mais informações para a imprensa: 

Gabriela Martins – Assessora de Comunicação 

Telefone: (85) 9 99227266 

gabrielamartins.jornalismo@gmail.com 

FONTE: Instituto Brasil Solidário. 

Link de acesso: 

http://www.aprece.org.br/blog/noticia/programa-de-

desenvolvimento-educacional-alcanca-mais-tres-

municipios-do-ceara/  
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Projeto de Educação alcança mais três municípios no CE 

 

Com nova sede no município do Eusébio, o Instituto Brasil 

Solidário amplia sua atuação no Estado 

Um método de ensino para além da sala de aula, provocando 

temáticas chave como Educomunicação, Incentivo à Leitura, 

Educação Ambiental, Saúde, Empreendedorismo, Arte, Cultura e 

Família na Escola, essas são as principais vertentes trabalhadas 

no Programa de Desenvolvimento da Educação - PDE do Instituto 

Brasil Solidário – IBS e que no Ceará já vem dando muito certo 

em municípios como Crateús e Tamboril. Com o slogan “Juntos 

Construímos”, o Instituto se instala com nova sede no Ceará, 

trazendo a proposta de promover transformação social e 

sustentável por meio da educação.  

O método, que tem reconhecimento nacional e já está aplicado e 

consolidado em 25 municípios somente nos últimos 8 anos, 

chega a mais três municípios do Ceará. São eles: Beberibe, 

Pindoretama e Cascavel. Para consolidar e apresentar todo o 

processo de formação desse novo método “fora da caixa” de 

ensino-aprendizagem, o IBS promove entre os dias 03 e 06 de 

abril, uma jornada intensa de formação, com seminários, 

palestras, workshops e oficinas práticas com temáticas que serão 

continuadas durante todo o ano de aplicação do programa nessas 

cidades, entre elas, oficina de fotografia, rádio escolar, formação 

musical, teatro de sombras, construção de forno solar, confecção 

de instrumentos musicais, criatividade e reciclagem, dentre 

muitos outros. No último dia da primeira formação prevista, 

haverá um grande evento de encerramento com o resultado de 

todas as oficinas, onde cada aluno poderá apresentar para o 

27/03/2017 



                        

 

público um pouco do que foi visto em sala de aula. 

“Os educadores poderão conhecer toda a ideia do projeto de 

mobilizar e somar, utilizando recursos e linguagens simples, 

aproveitando o que a escola e a comunidade já oferecem no 

contexto cultural, educacional e político, e terão a oportunidade 

de ver na prática tudo que estamos colocando como possível 

nesse caminhar de transformação, através das oficinas e 

workshops”, ressalta o Presidente do Instituto Brasil Solidário, 

Luís Salvatore.  

Segundo o Presidente do IBS, os programas são estabelecidos 

inicialmente em âmbito municipal, favorecendo um intercâmbio 

entre a comunidade e o público escolar, e logo desenvolve-se um 

processo de multiplicação no território, atingindo municípios 

vizinhos. “Por meio do PDE, temos acompanhado resultados 

comprovados de curto, médio e longo prazo, incluindo aumentos 

de frequência escolar e IDEB (Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica) acima da média nacional. A ideia é que seja 

um processo efetivo de multiplicação, que as redes de ensino 

entendam a importância dessas ações e continue perpetuando e 

aprimorando essas atividades dentro das escolas locais”, pontua 

Luís Salvatore.  

 

 

SERVIÇO 

Seminário “Práticas e Experiências do Programa de 

Desenvolvimento da Educação” - dia 03/04; Horário: 08 às 18h 

Local: Hotel Parque das Fontes (Beberibe-CE) (Auditório Nautilus 

Hall)  

Oficinas práticas - de 04 a 06/04; Horário: 08 às 18h Local: 

Escola Municipal Desembargador Pedro de Queiroz (Rua: José 

Bessa, 561 - Centro - Beberibe – CE) 

Link de acesso:  

http://cnews.com.br/cnews/noticias/110995/projeto_de_ 

educomunicacao_alcanca_mais_tres_municipios_no_ce 
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Programa de Desenvolvimento Educacional promovido 

pelo Instituto Brasil Solidário alcança mais três municípios 

do Ceará 

Com nova sede no município do Eusébio, o Instituto Brasil 

Solidário chega ao Ceará ampliando o Programa de 

Desenvolvimento da Educação – PDE já aplicado com sucesso 

em 153 municípios em todo o Brasil. 

Um método de ensino para além da sala de aula, provocando 

temáticas chave como Educomunicação, Incentivo à Leitura, 

Educação Ambiental, Saúde, Empreendedorismo, Arte, Cultura e 

Família na Escola, essas são as principais vertentes trabalhadas 

no Programa de Desenvolvimento da Educação - PDE do Instituto 

Brasil Solidário – IBS e que no Ceará já vem dando muito certo 

em municípios como Crateús e Tamboril. Com o slogan “Juntos 

Construímos”, o Instituto se instala com nova sede no Ceará, 

trazendo a proposta de promover transformação social e 

sustentável por meio da educação. 

O método, que tem reconhecimento nacional e já está aplicado e 

consolidado em 25 municípios somente nos últimos 8 anos, 

chega a mais três municípios do Ceará. São eles: Beberibe, 

Pindoretama e Cascavel. Para consolidar e apresentar todo o 

processo de formação desse novo método “fora da caixa” de 

ensino-aprendizagem, o IBS promove entre os dias 03 e 06 de 

abril, uma jornada intensa de formação, com seminários, 

palestras, workshops e oficinas práticas com temáticas que serão 

continuadas durante todo o ano de aplicação do programa nessas 

cidades, entre elas, oficina de fotografia, rádio escolar, formação 

musical, teatro de sombras, construção de forno solar, confecção 

de instrumentos musicais, criatividade e reciclagem, dentre 

muitos outros. No último dia da primeira formação prevista, 

haverá um grande evento de encerramento com o resultado de 

todas as oficinas, onde cada aluno poderá apresentar para o 

público um pouco do que foi visto em sala de aula. 

 

Com previsão de público estimada em mais de 400 participantes, 

o seminário de lançamento do PDE visa alcançar 100% da rede 

de ensino dos três municípios envolvidos nessa formação, desde 

educadores, coordenadores pedagógicos, diretores das escolas 

até gestores públicos da região. A programação inclui um 

seminário realizado no dia 03 de abril no Hotel Parque das 

Fontes, seguido de mais três dias de oficinas práticas na Escola 

Municipal Desembargador Pedro de Queiroz, escolhida como 

“escola modelo” em Beberibe para a aplicação do PDE. “Os 

01/04/2017 



                        

 

educadores poderão conhecer toda a ideia do projeto de 

mobilizar e somar, utilizando recursos e linguagens simples, 

aproveitando o que a escola e a comunidade já oferecem no 

contexto cultural, educacional e político, e terão a oportunidade 

de ver na prática tudo que estamos colocando como possível 

nesse caminhar de transformação, através das oficinas e 

workshops”, ressalta o Presidente do Instituto Brasil Solidário, 

Luis Salvatore. 

Além da capacitação e formação continuada de atividades 

durante todo o semestre, a escola modelo recebe ainda todo o 

apoio de estrutura material para potencializar as ações do projeto, 

sendo contemplada com uma biblioteca que conta com um 

acervo de mais de 500 livros literários, prateleiras, espaços 

ambientais e uma rádio completa com equipamentos de 

comunicação como câmeras fotográficas, rebatedores e tripés 

para produção de material audiovisual. 

Segundo o Presidente do IBS, os programas são estabelecidos 

inicialmente em âmbito municipal, favorecendo um intercâmbio 

entre a comunidade e o público escolar, e logo desenvolve-se um 

processo de multiplicação no território, atingindo municípios 

vizinhos. “Por meio do PDE, temos acompanhado resultados 

comprovados de curto, médio e longo prazo, incluindo aumentos 

de frequência escolar e IDEB (Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica) acima da média nacional. A ideia é que seja 

um processo efetivo de multiplicação, que as redes de ensino 

entendam a importância dessas ações e continue perpetuando e 

aprimorando essas atividades dentro das escolas locais”, pontua 

Luis Salvatore. 

 

Em rede, construindo! 

Sabendo a importância de fortalecer um elo de solidariedade em 

cada região que atua, o Instituto Brasil Solidário procura reforçar 

o conceito “Juntos Construímos” buscando apoio de instituições 

que agregam a sua missão nessa longa trajetória pela educação. 

Trabalhar em rede, mantendo assim uma “rede social” do bem 

com troca de experiências e parcerias, tem permitido que as 

ações sigam o modelo de multiplicação e construção do saber 

dentro e fora do ambiente escolar. 

No Ceará, o IBS já conta com o apoio de organizações como a 

Faculdades Nordeste – FANOR, Associação Caatinga e o 

Instituto Beatriz e Lauro Fiuza - IBLF, que estará presente na 

apresentação de encerramento do evento em Beberibe, incluindo 

a participação de alunos do IBLF. Os parceiros também estão em 

diferentes regiões do Brasil. Atualmente, temos apoio de grandes 

referências em segmentos importantes para o desenvolvimento 

social como a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade – 



                        

 

RAPS, a Comunidade Educativa – CEDAC e a Social Brasilis, de 

Fortaleza, além do reconhecimento da Rede Folha – Schwab 

Foundation for Social Entrepreneurship, entre outros. 

O Programa de Desenvolvimento da Educação (PDE) é uma 

realização do Instituto Brasil Solidário, em parceria com empresas 

e fundações privadas como: Instituto Samuel Klein, Palmeirinha 

Ação Social, Machado Meyer Advogados, Tecnisa, OverSeas e 

Bank of América Merrill Lynch, além do apoio das Prefeituras 

Municipais dos Municípios de Cascavel, Beberibe e Pindoretama 

e o Governo do Estado do Ceará – Secretaria das Cidades 

(Consórcio COMARES). 

 

Instituto Brasil Solidário no Ceará 

Com 16 anos de estrada e tradicionalmente forte atuação no eixo 

norte-nordeste, o Instituto Brasil Solidário – Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público com expertise em ações 

sociais no Brasil – reconhecida pelo empreendedorismo social de 

seus fundadores pela Schwab Foundation for Social 

Entrepreneurship, Rede Folha de Líderes e Empreendedores 

Sociais e RAPS - Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, 

chega ao Ceará instalando sua nova sede no município do 

Eusébio em busca de fortalecer o trabalho já realizado na região. 

“No Ceará, todas as escolas que trabalhamos com o Programa 

de Desenvolvimento da Educação – PDE foram reconhecidos 

pelo Escola Nota 10, em alguns casos o IDEB (Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica) alavancou até 30% a 

mais”, ressalta o Presidente do IBS, Luis Salvatore. 

Foram dois anos de diálogo com o Governo do Estado do Ceará, 

que em reconhecimento ao trabalho concretizado no município de 

Crateús, através do Projeto LEVE (https://goo.gl/je7qye), fez um 

convite para implantação desse mesmo projeto em pelo menos 

três localidades do Estado. “Recebemos o convite da Secretaria 

de Cidades e através do Consórcio de Resíduos Sólidos 

(COMARES) de Cascavel, Beberibe e Pindoretama, conseguimos 

trazer ao Estado mais um reforço de ampliação desse projeto que 

já teve ótimos resultados em Crateús e Tamboril”, pontua Luis 

Salvatore. O diálogo resultou numa proposta bem maior e mais 

abrangente, onde os três municípios estarão no Programa de 

Desenvolvimento da Educação do IBS incluindo parte das 

vertentes do programa, em especial, a ideia de ação de coleta 

seletiva proposta pelo LEVE (Local de Entrega Voluntária 

Escolar). 

O case de sucesso LEVE é responsável por reciclar 100% dos 

resíduos da área urbana de Crateús através da colocação de 

coletores nas escolas. A coleta do material depositado nos “Eco 

pontos escolares” é feita pelos veículos da prefeitura, sem custos 



                        

 

extras para o município, e está integrada à coleta municipal pela 

Associação Recicratiú.  A ideia proporcionou uma fonte de renda 

para 21 famílias de catadores de resíduos que antes moravam no 

lixão e hoje trabalham nos centros de coleta. 

O LEVE está atualmente implantando em 31 escolas e já coleta 

30 toneladas de papel e garrafas PET por ano. 20% da renda da 

venda dos materiais é revertida em compra de material esportivo, 

passeios para os alunos das escolas e em trabalho de inclusão 

social junto aos catadores. Em 2013 a Presidência da República 

reconheceu a proposta como uma das 4 melhores experiências 

de inclusão e coleta do Brasil. 

A proposta é conseguir mais apoiadores e fomentadores no 

Estado para expandir o Programa em outras regiões do Ceará e 

em todo o Nordeste. “Nossos projetos sempre estiveram 

presentes na região Nordeste, então estudamos as capitais desse 

eixo já pensando em implantarmos a nova sede do instituto, e 

Fortaleza foi o local que apresentou as melhores condições para 

continuarmos expandindo o trabalho do PDE e ainda receber 

articuladores de qualquer região do Brasil. A ideia também é a de 

aproximar às causas do IBS novos financiadores, da iniciativa 

privada e do Estado” - ressalta, Luis Salvatore. 

Ano passado Caucaia recebeu um seminário específico de 

fomento à Educação Ambiental, com oficinas, workshops e 

seminários em uma programação de três dias de intensa 

atividade, o evento foi sucesso de público com participação de 

500 pessoas diretamente envolvidas e palestrantes internacionais 

trazidos a Fortaleza. 

SERVIÇO 

Seminário “Práticas e Experiências do Programa de 

Desenvolvimento da Educação” - dia 03/04; 

Horário: 08 às 18h 

Local: Hotel Parque das Fontes - Auditório Nautilus Hall 

(Beberibe-CE) 

 

Oficinas práticas -  de 04 a 06/04; 

Horário: 08 às 18h 

Local: Escola Municipal Desembargador Pedro de Queiroz 

(Rua: Jose Bessa, 561 - Centro - Beberibe – CE) 

 

Link de acesso: 

http://www.cearaenoticia.com.br/2017/04/programa-de-

desenvolvimento-educacional.html  

 

http://www.cearaenoticia.com.br/2017/04/programa-de-desenvolvimento-educacional.html
http://www.cearaenoticia.com.br/2017/04/programa-de-desenvolvimento-educacional.html


                        

 

Veículo  Data 

Tribuna do 

Ceará 

 

Programa de ONG educacional alcança mais 3 

municípios do Ceará 

 

No Ceará, o programa já vem dando muito certo em 

municípios como Crateús e Tamboril 

Um método de ensino para além da sala de aula, provocando 

temáticas chave como Educomunicação, Incentivo à Leitura, 

Educação Ambiental, Saúde, Empreendedorismo, Arte, 

Cultura e Família na Escola. Essas são as principais 

vertentes trabalhadas no Programa de Desenvolvimento da 

Educação (PDE) do Instituto Brasil Solidário (IBS). No Ceará, 

já vem dando muito certo em municípios como Crateús e 

Tamboril. 

Com o slogan “Juntos Construímos”, o instituto se instala 

com nova sede no Ceará, trazendo a proposta de promover 

transformação social e sustentável por meio da educação. O 

método, que tem reconhecimento nacional e já está aplicado 

e consolidado em 25 municípios somente nos últimos oito 

anos, chega a mais três municípios do Ceará. São eles: 

Beberibe, Pindoretama e Cascavel. 

Para consolidar e apresentar todo o processo de formação 

desse novo método “fora da caixa” de ensino-aprendizagem, 

o IBS promove desde sábado (3) até a próxima terça-feira (6) 

uma jornada intensa de formação, com seminários, palestras, 

workshops e oficinas práticas com temáticas que serão 

continuadas durante todo o ano de aplicação do programa 

nessas cidades, entre elas, oficina de fotografia, rádio 

escolar, formação musical, teatro de sombras, construção de 

forno solar, confecção de instrumentos musicais, criatividade 

e reciclagem, dentre muitos outros. 

03/04/2017 



                        

 

No último dia da primeira formação prevista, haverá um 

grande evento de encerramento com o resultado de todas as 

oficinas, onde cada aluno poderá apresentar para o público 

um pouco do que foi visto em sala de aula. 

 

Programação 

Com previsão de público estimada em mais de 400 

participantes, o seminário de lançamento do PDE visa 

alcançar 100% da rede de ensino dos três municípios 

envolvidos nessa formação, desde educadores, 

coordenadores pedagógicos, diretores das escolas até 

gestores públicos da região. 

Além da capacitação e formação continuada de atividades 

durante todo o semestre, a escola modelo local recebe todo 

o apoio de estrutura material para potencializar as ações do 

projeto, sendo contemplada com uma biblioteca que conta 

com um acervo de mais de 500 livros literários, prateleiras, 

espaços ambientais e uma rádio completa com 

equipamentos de comunicação como câmeras fotográficas, 

rebatedores e tripés para produção de material audiovisual. 

Sabendo a importância de fortalecer um elo de solidariedade 

em cada região que atua, o Instituto Brasil Solidário procura 

reforçar o conceito “Juntos Construímos” buscando apoio de 

instituições que agregam a sua missão nessa longa trajetória 

pela educação. Trabalhar em rede, mantendo assim uma 

“rede social” do bem com troca de experiências e parcerias, 

tem permitido que as ações sigam o modelo de multiplicação 

e construção do saber dentro e fora do ambiente escolar. 

Serviço 

Oficinas práticas – de 4 a 6/4; 

Horário: das 8 às 18h 

Local: Escola Municipal Desembargador Pedro de Queiroz 

(Rua: Jose Bessa, 561 – Centro – Beberibe – CE) 

 

Link de acesso:  

http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/educacao/programa-

de-ong-educacional-alcanca-mais-3-municipios-do-ceara/  

 

 

 

http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/educacao/programa-de-ong-educacional-alcanca-mais-3-municipios-do-ceara/
http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/educacao/programa-de-ong-educacional-alcanca-mais-3-municipios-do-ceara/


                        

 

Veículo          Data 

O Povo 

Online 

 

 

Pindoretama, Cascavel e Beberibe recebem formação em 

ensino 

Os municípios de Pindoretama, Beberibe e Cascavel receberão 

durante todo este ano projeto nacional com novas metodologias de 

ensino. Com o slogan “Juntos Construímos”, o Programa de 

Desenvolvimento Educacional (PDE) do Instituto Brasil Solidário (IBS) 

traz a ideia de promover transformação social e sustentável por meio 

da educação. 

Para marcar o início das atividades, a instituição que já atua em 

Tamboril e Crateús iniciou ontem uma jornada de formação, com 

seminários, palestras, workshops e oficinas práticas com temáticas 

que serão continuadas durante todo o ano de aplicação do programa 

nessas cidades. O projeto busca alcançar toda a rede de ensino 

público dos três municípios. 

“Na verdade é um método que a gente aplica há 16 anos. A ideia é 

trabalhar o desenvolvimento socioemocional do educador e do aluno 

na escola pública. O diferencial é que a gente trabalha habilidades 

que casam com o currículo escolar no dia a dia e traz temas 

transversais como a questão ambiental, incentivo à leitura, família na 

escola, por exemplo”, explica Luís Salvatori, presidente do IBS. 

Nos municípios haverá oficinas de fotografia, rádio escolar, formação 

musical, teatro de sombras, construção de forno solar, confecção de 

instrumentos musicais, criatividade e reciclagem, entre outros. 

(Eduarda Talicy)  

 

Serviço  

Oficinas práticas do PDE 

Quando: de hoje até quinta-feira, 6, das 8 às 18 horas 

Onde: Escola Municipal Desembargador Pedro de Queiroz (rua José 

Bessa, 561, Centro, Beberibe) 

 

Link de acesso: 

http://www.opovo.com.br/jornal/cotidiano/2017/04/pin

doretama-cascavel-e-beberibe-recebem-formacao-

em-ensino.html 

04/04/2017 
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Site 
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Programa de ONG educacional alcança mais 3 

municípios do Ceará 

 

Um método de ensino para além da sala de aula, provocando 

temáticas chave como Educomunicação, Incentivo à Leitura, 

Educação Ambiental, Saúde, Empreendedorismo, Arte, Cultura 

e Família na Escola. Essas são as principais vertentes 

trabalhadas no Programa de Desenvolvimento da Educação 

(PDE) do Instituto Brasil Solidário (IBS). No Ceará, já vem 

dando muito certo em municípios como Crateús e Tamboril. 

Com o slogan “Juntos Construímos”, o instituto se instala com 

nova sede no Ceará, trazendo a proposta de promover 

transformação social e sustentável por meio da educação. O 

método, que tem reconhecimento nacional e já está aplicado e 

consolidado em 25 municípios somente nos últimos oito anos, 

chega a mais três municípios do Ceará. São eles: Beberibe, 

Pindoretama e Cascavel. 

Para consolidar e apresentar todo o processo de formação 

desse novo método “fora da caixa” de ensino-aprendizagem, o 

IBS promove desde sábado (3) até a próxima terça-feira (6) 

uma jornada intensa de formação, com seminários, palestras, 

workshops e oficinas práticas com temáticas que serão 

continuadas durante todo o ano de aplicação do programa 

nessas cidades, entre elas, oficina de fotografia, rádio escolar, 

formação musical, teatro de sombras, construção de forno solar, 

confecção de instrumentos musicais, criatividade e reciclagem, 

dentre muitos outros. 

No último dia da primeira formação prevista, haverá um grande 

04/04/2017 



                        

 

evento de encerramento com o resultado de todas as oficinas, 

onde cada aluno poderá apresentar para o público um pouco do 

que foi visto em sala de aula. 

 

Programação 

Com previsão de público estimada em mais de 400 

participantes, o seminário de lançamento do PDE visa alcançar 

100% da rede de ensino dos três municípios envolvidos nessa 

formação, desde educadores, coordenadores pedagógicos, 

diretores das escolas até gestores públicos da região. 

Além da capacitação e formação continuada de atividades 

durante todo o semestre, a escola modelo local recebe todo o 

apoio de estrutura material para potencializar as ações do 

projeto, sendo contemplada com uma biblioteca que conta com 

um acervo de mais de 500 livros literários, prateleiras, espaços 

ambientais e uma rádio completa com equipamentos de 

comunicação como câmeras fotográficas, rebatedores e tripés 

para produção de material audiovisual. 

Sabendo a importância de fortalecer um elo de solidariedade 

em cada região que atua, o Instituto Brasil Solidário procura 

reforçar o conceito “Juntos Construímos” buscando apoio de 

instituições que agregam a sua missão nessa longa trajetória 

pela educação. Trabalhar em rede, mantendo assim uma “rede 

social” do bem com troca de experiências e parcerias, tem 

permitido que as ações sigam o modelo de multiplicação e 

construção do saber dentro e fora do ambiente escolar. 

 

Serviço 

Oficinas práticas – de 4 a 6/4; 

Horário: das 8 às 18h 

Local: Escola Municipal Desembargador Pedro de Queiroz 

(Rua: Jose Bessa, 561 – Centro – Beberibe – CE) 

 

Link de acesso: 

http://cearensidade.com.br/2017/04/03/programa

-de-ong-educacional-alcanca-mais-3-municipios-

do-ceara/  

 

 

http://cearensidade.com.br/2017/04/03/programa-de-ong-educacional-alcanca-mais-3-municipios-do-ceara/
http://cearensidade.com.br/2017/04/03/programa-de-ong-educacional-alcanca-mais-3-municipios-do-ceara/
http://cearensidade.com.br/2017/04/03/programa-de-ong-educacional-alcanca-mais-3-municipios-do-ceara/


                        

 

Veículo          Data 

Diário do 

Nordeste 

 

 

Ação educacional incentiva a leitura 

Projeto já contemplou 156 cidades brasileiras e, agora, no 

Ceará, está atuando em Beberibe, Cascavel e Pindoretama 

 

 

Beberibe. Cerca de 300 pessoas, entre gestores escolares, 

professores e estudantes estão participando, do último dia 3 até 

amanhã (6), do Programa de Desenvolvimento de Educação, 

uma iniciativa do Instituto Brasil Solidário. O evento tem como 

principal finalidade ser uma ferramenta extra da sala de aula no 

incentivo à leitura, educação ambiental e ao 

empreendedorismo. 

A ação, que vem sendo desenvolvida neste município, inclui 

também representantes de escolas municipais de Cascavel e 

Pindoretama. Conta com o apoio da iniciativa privada e dos 

governos estadual e municipal. A metodologia visa formar 

agentes multiplicadores, no sentido de expandir os métodos de 

ensino como modelo para replicar em outras escolas. 

Avaliação 

O coordenador do programa, Luis Salvatori, destaca a inserção 

como um importante passo para o desenvolvimento da 

educação. A iniciativa teve início em 1998 e, de lá para cá, 

conforme salientou, houve um acentuado crescimento nos 

indicadores de avaliação do ensino. Além de se fazer um 

planejamento anterior de atividades de relevante importância 

para educadores e alunos, há um acompanhamento ao longo 

de um ano para verificar o desempenho das práticas 

desenvolvidas na escola modelo. Em Beberibe, a ação ocorre 

na Escola de Ensino Fundamental Desembargador Pedro de 

Queiroz, localizada na Rua José Bessa, Centro. 

05/04/2017 



                        

 

As salas e outros compartimentos da unidade de ensino são 

ocupadas para realizações de oficinas, que vão desde a 

exposição de artigos artesanais, ao reaproveitamento de 

materiais recicláveis, oficinas de carpintaria (a ser destinada, 

sobretudo, em estantes da biblioteca da escola), além de 

instrução sobre fotografia e orientações acerca do incentivo à 

leitura. 

Meia hora 

A coordenadora de Incentivo à Leitura, Zenaide Campos, 

chama a atenção que um dos principais méritos do projeto é 

fazer com que a leitura faça parte de forma muito pessoal da 

vida não apenas da escola como de toda a sociedade. Desse 

modo, gestores e educandos são estimulados a agir como 

agentes multiplicadores, com a finalidade de expandir o gosto 

pela leitura, não apenas por meio dos livros, como também em 

diferentes plataformas, incluindo e-book e material cultural 

percebido por meio da pesquisa pela internet, em 

computadores, tablets e smartfones. Uma das práticas 

marcantes tem sido a dedicação de meia hora do período 

escolar diário para a leitura. Em dias determinados, há uma 

inter-relação com todos os participantes do projeto para que 

essa ação se repita simultaneamente, chegando envolver cerca 

de 130 mil pessoas em todo o País. 

O método já está consolidado em 25 municípios cearenses. 

Segundo Luis Salvatori, a ideia é fazer com que os educadores 

possam conhecer o projeto de mobilizar e somar, utilizando 

recursos e linguagens simples, aproveitando o que a escola e a 

comunidade já oferecem no contexto cultural, educacional e 

político. 

Além da capacitação e formação continuada de atividades 

durante todo o semestre, a escola modelo recebe ainda todo o 

apoio de estrutura material para potencializar as ações do 

projeto, sendo contemplada com uma biblioteca que conta com 

um acervo de mais de 500 livros literários, prateleiras, espaços 

ambientais e uma rádio completa com equipamentos de 

comunicação como câmeras fotográficas, rebatedores e tripés 

para produção de material audiovisual. O projeto objetiva ainda 

promover a doação de livros. 

Enquete 

Como avalia a experiência? 

"Precisamos de mais projetos dessa natureza para podermos 

crescer e assim desenvolver nossas capacidades. Tive grande 

identificação  com o programa de incentivo à leitura e creio que 

isso ajudará outros alunos" 



                        

 

Jovana Monteiro Araújo 

Estudante 

 

 
 

"Com iniciativas assim, fica mais fácil evoluir em diferentes 

aspectos. Aqui somos estimulados a plantar mais, a ter mais 

gosto pelos livros e dar cada contribuição por uma sociedade 

melhor” 

João Paulo Lima Santos 

Estudante 

 

 

 

Link de acesso: 

http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cader

nos/regional/acao-educacional-incentiva-a-

leitura-1.1732434  

 

Veículo          Data 

http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/regional/acao-educacional-incentiva-a-leitura-1.1732434
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http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/regional/acao-educacional-incentiva-a-leitura-1.1732434


                        

 

Jornal Floripa 

 

 

Ação educacional incentiva a leitura 

Projeto já contemplou 156 cidades brasileiras e, agora, no 

Ceará, está atuando em Beberibe, Cascavel e Pindoretama 

 

 

Beberibe. Cerca de 300 pessoas, entre gestores escolares, 

professores e estudantes estão participando, do último dia 3 até 

amanhã (6), do Programa de Desenvolvimento de Educação, 

uma iniciativa do Instituto Brasil Solidário. O evento tem como 

principal finalidade ser uma ferramenta extra da sala de aula no 

incentivo à leitura, educação ambiental e ao 

empreendedorismo. 

A ação, que vem sendo desenvolvida neste município, inclui 

também representantes de escolas municipais de Cascavel e 

Pindoretama. Conta com o apoio da iniciativa privada e dos 

governos estadual e municipal. A metodologia visa formar 

agentes multiplicadores, no sentido de expandir os métodos de 

ensino como modelo para replicar em outras escolas. 

Avaliação 

O coordenador do programa, Luis Salvatori, destaca a inserção 

como um importante passo para o desenvolvimento da 

educação. A iniciativa teve início em 1998 e, de lá para cá, 

conforme salientou, houve um acentuado crescimento nos 

indicadores de avaliação do ensino. Além de se fazer um 

planejamento anterior de atividades de relevante importância 

para educadores e alunos, há um acompanhamento ao longo 

de um ano para verificar o desempenho das práticas 

desenvolvidas na escola modelo. Em Beberibe, a ação ocorre 

na Escola de Ensino Fundamental Desembargador Pedro de 

Queiroz, localizada na Rua José Bessa, Centro. 

As salas e outros compartimentos da unidade de ensino são 

ocupadas para realizações de oficinas, que vão desde a 
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exposição de artigos artesanais, ao reaproveitamento de 

materiais recicláveis, oficinas de carpintaria (a ser destinada, 

sobretudo, em estantes da biblioteca da escola), além de 

instrução sobre fotografia e orientações acerca do incentivo à 

leitura. 

Meia hora 

A coordenadora de Incentivo à Leitura, Zenaide Campos, 

chama a atenção que um dos principais méritos do projeto é 

fazer com que a leitura faça parte de forma muito pessoal da 

vida não apenas da escola como de toda a sociedade. Desse 

modo, gestores e educandos são estimulados a agir como 

agentes multiplicadores, com a finalidade de expandir o gosto 

pela leitura, não apenas por meio dos livros, como também em 

diferentes plataformas, incluindo e-book e material cultural 

percebido por meio da pesquisa pela internet, em 

computadores, tablets e smartfones. Uma das práticas 

marcantes tem sido a dedicação de meia hora do período 

escolar diário para a leitura. Em dias determinados, há uma 

inter-relação com todos os participantes do projeto para que 

essa ação se repita simultaneamente, chegando envolver cerca 

de 130 mil pessoas em todo o País. 

O método já está consolidado em 25 municípios cearenses. 

Segundo Luis Salvatori, a ideia é fazer com que os educadores 

possam conhecer o projeto de mobilizar e somar, utilizando 

recursos e linguagens simples, aproveitando o que a escola e a 

comunidade já oferecem no contexto cultural, educacional e 

político. 

Além da capacitação e formação continuada de atividades 

durante todo o semestre, a escola modelo recebe ainda todo o 

apoio de estrutura material para potencializar as ações do 

projeto, sendo contemplada com uma biblioteca que conta com 

um acervo de mais de 500 livros literários, prateleiras, espaços 

ambientais e uma rádio completa com equipamentos de 

comunicação como câmeras fotográficas, rebatedores e tripés 

para produção de material audiovisual. O projeto objetiva ainda 

promover a doação de livros. 

Enquete 

Como avalia a experiência? 

"Precisamos de mais projetos dessa natureza para podermos 

crescer e assim desenvolver nossas capacidades. Tive grande 

identificação  com o programa de incentivo à leitura e creio que 

isso ajudará outros alunos" 

Jovana Monteiro Araújo 

Estudante 



                        

 

 

 
 

"Com iniciativas assim, fica mais fácil evoluir em diferentes 

aspectos. Aqui somos estimulados a plantar mais, a ter mais 

gosto pelos livros e dar cada contribuição por uma sociedade 

melhor” 

João Paulo Lima Santos 

Estudante 

 

 

 

Fonte: Diário do Nordeste 

Link de acesso: 

http://www.jornalfloripa.com.br/acao-

educacional-incentiva-a-leitura/   

 

 

 

http://www.jornalfloripa.com.br/acao-educacional-incentiva-a-leitura/
http://www.jornalfloripa.com.br/acao-educacional-incentiva-a-leitura/


                        

 

Veículo          Data 

Blog 

Raimundo 

Lima 

 

 

ESCOLA DESEMBARGADOR PEDRO DE QUEIROZ 

DESENVOLVE O PROGRAMA BRASIL SOLIDÁRIO.MUITO 

BONITO O PROJETO. 

 

Caros leitores, ontem visitei a escola Desembargador Pedro de 

Queiroz localizado no centro de Beberibe, e puder perceber que 

a mesma está desenvolvendo o programa Brasil Solidário, a 

escola está bem organizada e bem ornamentada de fora 

podemos perceber a diferença, isso é muito bom para os alunos 

que estão bastante empolgados com a chegada desse novo 

projeto. 

O programa desenvolve um método de ensino além da sala de 

aula, provocando temáticas chave como educomunicação, 

incentivo à leitura, educação ambiental, saúde, arte, cultura e 

família na escola, essas são as principais vertentes trabalhadas 

no programa de desenvolvimento da educação- PDE- Instituto 

Brasil Solidário-IBS e que no Ceará já vem dando muito certo 

em vários municípios. 

O método, que tem reconhecimento nacional e já está sendo 

aplicado e consolidado em 25 municípios e agora chega ao 

Ceará, nas cidades de Beberibe, Pindoretama e Cascavel. 

Para implementar o programa desenvolvido na escola a 

formação de desse novo método de “ fora da caixa “ de ensino 

aprendizagem, então, a escola Desembargador está 

promovendo entre os dias 03 e 06 de abril, uma intensa jornada 

de formação com, seminários, palestras, workshops, e oficinas 

prática temáticas, que serão continuadas durante todo o ano, 

entre elas, oficinas de fotografias, rádio escola, formação 

06/04/2017 



                        

 

musical, teatro de sombras, construção de forno solar, 

confecção de instrumentos musicais, criatividade dentre muitos 

outros. 

Queremos a aproveitar para dizer que o projeto foi muito bem 

aceito pelos docentes e pelos os discente, é sinal que parceria 

em torno do desenvolvimento da educação, onde todos podem 

colaborar e participar com certeza dará muito certo. 

Portanto aproveito aqui, para parabenizar a Secretária de 

educação, aos instituto que trouxe o projeto para desenvolver 

aqui no município e a diretora da escola, que deu uma nova 

cara aquela escola, desde que assumiu como gestora, todos se 

sintam parabenizados pelo trabalho, com certeza, os pais, 

alunos, e a comunidade agradece, também quero agradecer a 

Jornalista que nos recebeu muito bem para nos conceder a 

entrevista. 

Fonte. Instituto Brasil Solidário 

Texto extraído do próprio instituto 

Comentário: Raimundo Lima 

Direito de resposta neste mesmo espaço. 

 

 

Link de acesso: 

http://raimundolimabeberibe.blogspot.com.br/201

7/04/escola-desembargador-pedro-de-

queiroz.html   

 

 

 

http://raimundolimabeberibe.blogspot.com.br/2017/04/escola-desembargador-pedro-de-queiroz.html
http://raimundolimabeberibe.blogspot.com.br/2017/04/escola-desembargador-pedro-de-queiroz.html
http://raimundolimabeberibe.blogspot.com.br/2017/04/escola-desembargador-pedro-de-queiroz.html


                        

 

Veículo          Data 

Portal G1 

 

 

Escola pública de Beberibe recebe programa de 

incentivo educacional 

 

Programa que desenvolve atividades educacionais é promovido 

pelo Instituto Brasil Solidário. 

Alunos, educadores e coordenadores da Escola 

Desembargador Pedro de Queiroz, em Beberibe, litoral Leste do 

Ceará, vivenciaram uma nova experiência educacional que vai 

além das salas de aula. A escola da rede pública municipal foi 

escolhida pelo Instituto Brasil Solidário (IBS) para participar do 

Programa de Desenvolvimento da Educação (PDE). 

Além de Beberibe, o método de educação proposto pelo IBS 

também chega neste ano aos municípios de Pindoretama e 

Cascavel. O programa já havia sido implementado em escolas 

da rede pública de Tamboril e Crateús, no interior do estado. 

Com o slogan “Juntos Construímos”, o IBS se instala com nova 

sede no Ceará, trazendo a proposta de promover transformação 

social e sustentável por meio da educação. 

Nos últimos três dias, terça (4), quarta (5) e quinta-feira (6), 

alunos do Ensino Fundamental e Médio de Beberibe 

participaram de palestras, oficinas e seminários nas áreas de 

Incentivo à Leitura, Educomunicação, Arte e Cultura, Educação 

Ambiental, Saúde e Empreendedorismo. 

As atividades realizadas foram das salas de aula envolvem toda 

a comunidade escolar e estão incluídas no cotidiano dos 

estudantes. Na área de Educomunicação, os estudantes 

participaram de oficinas de fotografia, rádio escolar e formação 

07/04/2017 



                        

 

musical. 

Nas áreas de Incentivo à Leitura, foram ministradas oficinas e 

palestras sobre organização de biblioteca e sustentabilidade. Os 

participantes também vivenciaram atividades lúdicas que podem 

ser usadas na educação escolar, como teatro de sombras, 

desenho e pintura, esportes e produção de instrumentos. 

Segundo Luis Eduardo Salvatore, presidente do Instituto Brasil 

Solidário, a Escola Desembargador Pedro de Queiroz foi 

escolhida para ser um modelo a ser seguido por outras 

instituições educacionais da região. A partir de agora, com os 

projetos implantados no PDE, a escola poderá proporcionar 

uma educação continuada com atividades voltadas para o 

cotidiano da comunidade escolar. 

"Os alunos ficam maravilhados com o projeto dentro da escola, 

porque tudo que a gente fala está dentro de um contexto 

pedagógico que é aplicado de uma maneira totalmente nova. É 

como se eles estivessem aprendendo em uma 'escola dos 

sonhos', onde o educador é um amigo e isso contribui para um 

projeto de cidadania", comentou. 

O objetivo do programa, conforme Luis Salvatore, é formar uma 

rede de multiplicadores, que poderão repassar os ensinamentos 

adquiridos a todos que têm envolvimento na vida da escola. 

Salvatore diz que o ideal é incluir as ações do PDE no plano 

político pedagógico escolar. 

"São conhecimentos que, independentes das escolhas pessoais 

dos alunos, vão ser levadas para toda a vida. Não é fácil formar 

educadores comprometidos para virar uma rede de educação. É 

um profissionalismo amplo. O que a gente deseja é que o 

conhecimento seja incorporado no currículo escolar". 

Além da capacitação e formação, a escola-modelo recebe ainda 

apoio de estrutura material para potencializar as ações do 

projeto. A unidade receberá uma biblioteca que conta com um 

acervo de mais de 500 livros literários, prateleiras, espaços 

ambientais e uma rádio completa com equipamentos de 

comunicação como câmeras fotográficas, rebatedores e tripés 

para produção de material audiovisual. 

Segundo o presidente do IBS, os programas são estabelecidos 

inicialmente em âmbito municipal, favorecendo um intercâmbio 

entre a comunidade e o público escolar, e logo desenvolve-se 

um processo de multiplicação no território, atingindo municípios 

vizinhos. 

“Por meio do PDE, temos acompanhado resultados 

comprovados de curto, médio e longo prazo, incluindo 

aumentos de frequência escolar e IDEB (Índice de 



                        

 

Desenvolvimento da Educação Básica) acima da média 

nacional. A ideia é que seja um processo efetivo de 

multiplicação, que as redes de ensino entendam a importância 

dessas ações e continue perpetuando e aprimorando essas 

atividades dentro das escolas locais”, pontou Luis Salvatore. 

Sobre o IBS 

O Instituto Brasil Solidário é uma organização da sociedade civil 

que tem mais de 10 anos de atuação. O IBS trabalha para 

ampliar as oportunidades de desenvolvimento local por meio de 

educadores, crianças e jovens, através da educação pública de 

qualidade. 

Em mais de 10 anos de atuação, o IBS já atuou em mais de 20 

estados brasileiros. Em uma de suas principais frentes, que é o 

incentivo à leitura, o instituto já ampliou ou construiu mais de 

249 bibliotecas. Mais de 765 mil livros foram distribuidos para 

alunos de mais de 169 municípios. 

No Ceará, o IBS instalou uma nova sede no Eusébio, Região 

Metropolitana de Fortaleza, e já desenvolve atividades nas 

cidades de Tamboril e Crateús. “No Ceará, todas as escolas 

que trabalhamos com o PDE foram reconhecidos pelo Escola 

Nota 10, em alguns casos o IDEB (Índice de Desenvolvimento 

da Educação Básica) alavancou até 30% a mais”, ressaltou o 

presidente do IBS, Luis Salvatore. 

Link de acesso:  

http://g1.globo.com/ceara/noticia/escola-

publica-de-beberibe-recebe-programa-de-

incentivo-educacional.ghtml  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://g1.globo.com/ceara/noticia/escola-publica-de-beberibe-recebe-programa-de-incentivo-educacional.ghtml
http://g1.globo.com/ceara/noticia/escola-publica-de-beberibe-recebe-programa-de-incentivo-educacional.ghtml
http://g1.globo.com/ceara/noticia/escola-publica-de-beberibe-recebe-programa-de-incentivo-educacional.ghtml


                        

 

Veículo          Data 

Site Enfoco 

Notícias 

 

 

Escola pública de Beberibe recebe programa de 

incentivo educacional 

 

Programa que desenvolve atividades educacionais é promovido 

pelo Instituto Brasil Solidário. 

Alunos, educadores e coordenadores da Escola 

Desembargador Pedro de Queiroz, em Beberibe, litoral Leste do 

Ceará, vivenciaram uma nova experiência educacional que vai 

além das salas de aula. A escola da rede pública municipal foi 

escolhida pelo Instituto Brasil Solidário (IBS) para participar do 

Programa de Desenvolvimento da Educação (PDE). 

Além de Beberibe, o método de educação proposto pelo IBS 

também chega neste ano aos municípios de Pindoretama e 

Cascavel. O programa já havia sido implementado em escolas 

da rede pública de Tamboril e Crateús, no interior do estado. 

Com o slogan “Juntos Construímos”, o IBS se instala com nova 

sede no Ceará, trazendo a proposta de promover transformação 

social e sustentável por meio da educação. 

Nos últimos três dias, terça (4), quarta (5) e quinta-feira (6), 

alunos do Ensino Fundamental e Médio de Beberibe 

participaram de palestras, oficinas e seminários nas áreas de 

Incentivo à Leitura, Educomunicação, Arte e Cultura, Educação 

Ambiental, Saúde e Empreendedorismo. 

As atividades realizadas foram das salas de aula envolvem toda 

a comunidade escolar e estão incluídas no cotidiano dos 

estudantes. Na área de Educomunicação, os estudantes 

participaram de oficinas de fotografia, rádio escolar e formação 
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musical. 

Nas áreas de Incentivo à Leitura, foram ministradas oficinas e 

palestras sobre organização de biblioteca e sustentabilidade. Os 

participantes também vivenciaram atividades lúdicas que podem 

ser usadas na educação escolar, como teatro de sombras, 

desenho e pintura, esportes e produção de instrumentos. 

Segundo Luis Eduardo Salvatore, presidente do Instituto Brasil 

Solidário, a Escola Desembargador Pedro de Queiroz foi 

escolhida para ser um modelo a ser seguido por outras 

instituições educacionais da região. A partir de agora, com os 

projetos implantados no PDE, a escola poderá proporcionar 

uma educação continuada com atividades voltadas para o 

cotidiano da comunidade escolar. 

"Os alunos ficam maravilhados com o projeto dentro da escola, 

porque tudo que a gente fala está dentro de um contexto 

pedagógico que é aplicado de uma maneira totalmente nova. É 

como se eles estivessem aprendendo em uma 'escola dos 

sonhos', onde o educador é um amigo e isso contribui para um 

projeto de cidadania", comentou. 

O objetivo do programa, conforme Luis Salvatore, é formar uma 

rede de multiplicadores, que poderão repassar os ensinamentos 

adquiridos a todos que têm envolvimento na vida da escola. 

Salvatore diz que o ideal é incluir as ações do PDE no plano 

político pedagógico escolar. 

"São conhecimentos que, independentes das escolhas pessoais 

dos alunos, vão ser levadas para toda a vida. Não é fácil formar 

educadores comprometidos para virar uma rede de educação. É 

um profissionalismo amplo. O que a gente deseja é que o 

conhecimento seja incorporado no currículo escolar". 

Além da capacitação e formação, a escola-modelo recebe ainda 

apoio de estrutura material para potencializar as ações do 

projeto. A unidade receberá uma biblioteca que conta com um 

acervo de mais de 500 livros literários, prateleiras, espaços 

ambientais e uma rádio completa com equipamentos de 

comunicação como câmeras fotográficas, rebatedores e tripés 

para produção de material audiovisual. 

Segundo o presidente do IBS, os programas são estabelecidos 

inicialmente em âmbito municipal, favorecendo um intercâmbio 

entre a comunidade e o público escolar, e logo desenvolve-se 

um processo de multiplicação no território, atingindo municípios 

vizinhos. 

“Por meio do PDE, temos acompanhado resultados 

comprovados de curto, médio e longo prazo, incluindo 

aumentos de frequência escolar e IDEB (Índice de 



                        

 

Desenvolvimento da Educação Básica) acima da média 

nacional. A ideia é que seja um processo efetivo de 

multiplicação, que as redes de ensino entendam a importância 

dessas ações e continue perpetuando e aprimorando essas 

atividades dentro das escolas locais”, pontou Luis Salvatore. 

Sobre o IBS 

O Instituto Brasil Solidário é uma organização da sociedade civil 

que tem mais de 10 anos de atuação. O IBS trabalha para 

ampliar as oportunidades de desenvolvimento local por meio de 

educadores, crianças e jovens, através da educação pública de 

qualidade. 

Em mais de 10 anos de atuação, o IBS já atuou em mais de 20 

estados brasileiros. Em uma de suas principais frentes, que é o 

incentivo à leitura, o instituto já ampliou ou construiu mais de 

249 bibliotecas. Mais de 765 mil livros foram distribuidos para 

alunos de mais de 169 municípios. 

No Ceará, o IBS instalou uma nova sede no Eusébio, Região 

Metropolitana de Fortaleza, e já desenvolve atividades nas 

cidades de Tamboril e Crateús. “No Ceará, todas as escolas 

que trabalhamos com o PDE foram reconhecidos pelo Escola 

Nota 10, em alguns casos o IDEB (Índice de Desenvolvimento 

da Educação Básica) alavancou até 30% a mais”, ressaltou o 

presidente do IBS, Luis Salvatore. 

Fonte: G1 

Link de acesso:  

https://enfoconoticias.com.br/escola-publica-de-

beberibe-recebe-programa-de-incentivo-

educacional-ceara/  
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https://enfoconoticias.com.br/escola-publica-de-beberibe-recebe-programa-de-incentivo-educacional-ceara/
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Veículo  Entrevistado (s) Data / horário 

 

Rádio O Povo CBN 

Programa Debates do 

Povo 

 

Luís Salvatore 

 

 

23/03/2017 – 11h 

Ao vivo 

 

TV Ceará 

Jornal da TVC 

 

Luís Salvatore 

Link de veiculação: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=3Uq_bPapU1M&index=41

&list=PLrQLZssuu11GGm_nK

Fo2281if3jc2O82x 

 

27/03/2017 – 19h 

Ao vivo 

 

TV Diário 

Diário Regional 

 

Luís Salvatore 

Link de veiculação: 

http://tvdiario.verdesmares.c
om.br/videos/detalhes-de-
videos?id=a08f5c9cf443a1b
16cd08f1970209d27  

 

 

28/03/2017 – 06h15 

 

 

Rádio Universitária 

 

Luís Salvatore 

 

 

29/03/2017 – 11h 

 

Rádio Assembleia 

Programa Notícias do 

Ceará 

 

Luís Salvatore 

 

 

30/03/2017 – 07h 

 

Rádio Tribuna Band 

News FM  

Tribuna Band News –  

1º edição 

 

Luís Salvatore 

 

30/03/2017 – 09h30 

Ao vivo 

https://www.youtube.com/watch?v=3Uq_bPapU1M&index=41&list=PLrQLZssuu11GGm_nKFo2281if3jc2O82x
https://www.youtube.com/watch?v=3Uq_bPapU1M&index=41&list=PLrQLZssuu11GGm_nKFo2281if3jc2O82x
https://www.youtube.com/watch?v=3Uq_bPapU1M&index=41&list=PLrQLZssuu11GGm_nKFo2281if3jc2O82x
https://www.youtube.com/watch?v=3Uq_bPapU1M&index=41&list=PLrQLZssuu11GGm_nKFo2281if3jc2O82x
http://tvdiario.verdesmares.com.br/videos/detalhes-de-videos?id=a08f5c9cf443a1b16cd08f1970209d27
http://tvdiario.verdesmares.com.br/videos/detalhes-de-videos?id=a08f5c9cf443a1b16cd08f1970209d27
http://tvdiario.verdesmares.com.br/videos/detalhes-de-videos?id=a08f5c9cf443a1b16cd08f1970209d27
http://tvdiario.verdesmares.com.br/videos/detalhes-de-videos?id=a08f5c9cf443a1b16cd08f1970209d27


                        

 

 

Rádio Dom Bosco FM 

Informativo Dom Bosco 

 

Luís Salvatore 

 

31/03/2017 – 07h30 

 

TV Diário 

Programa Conhecer 

 

Cobertura do evento 

Link de veiculação: 

1º Bloco 

http://tvdiario.verdesmares.c

om.br/videos/detalhes-de-

videos?id=3b08c3823f7c6b

86f8a94797b9f8b66c  

2º Bloco 

http://tvdiario.verdesmares.c

om.br/videos/detalhes-de-

videos?id=6f581fa4f85fba2b

cbff0b7d33b7c76c  

3º Bloco 

http://tvdiario.verdesmares.c

om.br/videos/detalhes-de-

videos?id=509a226bb88827

13b20ca68b0a421dd0  

 

 

 

 

12/04/2017 – 14h20 

 

 

 

 

 

 

http://tvdiario.verdesmares.com.br/videos/detalhes-de-videos?id=3b08c3823f7c6b86f8a94797b9f8b66c
http://tvdiario.verdesmares.com.br/videos/detalhes-de-videos?id=3b08c3823f7c6b86f8a94797b9f8b66c
http://tvdiario.verdesmares.com.br/videos/detalhes-de-videos?id=3b08c3823f7c6b86f8a94797b9f8b66c
http://tvdiario.verdesmares.com.br/videos/detalhes-de-videos?id=3b08c3823f7c6b86f8a94797b9f8b66c
http://tvdiario.verdesmares.com.br/videos/detalhes-de-videos?id=6f581fa4f85fba2bcbff0b7d33b7c76c
http://tvdiario.verdesmares.com.br/videos/detalhes-de-videos?id=6f581fa4f85fba2bcbff0b7d33b7c76c
http://tvdiario.verdesmares.com.br/videos/detalhes-de-videos?id=6f581fa4f85fba2bcbff0b7d33b7c76c
http://tvdiario.verdesmares.com.br/videos/detalhes-de-videos?id=6f581fa4f85fba2bcbff0b7d33b7c76c
http://tvdiario.verdesmares.com.br/videos/detalhes-de-videos?id=509a226bb8882713b20ca68b0a421dd0
http://tvdiario.verdesmares.com.br/videos/detalhes-de-videos?id=509a226bb8882713b20ca68b0a421dd0
http://tvdiario.verdesmares.com.br/videos/detalhes-de-videos?id=509a226bb8882713b20ca68b0a421dd0
http://tvdiario.verdesmares.com.br/videos/detalhes-de-videos?id=509a226bb8882713b20ca68b0a421dd0
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Veículo  Data 

Folha de S. 

Paulo 

 

 

Oficinas levam arte e cultura para escola pública de 

Beberibe, no Ceará 

 

Alunos da rede pública dos municípios de Beberibe, Pindoretama 

e Cascavel (cerca de 80 km de Fortaleza) terão oficinas gratuitas 

de educação ambiental, arte e cultura, entre terça-feira (15) e 

quinta (17). 

O evento é parte do Programa de Desenvolvimento da Educação, 

realizado pelo Instituto Brasil Solidário, e espera receber 300 

pessoas, entre alunos, educadores e familiares. 

A escola Desembargador Pedro de Queiroz, em Beberibe, 

receberá um estúdio de fotografia, com iluminação e figurinos, um 

espaço para produção de jornais escolares, com aulas de texto e 

técnicas de diagramação, teatros de marionetes e aulas de 

xilogravura e pintura. 

Além dos trabalhos em sala, os alunos farão uma visita a 

comunidade para entender as necessidades locais e desenvolver 

uma história em quadrinhos, que será pintada nos muros da 

escola.  

A ideia é que os professores continuem produzindo em suas aulas 

o que foi apresentado nas oficinas para melhorar os índices locais, 

como o Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica).  

"Estamos vendo a escola trabalhar com autonomia os projetos. 

Esperamos que os alunos e professores sejam protagonistas e 

queiram dar continuidade as atividades dentro do currículo 

escolar", diz Luis Salvatore, presidente do Instituto Brasil Solidário 

e vencedor da Escolha do Leitor do Prêmio Empreendedor Social 

07/08/2017 



                        

 

em 2015. 

Programa de Desenvolvimento da Educação - Escola 

Municipal Desembargador Pedro de Queiroz – rua José 

Bessa, 561, Centro, Beberibe, CE. 15 a 17 de agosto. Das 8h 

às 18h. GRÁTIS. 

Link de acesso:  

http://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/2017/

08/1907975-oficinas-levam-arte-e-cultura-para-escola-

publica-de-beberibe-no-ceara.shtml  

 

Veículo  Data 

Diário do 

Nordeste 

 

 

Beberibe sedia Programa de Desenvolvimento 

 

Da técnica em Xilogravura com imagens esculpidas em 

madeira à música que se forma ao som de instrumentos com 

materiais reutilizados e, com esses materiais, surge a 

produção de uma peça de teatro com bonecos de vara. 

Essas são algumas das muitas atividades reservadas para a 

segunda etapa de formação do Programa de 

Desenvolvimento da Educação (PDE), do Instituto Brasil 

Solidário. As formações acontecem gratuitamente, entre os 

dias 15 e 17 de agosto, na Escola Desembargador Pedro de 

Queiroz, em Beberibe/CE. 

O local e escola compõem uma ideia de “escola modelo” e 

polo de multiplicação das ações. Desde o começo do ano, 

escola e educadores têm recebido incentivos no sentido de 

mudar os espaços e fomentar novos hábitos associados ao 
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currículo escolar tradicional. Pelo efeito da multiplicação, 

essas mudanças podem alcançar diversas outras escolas e 

até municípios, como já acontece em Pindoretama e 

Cascavel, que também participam das atividades práticas e 

oficinas propostas dessa formação continuada. 

As inscrições estão abertas para os educadores, alunos, 

diretores e coordenadores pedagógicos da rede de ensino 

desses três municípios. O evento de encerramento é aberto 

para toda a comunidade e acontece no último dia, 18 de 

agosto, às 18h30, com apresentações de todos os trabalhos 

desenvolvidos nos três dias de oficinas, como teatro de 

marionetes, apresentações musicais, contação de histórias e 

mostras artísticas diversas. Tudo isso feito em conjunto e 

envolvendo alunos, educadores e famílias. 

Com uma programação intensa de atividades, nos dois 

turnos de aula (manhã e tarde), as oficinas serão trabalhadas 

com base nas seis temáticas chave do PDE, que podem ser 

desenvolvidas em todas as disciplinas do currículo escolar, 

são elas: Educomunicação, Incentivo à Leitura, Educação 

Ambiental, Saúde, Arte e Cultura e Empreendedorismo. 

Despertando um novo caminho de ensino-aprendizagem com 

o lúdico, a cultura, a arte, a educação ambiental fazendo 

parte do cotidiano das salas de aula, os temas serão 

abordados de forma inovadora e criativa, com participação de 

profissionais cearenses e de outras regiões do Brasil. 

Segundo o presidente do Instituto Brasil Solidário, Luis 

Salvatore, o projeto tem trabalhado com várias formações 

durante todo o ano com a proposta de fomentar o interesse 

dos educadores em permanecer produzindo em suas 

disciplinas o que está sendo apresentado em cada oficina e 

melhorando índices locais, como o IDEB, que mede o 

desenvolvimento da educação básica. 

Protagonismo 

“Estamos vendo a escola trabalhar com autonomia os 

projetos, e a ideia dessas etapas que estamos promovendo é 

consolidar essas formações com o que já vem sendo 

realizado desde o primeiro semestre, sempre aprofundando 

conhecimentos, o máximo possível, para que os alunos e 

professores sejam protagonistas e queiram dar continuidade 

às atividades dentro do currículo escolar”, ressalta. 

Para os mais de 300 participantes que estiveram presentes 

na primeira etapa das oficinas, haverá muitas novidades e 

novas técnicas sendo desenvolvidas. Em Educomunicação, 

os estudantes de fotografia terão contato com um estúdio 

montado e iluminado, cheio de figurinos. No campo das artes, 

a valorização da cultura regional com o teatro de bonecos de 



                        

 

vara e marionetes, e o resgate histórico cultural das técnicas 

de xilogravura em madeira, estarão entre as atividades, como 

a produção de camisetas que serão estampadas com os 

desenhos desenvolvidos pelos alunos. 

Link de acesso: 

http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/mobile/

cadernos/regional/beberibe-sedia-programa-de-

desenvolvimento-1.1801087  

 

Veículo  Data 

Portal Bol 

 

 

Projeto leva oficinas gratuitas de arte e cultura ao 

interior do Ceará 

 

Alunos da rede pública no interior do Ceará terão entre os 

dias 15 e 17 de agosto oficinas gratuitas de educação 

ambiental, artes e cultura. A iniciativa faz parte do Programa 

de Desenvolvimento da Educação, que procura multiplicar 

boas ações no ensino. 

A programação está aberta para moradores das cidades de 

Beberibe, Pindoretama e Cascavel, e incluem oficinas de 

xilogravura, fabricação de fantoches e instrumentos musicais 

com materiais reciclados, construção de uma maquete 

sustentável, eventos de incentivo à leitura e outras 

atividades. 

As oficinas acontecem entre os dias 15 e 17 deste mês, com 

eventos entre as 8 e 18 horas, na Escola Municipal 

Desembargador Pedro de Queiroz, no centro de Beberibe 

(CE). Após o final da última oficina, um evento aberto à 
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população encerrará o programa no mesmo local. 

A iniciativa é obra do Instituto Brasil Solidário, em parceria 

com empresas e fundações privadas. 

 

Link de acesso:  

https://noticias.bol.uol.com.br/ultimas-

noticias/educacao/2017/08/08/projeto-leva-oficinas-

gratuitas-de-arte-e-cultura-ao-interior-do-ceara.htm 

Veículo  Data 

Site Bem Paraná 

 

 

Oficinas levam arte e cultura para escola pública de 

Beberibe, no Ceará 

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Alunos da rede pública 

dos municípios de Beberibe, Pindoretama e Cascavel [a 

cerca de 80 km ao norte de Fortaleza, capital do Ceará], 

terão, entre os dias 15 e 17 de agosto, oficinas gratuitas de 

educação ambiental, arte e cultura. O evento é parte do 

Programa de Desenvolvimento da Educação (PDE), 

realizado pelo Instituto Brasil Solidário e espera receber a 

presença de 300 pessoas, entre alunos, educadores e 

familiares. A escola Desembargador Pedro de Queiroz, em 

Beberibe, receberá um estúdio de fotografia, com iluminação 

e figurinos, um espaço para produção de jornais escolares, 

com aulas de texto e técnicas de diagramação, teatros de 

marionetes e aulas de xilogravura e pintura. Além dos 

trabalhos em sala, os alunos farão uma visita a comunidade 

para entender as necessidades locais e desenvolver uma 

história em quadrinhos, que será pintada nos muros da 

escola. A ideia é que os professores continuem produzindo 

em suas aulas o que foi apresentado nas oficinas para 

melhorar os índices locais, como o IDEB, que mede o 

desenvolvimento da educação básica. "Estamos vendo a 

escola trabalhar com autonomia os projetos. Esperamos que 

os alunos e professores sejam protagonistas e queiram dar 

continuidade as atividades dentro do currículo escolar", diz 

Luis Salvatore, presidente do Instituto Brasil Solidário e 

vencedor do Prêmio Empreendedor Social em 2015 na 

categoria Escolha do Leitor. Programa de Desenvolvimento 

da Educação Escola Municipal Desembargador Pedro de 

Queiroz - Rua José Bessa, 561, Centro, Beberibe, CE. 15 a 

17 de agosto. 8h às 18h. GRÁTIS 
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Link de acesso: 

https://www.bemparana.com.br/noticia/518881/oficinas-

levam-arte-e-cultura-para-escola-publica-de-beberibe-no-

ceara  
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Oficinas levam arte e cultura para escola pública de 

Beberibe, no Ceará 

Alunos da rede pública dos municípios de Beberibe, 

Pindoretama e Cascavel [a cerca de 80 km ao norte de 

Fortaleza, capital do Ceará], terão, entre os dias 15 e 17 de 

agosto, oficinas gratuitas de educação ambiental, arte e 

cultura. 

O evento é parte do Programa de Desenvolvimento da 

Educação (PDE), realizado pelo Instituto Brasil Solidário e 

espera receber a presença de 300 pessoas, entre alunos, 

educadores e familiares. 

A escola Desembargador Pedro de Queiroz, em Beberibe, 

receberá um estúdio de fotografia, com iluminação e 

figurinos, um espaço para produção de jornais escolares, 

com aulas de texto e técnicas de diagramação, teatros de 

marionetes e aulas de xilogravura e pintura. 

Além dos trabalhos em sala, os alunos farão uma visita a 

comunidade para entender as necessidades locais e 

desenvolver uma história em quadrinhos, que será pintada 

nos muros da escola. 

A ideia é que os professores continuem produzindo em suas 

aulas o que foi apresentado nas oficinas para melhorar os 

índices locais, como o IDEB, que mede o desenvolvimento 

da educação básica. 

"Estamos vendo a escola trabalhar com autonomia os 

projetos. Esperamos que os alunos e professores sejam 

protagonistas e queiram dar continuidade as atividades 

dentro do currículo escolar", diz Luis Salvatore, presidente do 

Instituto Brasil Solidário e vencedor do Prêmio Empreendedor 

Social em 2015 na categoria Escolha do Leitor. 

Programa de Desenvolvimento da Educação 
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Escola Municipal Desembargador Pedro de Queiroz - Rua 

José Bessa, 561, Centro, Beberibe, CE. 

15 a 17 de agosto. 

8h às 18h. 

GRÁTIS. 

Link de acesso: 

http://www.imparcial.com.br/folhapress/oficinas-

levam-arte-e-cultura-para-escola-p-blica-de-

beberibe-no-cear,FP1227749  
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PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO 

INSTITUTO BRASIL SOLIDÁRIO LEVA NOVAS FORMAÇÕES 

GRATUITAS EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL, ARTES E CULTURA 

 

Da técnica em Xilogravura com imagens esculpidas em madeira, 

a música que se forma ao som de instrumentos com materiais 

reutilizados e com esses materiais, surge a produção de uma 

peça de teatro com bonecos de vara, essas são algumas das 

muitas atividades reservadas para a segunda etapa de formação 

do PDE – Programa de Desenvolvimento da Educação, do 

Instituto Brasil Solidário. As formações acontecem de forma 

gratuita, entre os dias 15 e 17 de agosto, na Escola 
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Desembargador Pedro de Queiroz, em Beberibe/CE. 

O local e escola compõem uma ideia de “escola modelo” e polo 

de multiplicação das ações. Desde o começo do ano, escola e 

educadores tem recebido incentivos no sentido de mudar os 

espaços e incentivar novos hábitos associados ao currículo 

escolar tradicional. Pelo efeito da multiplicação, essas mudanças 

podem alcançar diversas outras escolas e até municípios, como 

já acontece em Pindoretama e Cascavel, que também participam 

das atividades práticas e oficinas propostas dessa formação 

continuada. 

As inscrições estão abertas para os educadores, alunos, diretores 

e coordenadores pedagógicos da rede de ensino desses três 

municípios. O evento de encerramento é aberto para toda a 

comunidade e acontece no último dia, 18 de agosto, às 18h30, 

com apresentações de todos os trabalhos desenvolvidos nos três 

dias de oficinas, como teatro de marionetes, apresentações 

musicais, contação de histórias e mostras artísticas diversas. 

Tudo isso feito em conjunto e envolvendo alunos, educadores e 

famílias. 

Com uma programação intensa de atividades, nos dois turnos de 

aula (manhã e tarde), as oficinas serão trabalhadas com base 

nas seis temáticas chave do PDE, que podem ser desenvolvidas 

em todas as disciplinas do currículo escolar, são elas: 

Educomunicação, Incentivo à Leitura, Educação Ambiental, 

Saúde, Arte e Cultura e Empreendedorismo. Despertando um 

novo caminho de ensino-aprendizagem com o lúdico, a cultura, a 

arte, a educação ambiental fazendo parte do cotidiano das salas 

de aula, os temas serão abordados de forma inovadora e criativa, 

com participação de profissionais cearenses e de outras regiões 

do Brasil. 

Segundo o Presidente do Instituto Brasil Solidário, Luis Salvatore, 

o projeto tem trabalhado com várias formações durante todo o 

ano com a proposta de fomentar o interesse dos educadores em 

permanecer produzindo em suas disciplinas o que está sendo 

apresentado em cada oficina e melhorando índices locais, como 

o IDEB, que mede o desenvolvimento da educação básica. 

“Estamos vendo a escola trabalhar com autonomia os projetos, e 

a ideia dessas etapas que estamos promovendo é consolidar 

essas formações com o que já vem sendo realizado desde o 

primeiro semestre, sempre aprofundando conhecimentos, o 

máximo possível, para que os alunos e professores sejam 

protagonistas e queiram dar continuidade as atividades dentro do 

currículo escolar”, ressalta. 

Para os mais de 300 participantes que estiveram presentes na 

primeira etapa das oficinas, haverá muitas novidades e novas 

técnicas sendo desenvolvidas em cada formação. Em 

Educomunicação, os estudantes de fotografia terão contato com 



                        

 

um estúdio montado e iluminado, cheio de figurinos, além de um 

módulo exclusivo para a produção de um jornal escolar, com 

técnicas de diagramação, produção de texto, utilizando os 

registros dos próprios alunos. Além disso, na rádio escolar já em 

pleno funcionamento dentro da escola, serão trabalhados 

assuntos como produção de rádio novelas e programas de 

humor. No campo das artes, a valorização da cultura regional 

com o teatro de bonecos de vara e marionetes, e o resgate 

histórico cultural das técnicas de xilogravura em madeira, estarão 

entre as atividades, que incluem ainda a produção de camisetas 

que serão estampadas com os desenhos em xilogravura 

desenvolvidos pelos alunos. 

Os conceitos de sustentabilidade e cuidado com o meio 

ambiente, poderá ser visto em todas as oficinas e formações, 

com materiais recicláveis sendo utilizados na produção dos 

fantoches, dos bonecos de vara, além da própria oficina de 

educação ambiental, onde os alunos terão a oportunidade de 

criar uma maquete de uma casa sustentável, com os moldes da 

bioconstrução. Para além dos trabalhos em sala, os alunos vão 

fazer uma visita na comunidade para entender as necessidades 

locais com relação ao meio ambiente e desenvolver uma história 

em quadrinhos contada a partir da vivência na comunidade, que 

ao fim será pintada nos muros da escola. 

As latas de tinta, da oficina de pintura, os baldes e garrafas de 

vidro da cantina da escola vão ganhar vida e som na oficina de 

música, que mostrará como alcançar as notas musicais com 

pequenas lâminas de vidro cortadas, uma técnica de percussão 

chamada “vidrofone”, além dela, os alunos vão conhecer a 

percussão “garrofone”, com garrafas de vidro e a “chinelofone”, 

com tubos de PVC, câmara de pneus e chinelos que seriam 

descartados. 

 

Oficina de Leitura e Cidadania 

Um dos pontos fortes da maratona de atividades práticas do 



                        

 

Programa de Desenvolvimento da Educação – PDE, está no 

intercâmbio entre alunos, professores e comunidade, além da 

interação entre todas as oficinas, que se conversam e se 

complementam dentro das temáticas trabalhadas durante as 

formações. 

A oficina “comunidade na escola”, é um dos exemplos de 

formação que incluem alunos e familiares desenvolvendo um 

trabalho conjunto de criatividade e capricho, onde conseguem 

transformar pequenos tecidos e retalhos em materiais artísticos, 

desde fantoches e bonecos que serão utilizados na oficina de 

teatro e contação de histórias, até todo o cenário das 

apresentações. 

No incentivo à leitura, já são realizados alguns projetos que 

envolvem os alunos e a comunidade, como o “Anjos da Leitura”, 

e nessa etapa do PDE, a formação teatral para contação de 

histórias, além das técnicas de oralidade, expressão e postura 

corporal, levará para dentro de sala de aula uma apresentação 

baseada em um livro que conta uma história real da comunidade. 

Em parceria com um trabalho realizado pelo Projeto “Beberibe 

Multicor – Um movimento por uma infância sem racismo”, a 

oficina contará a história do livro Zaki, de Flávio Marcelo Pinto, 

publicado pelo projeto e que traz o tema da liberdade, da 

coragem, da realização dos sonhos e desejos 

independentemente da etnia. O projeto vem realizando um 

importante trabalho na comunidade e nas escolas abordando 

problemas relacionados com o preconceito, o racismo e outras 

formas de discriminação. 

 

Em rede, construindo! 

Sabendo a importância de fortalecer um elo de solidariedade em 

cada região que atua, o Instituto Brasil Solidário procura reforçar 

o conceito “Juntos Construímos” buscando apoio de instituições 

que agregam a sua missão nessa longa trajetória pela educação. 



                        

 

Trabalhar em rede, mantendo assim uma “rede social” do bem 

com troca de experiências e parcerias, tem permitido que as 

ações sigam o modelo de multiplicação e construção do saber 

dentro e fora do ambiente escolar. 

No Ceará, o IBS já conta com o apoio de organizações como a 

Faculdades Nordeste – FANOR, Associação Caatinga e o 

Instituto Beatriz e Lauro Fiuza – IBLF, que contará com três de 

seus alunos na formação em Música, nas Oficinas Práticas do 

PDE. Os parceiros também estão em diferentes regiões do Brasil. 

Atualmente, temos apoio de grandes referências em segmentos 

importantes para o desenvolvimento social como a Rede de Ação 

Política pela Sustentabilidade – RAPS, a Comunidade Educativa 

– CEDAC e a Social Brasilis, de Fortaleza, além do 

reconhecimento da Rede Folha – Schwab Foundation for Social 

Entrepreneurship, entre outros. 

O Programa de Desenvolvimento da Educação (PDE) é uma 

realização do Instituto Brasil Solidário, em parceria com empresas 

e fundações privadas como: Instituto Samuel Klein, Palmeirinha 

Ação Social, Machado Meyer Advogados, Tecnisa, OverSeas e 

Bank of América Merrill Lynch, além do apoio das Prefeituras 

Municipais dos Municípios de Cascavel, Beberibe e Pindoretama 

e o Governo do Estado do Ceará – Secretaria das Cidades 

(Consórcio COMARES). 

 

Serviço: 

Oficinas Práticas –  de 15 a 17/08; 

Horário: 08 às 18h 

Local: Escola Municipal Desembargador Pedro de Queiroz 

(Rua: Jose Bessa, 561 – Centro – Beberibe – CE) 

 

Evento de Encerramento – 17/08; 

Horário: 18h30 

Local: Escola Municipal Desembargador Pedro de Queiroz 

(Rua: Jose Bessa, 561 – Centro – Beberibe – CE) 

 

Link de acesso:  



                        

 

http://noolhardigital.com.br/2017/08/08/programa-de-

desenvolvimento-da-educacao-do-instituto-brasil-

solidario-leva-novas-formacoes-gratuitas-em-educacao-

ambiental-artes-e-cultura/  
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PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO 

INSTITUTO BRASIL SOLIDÁRIO LEVA NOVAS FORMAÇÕES 

GRATUITAS EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL, ARTES E CULTURA 

Entre os dias 15 e 17 de agosto, educadores e alunos da rede 

pública de ensino participam de uma formação continuada com 

várias oficinas gratuitas. 

Da técnica em Xilogravura com imagens esculpidas em madeira, 

a música que se forma ao som de instrumentos com materiais 

reutilizados e com esses materiais, surge a produção de uma 

peça de teatro com bonecos de vara, essas são algumas das 

muitas atividades reservadas para a segunda etapa de formação 

do PDE – Programa de Desenvolvimento da Educação, do 

Instituto Brasil Solidário. As formações acontecem de forma 

gratuita, entre os dias 15 e 17 de agosto, na Escola 

Desembargador Pedro de Queiroz, em Beberibe/CE. 

O local e escola compõem uma ideia de “escola modelo” e polo 

de multiplicação das ações. Desde o começo do ano, escola e 

educadores tem recebido incentivos no sentido de mudar os 

espaços e incentivar novos hábitos associados ao currículo 

escolar tradicional. Pelo efeito da multiplicação, essas mudanças 

podem alcançar diversas outras escolas e até municípios, como 

já acontece em Pindoretama e Cascavel, que também participam 

das atividades práticas e oficinas propostas dessa formação 

continuada. 

As inscrições estão abertas para os educadores, alunos, diretores 

e coordenadores pedagógicos da rede de ensino desses três 

municípios. O evento de encerramento é aberto para toda a 

comunidade e acontece no último dia, 18 de agosto, às 18h30, 

com apresentações de todos os trabalhos desenvolvidos nos três 

dias de oficinas, como teatro de marionetes, apresentações 

musicais, contação de histórias e mostras artísticas diversas. 

Tudo isso feito em conjunto e envolvendo alunos, educadores e 

famílias. 

Com uma programação intensa de atividades, nos dois turnos de 

aula (manhã e tarde), as oficinas serão trabalhadas com base 
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nas seis temáticas chave do PDE, que podem ser desenvolvidas 

em todas as disciplinas do currículo escolar, são elas: 

Educomunicação, Incentivo à Leitura, Educação Ambiental, 

Saúde, Arte e Cultura e Empreendedorismo. Despertando um 

novo caminho de ensino-aprendizagem com o lúdico, a cultura, a 

arte, a educação ambiental fazendo parte do cotidiano das salas 

de aula, os temas serão abordados de forma inovadora e criativa, 

com participação de profissionais cearenses e de outras regiões 

do Brasil. 

Segundo o Presidente do Instituto Brasil Solidário, Luis Salvatore, 

o projeto tem trabalhado com várias formações durante todo o 

ano com a proposta de fomentar o interesse dos educadores em 

permanecer produzindo em suas disciplinas o que está sendo 

apresentado em cada oficina e melhorando índices locais, como 

o IDEB, que mede o desenvolvimento da educação básica. 

“Estamos vendo a escola trabalhar com autonomia os projetos, e 

a ideia dessas etapas que estamos promovendo é consolidar 

essas formações com o que já vem sendo realizado desde o 

primeiro semestre, sempre aprofundando conhecimentos, o 

máximo possível, para que os alunos e professores sejam 

protagonistas e queiram dar continuidade as atividades dentro do 

currículo escolar”, ressalta. 

Para os mais de 300 participantes que estiveram presentes na 

primeira etapa das oficinas, haverá muitas novidades e novas 

técnicas sendo desenvolvidas em cada formação. Em 

Educomunicação, os estudantes de fotografia terão contato com 

um estúdio montado e iluminado, cheio de figurinos, além de um 

módulo exclusivo para a produção de um jornal escolar, com 

técnicas de diagramação, produção de texto, utilizando os 

registros dos próprios alunos. Além disso, na rádio escolar já em 

pleno funcionamento dentro da escola, serão trabalhados 

assuntos como produção de rádio novelas e programas de 

humor. No campo das artes, a valorização da cultura regional 

com o teatro de bonecos de vara e marionetes, e o resgate 

histórico cultural das técnicas de xilogravura em madeira, estarão 

entre as atividades, que incluem ainda a produção de camisetas 

que serão estampadas com os desenhos em xilogravura 

desenvolvidos pelos alunos. 

Os conceitos de sustentabilidade e cuidado com o meio 

ambiente, poderá ser visto em todas as oficinas e formações, 

com materiais recicláveis sendo utilizados na produção dos 

fantoches, dos bonecos de vara, além da própria oficina de 

educação ambiental, onde os alunos terão a oportunidade de 

criar uma maquete de uma casa sustentável, com os moldes da 

bioconstrução. Para além dos trabalhos em sala, os alunos vão 

fazer uma visita na comunidade para entender as necessidades 

locais com relação ao meio ambiente e desenvolver uma história 

em quadrinhos contada a partir da vivência na comunidade, que 



                        

 

ao fim será pintada nos muros da escola. 

As latas de tinta, da oficina de pintura, os baldes e garrafas de 

vidro da cantina da escola vão ganhar vida e som na oficina de 

música, que mostrará como alcançar as notas musicais com 

pequenas lâminas de vidro cortadas, uma técnica de percussão 

chamada “vidrofone”, além dela, os alunos vão conhecer a 

percussão “garrofone”, com garrafas de vidro e a “chinelofone”, 

com tubos de PVC, câmara de pneus e chinelos que seriam 

descartados. 

Oficina de Leitura e Cidadania 

Um dos pontos fortes da maratona de atividades práticas do 

Programa de Desenvolvimento da Educação – PDE, está no 

intercâmbio entre alunos, professores e comunidade, além da 

interação entre todas as oficinas, que se conversam e se 

complementam dentro das temáticas trabalhadas durante as 

formações. 

A oficina “comunidade na escola”, é um dos exemplos de 

formação que incluem alunos e familiares desenvolvendo um 

trabalho conjunto de criatividade e capricho, onde conseguem 

transformar pequenos tecidos e retalhos em materiais artísticos, 

desde fantoches e bonecos que serão utilizados na oficina de 

teatro e contação de histórias, até todo o cenário das 

apresentações. 

No incentivo à leitura, já são realizados alguns projetos que 

envolvem os alunos e a comunidade, como o “Anjos da Leitura”, 

e nessa etapa do PDE, a formação teatral para contação de 

histórias, além das técnicas de oralidade, expressão e postura 

corporal, levará para dentro de sala de aula uma apresentação 

baseada em um livro que conta uma história real da comunidade. 

Em parceria com um trabalho realizado pelo Projeto “Beberibe 

Multicor – Um movimento por uma infância sem racismo”, a 

oficina contará a história do livro Zaki, de Flávio Marcelo Pinto, 

publicado pelo projeto e que traz o tema da liberdade, da 

coragem, da realização dos sonhos e desejos 

independentemente da etnia. O projeto vem realizando um 

importante trabalho na comunidade e nas escolas abordando 

problemas relacionados com o preconceito, o racismo e outras 

formas de discriminação. 

 

Em rede, construindo! 

Sabendo a importância de fortalecer um elo de solidariedade em 

cada região que atua, o Instituto Brasil Solidário procura reforçar 

o conceito “Juntos Construímos” buscando apoio de instituições 



                        

 

que agregam a sua missão nessa longa trajetória pela educação. 

Trabalhar em rede, mantendo assim uma “rede social” do bem 

com troca de experiências e parcerias, tem permitido que as 

ações sigam o modelo de multiplicação e construção do saber 

dentro e fora do ambiente escolar. 

No Ceará, o IBS já conta com o apoio de organizações como a 

Faculdades Nordeste – FANOR, Associação Caatinga e o 

Instituto Beatriz e Lauro Fiuza – IBLF, que contará com três de 

seus alunos na formação em Música, nas Oficinas Práticas do 

PDE. Os parceiros também estão em diferentes regiões do Brasil. 

Atualmente, temos apoio de grandes referências em segmentos 

importantes para o desenvolvimento social como a Rede de Ação 

Política pela Sustentabilidade – RAPS, a Comunidade Educativa 

– CEDAC e a Social Brasilis, de Fortaleza, além do 

reconhecimento da Rede Folha – Schwab Foundation for Social 

Entrepreneurship, entre outros. 

O Programa de Desenvolvimento da Educação (PDE) é uma 

realização do Instituto Brasil Solidário, em parceria com empresas 

e fundações privadas como: Instituto Samuel Klein, Palmeirinha 

Ação Social, Machado Meyer Advogados, Tecnisa, OverSeas e 

Bank of América Merrill Lynch, além do apoio das Prefeituras 

Municipais dos Municípios de Cascavel, Beberibe e Pindoretama 

e o Governo do Estado do Ceará – Secretaria das Cidades 

(Consórcio COMARES). 

 

SERVIÇO 

Oficinas Práticas –  de 15 a 17/08; 

Horário: 08 às 18h 

Local: Escola Municipal Desembargador Pedro de Queiroz 

(Rua: Jose Bessa, 561 – Centro – Beberibe – CE) 

 

Evento de Encerramento – 17/08; 

Horário: 18h30 

Local: Escola Municipal Desembargador Pedro de Queiroz 

(Rua: Jose Bessa, 561 – Centro – Beberibe – CE) 

Link de acesso:  

https://cearapopmarketing.com/2017/08/09/programa-

https://cearapopmarketing.com/2017/08/09/programa-de-desenvolvimento-da-educacao-do-instituto-brasil-solidario-leva-novas-formacoes-gratuitas-em-educacao-ambiental-artes-e-cultura/


                        

 

de-desenvolvimento-da-educacao-do-instituto-brasil-

solidario-leva-novas-formacoes-gratuitas-em-educacao-

ambiental-artes-e-cultura/  

 

Veículo          Data 

Tribuna 

do Ceará 

 

 

Programa de Desenvolvimento da Educação leva novas 

formações gratuitas para Beberibe 

 

São ofertadas oficinas de arte, fotografia, xilogravura e 

reaproveitamento de materiais recicláveis 

A segunda etapa de formação do Programa de 

Desenvolvimento da Educação (PDE), do Instituto Brasil 

Solidário, acontece entre os dias 15 e 17 de agosto. As 

formações acontecem de forma gratuita, na Escola 

Desembargador Pedro de Queiroz, em Beberibe. São 

ofertadas oficinas de arte, fotografia, xilogravura e 

reaproveitamento de materiais recicláveis. 

As inscrições estão abertas para os educadores, alunos, 

diretores e coordenadores pedagógicos da rede de ensino 

de Beberibe, Pindoretama e Cascavel. O evento de 

encerramento é aberto para toda a comunidade e 

acontece no último dia, 18 de agosto, às 18h30, com 

apresentações de todos os trabalhos desenvolvidos nos três 

dias de oficinas, como teatro de marionetes, apresentações 

musicais, contação de histórias e mostras artísticas diversas. 

Tudo isso feito em conjunto e envolvendo alunos, 

educadores e famílias. 

Com uma programação intensa de atividades, nos dois 

turnos de aula (manhã e tarde), as oficinas serão 
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trabalhadas com base nas seis temáticas chave do PDE, que 

podem ser desenvolvidas em todas as disciplinas do currículo 

escolar, são elas: Educomunicação, Incentivo à Leitura, 

Educação Ambiental, Saúde, Arte e Cultura e 

Empreendedorismo. Despertando um novo caminho de 

ensino-aprendizagem com o lúdico, a cultura, a arte, a 

educação ambiental fazendo parte do cotidiano das salas 

de aula, os temas serão abordados de forma inovadora e 

criativa, com participação de profissionais cearenses e de 

outras regiões do Brasil. 

Para os mais de 300 participantes que estiveram presentes na 

primeira etapa das oficinas, haverá muitas novidades e 

novas técnicas sendo desenvolvidas em cada formação. Em 

Educomunicação, os estudantes de fotografia terão contato 

com um estúdio montado e iluminado, cheio de figurinos, 

além de um módulo exclusivo para a produção de um jornal 

escolar, com técnicas de diagramação, produção de texto, 

utilizando os registros dos próprios alunos. Além disso, na rádio 

escolar já em pleno funcionamento dentro da escola, serão 

trabalhados assuntos como produção de rádio novelas e 

programas de humor. 

No campo das artes, a valorização da cultura regional com 

o teatro de bonecos de vara e marionetes, e o resgate 

histórico cultural das técnicas de xilogravura em madeira, 

estarão entre as atividades, que incluem ainda a produção 

de camisetas que serão estampadas com os desenhos em 

xilogravura desenvolvidos pelos alunos. 

Os conceitos de sustentabilidade e cuidado com o meio 

ambiente, poderá ser visto em todas as oficinas e formações, 

com materiais recicláveis sendo utilizados na produção dos 

fantoches, dos bonecos de vara, além da própria oficina de 

educação ambiental, onde os alunos terão a oportunidade 

de criar uma maquete de uma casa sustentável, com os 

moldes da bioconstrução. Para além dos trabalhos em sala, 

os alunos vão fazer uma visita na comunidade para 

entender as necessidades locais com relação ao meio 

ambiente e desenvolver uma história em quadrinhos 

contada a partir da vivência na comunidade, que ao fim 

será pintada nos muros da escola. 

As latas de tinta, da oficina de pintura, os baldes e garrafas 

de vidro da cantina da escola vão ganhar vida e som na 

oficina de música, que mostrará como alcançar as notas 

musicais com pequenas lâminas de vidro cortadas, uma 

técnica de percussão chamada “vidrofone”, além dela, os 

alunos vão conhecer a percussão “garrofone”, com garrafas 

de vidro e a “chinelofone”, com tubos de PVC, câmara de 

pneus e chinelos que seriam descartados. 



                        

 

Oficina de Leitura e Cidadania 

Um dos pontos fortes da maratona de atividades práticas do 

Programa de Desenvolvimento da Educação – PDE, está no 

intercâmbio entre alunos, professores e comunidade, além 

da interação entre todas as oficinas, que se conversam e se 

complementam dentro das temáticas trabalhadas durante 

as formações. 

A oficina “comunidade na escola”, é um dos exemplos de 

formação que incluem alunos e familiares desenvolvendo 

um trabalho conjunto de criatividade e capricho, onde 

conseguem transformar pequenos tecidos e retalhos em 

materiais artísticos, desde fantoches e bonecos que serão 

utilizados na oficina de teatro e contação de histórias, até 

todo o cenário das apresentações. 

No incentivo à leitura, já são realizados alguns projetos que 

envolvem os alunos e a comunidade, como o “Anjos da 

Leitura”, e nessa etapa do PDE, a formação teatral para 

contação de histórias, além das técnicas de oralidade, 

expressão e postura corporal, levará para dentro de sala de 

aula uma apresentação baseada em um livro que conta 

uma história real da comunidade. 

Em parceria com um trabalho realizado pelo Projeto 

“Beberibe Multicor – Um movimento por uma infância sem 

racismo”, a oficina contará a história do livro Zaki, de Flávio 

Marcelo Pinto, publicado pelo projeto e que traz o tema da 

liberdade, da coragem, da realização dos sonhos e desejos 

independentemente da etnia. O projeto vem realizando um 

importante trabalho na comunidade e nas escolas 

abordando problemas relacionados com o preconceito, o 

racismo e outras formas de discriminação. 

Serviço 

Oficinas Práticas – de 15 a 17/08; 

Horário: das 8h às 18h 

Local: Escola Municipal Desembargador Pedro de Queiroz 

(Rua: Jose Bessa, 561 – Centro – Beberibe – CE) 

Evento de Encerramento – 17/08; 

Horário: 18h30 

Local: Escola Municipal Desembargador Pedro de Queiroz 

(Rua: Jose Bessa, 561 – Centro – Beberibe – CE) 



                        

 

Link de acesso: 

http://tribunadoceara.uol.com.br/empregos/cursos/progr

ama-de-desenvolvimento-da-educacao-leva-novas-

formacoes-gratuitas-para-beberibe/ 

 

Veículo          Data 

Portal 

Interative 

 

 

Formação] Programa de Desenvolvimento da Educação 

do Instituto Brasil Solidário leva novas formações gratuitas 

em Educação Ambiental, Artes e Cultura 

 

Entre os dias 15 e 17 de agosto, educadores e alunos da 

rede pública de ensino participam de uma formação 

continuada com várias oficinas gratuitas 

Da técnica em Xilogravura com imagens esculpidas em 

madeira, a música que se forma ao som de instrumentos 

com materiais reutilizados e com esses materiais, surge a 

produção de uma peça de teatro com bonecos de vara, 

essas são algumas das muitas atividades reservadas para a 

segunda etapa de formação do PDE - Programa de 

Desenvolvimento da Educação, do Instituto Brasil Solidário. As 

formações acontecem de forma gratuita, entre os dias 15 e 

17 de agosto, na Escola Desembargador Pedro de Queiroz, 

em Beberibe/CE. 

O local e escola compõem uma ideia de “escola modelo” e 

polo de multiplicação das ações. Desde o começo do ano, 

escola e educadores tem recebido incentivos no sentido de 

mudar os espaços e incentivar novos hábitos associados ao 

currículo escolar tradicional. Pelo efeito da multiplicação, 

essas mudanças podem alcançar diversas outras escolas e 

até municípios, como já acontece em Pindoretama e 
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Cascavel, que também participam das atividades práticas e 

oficinas propostas dessa formação continuada. 

As inscrições estão abertas para os educadores, alunos, 

diretores e coordenadores pedagógicos da rede de ensino 

desses três municípios. O evento de encerramento é aberto 

para toda a comunidade e acontece no último dia, 18 de 

agosto, às 18h30, com apresentações de todos os trabalhos 

desenvolvidos nos três dias de oficinas, como teatro de 

marionetes, apresentações musicais, contação de histórias e 

mostras artísticas diversas. Tudo isso feito em conjunto e 

envolvendo alunos, educadores e famílias. 

Com uma programação intensa de atividades, nos dois 

turnos de aula (manhã e tarde), as oficinas serão 

trabalhadas com base nas seis temáticas chave do PDE, que 

podem ser desenvolvidas em todas as disciplinas do currículo 

escolar, são elas: Educomunicação, Incentivo à Leitura, 

Educação Ambiental, Saúde, Arte e Cultura e 

Empreendedorismo. Despertando um novo caminho de 

ensino-aprendizagem com o lúdico, a cultura, a arte, a 

educação ambiental fazendo parte do cotidiano das salas 

de aula, os temas serão abordados de forma inovadora e 

criativa, com participação de profissionais cearenses e de 

outras regiões do Brasil. 

Segundo o Presidente do Instituto Brasil Solidário, Luis 

Salvatore, o projeto tem trabalhado com várias formações 

durante todo o ano com a proposta de fomentar o interesse 

dos educadores em permanecer produzindo em suas 

disciplinas o que está sendo apresentado em cada oficina e 

melhorando índices locais, como o IDEB, que mede o 

desenvolvimento da educação básica. “Estamos vendo a 

escola trabalhar com autonomia os projetos, e a ideia dessas 

etapas que estamos promovendo é consolidar essas 

formações com o que já vem sendo realizado desde o 

primeiro semestre, sempre aprofundando conhecimentos, o 

máximo possível, para que os alunos e professores sejam 

protagonistas e queiram dar continuidade as atividades 

dentro do currículo escolar”, ressalta. 

Para os mais de 300 participantes que estiveram presentes na 

primeira etapa das oficinas, haverá muitas novidades e 

novas técnicas sendo desenvolvidas em cada formação. Em 

Educomunicação, os estudantes de fotografia terão contato 

com um estúdio montado e iluminado, cheio de figurinos, 

além de um módulo exclusivo para a produção de um jornal 

escolar, com técnicas de diagramação, produção de texto, 

utilizando os registros dos próprios alunos. Além disso, na rádio 

escolar já em pleno funcionamento dentro da escola, serão 

trabalhados assuntos como produção de rádio novelas e 

programas de humor. No campo das artes, a valorização da 



                        

 

cultura regional com o teatro de bonecos de vara e 

marionetes, e o resgate histórico cultural das técnicas de 

xilogravura em madeira, estarão entre as atividades, que 

incluem ainda a produção de camisetas que serão 

estampadas com os desenhos em xilogravura desenvolvidos 

pelos alunos. 

Os conceitos de sustentabilidade e cuidado com o meio 

ambiente, poderá ser visto em todas as oficinas e formações, 

com materiais recicláveis sendo utilizados na produção dos 

fantoches, dos bonecos de vara, além da própria oficina de 

educação ambiental, onde os alunos terão a oportunidade 

de criar uma maquete de uma casa sustentável, com os 

moldes da bioconstrução. Para além dos trabalhos em sala, 

os alunos vão fazer uma visita na comunidade para 

entender as necessidades locais com relação ao meio 

ambiente e desenvolver uma história em quadrinhos 

contada a partir da vivência na comunidade, que ao fim 

será pintada nos muros da escola. 

As latas de tinta, da oficina de pintura, os baldes e garrafas 

de vidro da cantina da escola vão ganhar vida e som na 

oficina de música, que mostrará como alcançar as notas 

musicais com pequenas lâminas de vidro cortadas, uma 

técnica de percussão chamada “vidrofone”, além dela, os 

alunos vão conhecer a percussão “garrofone”, com garrafas 

de vidro e a “chinelofone”, com tubos de PVC, câmara de 

pneus e chinelos que seriam descartados. 

Oficina de Leitura e Cidadania 

Um dos pontos fortes da maratona de atividades práticas do 

Programa de Desenvolvimento da Educação - PDE, está no 

intercâmbio entre alunos, professores e comunidade, além 

da interação entre todas as oficinas, que se conversam e se 

complementam dentro das temáticas trabalhadas durante 

as formações. 

A oficina “comunidade na escola”, é um dos exemplos de 

formação que incluem alunos e familiares desenvolvendo 

um trabalho conjunto de criatividade e capricho, onde 

conseguem transformar pequenos tecidos e retalhos em 

materiais artísticos, desde fantoches e bonecos que serão 

utilizados na oficina de teatro e contação de histórias, até 

todo o cenário das apresentações. 

No incentivo à leitura, já são realizados alguns projetos que 

envolvem os alunos e a comunidade, como o “Anjos da 

Leitura”, e nessa etapa do PDE, a formação teatral para 

contação de histórias, além das técnicas de oralidade, 

expressão e postura corporal, levará para dentro de sala de 

aula uma apresentação baseada em um livro que conta 



                        

 

uma história real da comunidade. 

Em parceria com um trabalho realizado pelo Projeto 

“Beberibe Multicor – Um movimento por uma infância sem 

racismo”, a oficina contará a história do livro Zaki, de Flávio 

Marcelo Pinto, publicado pelo projeto e que traz o tema da 

liberdade, da coragem, da realização dos sonhos e desejos 

independentemente da etnia. O projeto vem realizando um 

importante trabalho na comunidade e nas escolas 

abordando problemas relacionados com o preconceito, o 

racismo e outras formas de discriminação. 

Em rede, construindo! 

Sabendo a importância de fortalecer um elo de 

solidariedade em cada região que atua, o Instituto Brasil 

Solidário procura reforçar o conceito “Juntos Construímos” 

buscando apoio de instituições que agregam a sua missão 

nessa longa trajetória pela educação. Trabalhar em rede, 

mantendo assim uma “rede social” do bem com troca de 

experiências e parcerias, tem permitido que as ações sigam 

o modelo de multiplicação e construção do saber dentro e 

fora do ambiente escolar. 

No Ceará, o IBS já conta com o apoio de organizações 

como a Faculdades Nordeste – FANOR, Associação 

Caatinga e o Instituto Beatriz e Lauro Fiuza - IBLF, que contará 

com três de seus alunos na formação em Música, nas 

Oficinas Práticas do PDE. Os parceiros também estão em 

diferentes regiões do Brasil. Atualmente, temos apoio de 

grandes referências em segmentos importantes para o 

desenvolvimento social como a Rede de Ação Política pela 

Sustentabilidade – RAPS, a Comunidade Educativa – CEDAC 

e a Social Brasilis, de Fortaleza, além do reconhecimento da 

Rede Folha – Schwab Foundation for Social Entrepreneurship, 

entre outros. 

O Programa de Desenvolvimento da Educação (PDE) é uma 

realização do Instituto Brasil Solidário, em parceria com 

empresas e fundações privadas como: Instituto Samuel Klein, 

Palmeirinha Ação Social, Machado Meyer Advogados, 

Tecnisa, OverSeas e Bank of América Merrill Lynch, além do 

apoio das Prefeituras Municipais dos Municípios de Cascavel, 

Beberibe e Pindoretama e o Governo do Estado do Ceará – 

Secretaria das Cidades (Consórcio COMARES). 

 

SERVIÇO: 

Oficinas Práticas -  de 15 a 17/08; 



                        

 

Horário: 08 às 18h 

Local: Escola Municipal Desembargador Pedro de Queiroz 

(Rua: Jose Bessa, 561 - Centro - Beberibe – CE) 

 

Evento de Encerramento - 17/08; 

Horário: 18h30 

Local: Escola Municipal Desembargador Pedro de Queiroz 

(Rua: Jose Bessa, 561 - Centro - Beberibe – CE) 

Link de acesso: 

http://portalinterative.blogspot.com.br/2017/08/formacao

-programa-de-desenvolvimento-da.html  

 

Veículo          Data 

Site 

Secretaria 

das 

Cidades 

 

 

Instituto Brasil Solidário e SCidades realizam ação de 

Programa de Desenvolvimento da Educação 

O Instituto Brasil Solidário (IBS), em parceria com a Secretaria 

das Cidades, realiza, do dia 15 a 17 de agosto, uma ação 

educativa através Programa de Desenvolvimento da 

Educação (PDE) para os municípios de Beberibe, 

Pindoretama e Cascavel, que integram o Consórcio 

Municipal para Aterro de Resíduos Sólidos (Comares). O 

evento vai acontecer no município de Beberibe, na Escola 

Desembargador Pedro de Queiroz. 

As inscrições para o evento são gratuitas e destinam-se a 

educadores, alunos, diretores e coordenadores pedagógicos 

da rede de ensino dos municípios contemplados. As 

atividades vão ser ministradas por profissionais cearenses e 

de outras regiões do Brasil. 

A programação do evento, que vai acontecer no período 

da manhã e da tarde, será composta por oficinas de 

xilogravura, de teatro de bonecos e marionetes, contação 

de histórias, jornal escolar, fotografia, e até uma oficina de 

música com várias técnicas utilizadas com materiais 

reutilizáveis. Já o evento de encerramento será aberto para 

toda a comunidade e vai acontecer no último dia, 18 de 

agosto, às 18h30, com apresentações de todos os trabalhos 

14/08/2017 

http://portalinterative.blogspot.com.br/2017/08/formacao-programa-de-desenvolvimento-da.html
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desenvolvidos durante os três dias de oficinas. 

A parceria Instituto Brasil Solidário com o estado do Ceará 

começou no município de Crateús e Tamboril, com projeto 

de coleta seletiva nas escolas. Após os bons resultados, a 

parceria estendeu-se para os municípios do Comares com 

um projeto mais abrangente, o PDE, que envolve temáticas 

de educação ambiental, artes e cultura, educomunicação, 

saúde, incentivo à leitura e empreendedorismo. O projeto 

tem sido trabalhado com várias formações que 

acontecerão durante todo o ano. 

O Programa de Desenvolvimento da Educação (PDE) é uma 

realização do Instituto Brasil Solidário, em parceria com 

empresas e fundações privadas como: Instituto Samuel Klein, 

Palmeirinha Ação Social, Machado Meyer Advogados, 

Tecnisa, OverSeas e Bank of América Merrill Lynch, além de 

ter o apoio das Prefeituras Municipais dos Municípios de 

Cascavel, Beberibe e Pindoretama e o Governo do Estado 

do Ceará – Secretaria das Cidades (Consórcio Comares). 

Para ter acesso a programação, clique aqui. 

Melissa Campos 

Assessoria de Comunicação da SCidades 

Telefone: (85) 32075254  

Facebook: @scidades 

Link de acesso: 

http://www.cidades.ce.gov.br/index.php?option=com_co

ntent&view=article&id=45348:instituto-brasil-solidario-e-

scidades-realizam-acao-de-programa-de-

desenvolvimento-da-educacao&catid=3:lista-de-

noticias&Itemid=21  

 

Veículo          Data 

Portal G1 

 

 

Escola pública de Beberibe recebe ações de cultura e 

arte do Programa de Desenvolvimento da Educação 

15/08/2017 
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Formações do PDE do Instituto Brasil Solidário acontecem de 

forma gratuita, desta terça (15) até a quinta-feira (17). 

A escola pública municipal Desembargador Pedro de 

Queiroz, em Beberibe, foi a escolhida para receber a 

segunda etapa de formação Programa de Desenvolvimento 

da Educação (PDE), realizado pelo Instituto Brasil Solidário. As 

diversas formações do programa acontecem de forma 

gratuita, desta terça-feira (15) até a quinta-feira (17). 

O local recebe a proposta de se tornar uma “escola 

modelo” e multiplicar as ações de cultura e arte adquiridas 

durante o programa. Desde o começo do ano, a instituição 

de ensino e os educadores têm recebido incentivos para 

implementar novos hábitos no currículo escolar tradicional. 

As oficinas serão trabalhadas em dois turnos, com base em 

seis temáticas do PDE. As oficinas podem ser desenvolvidas 

em todas as disciplinas do currículo escolar, são elas: 

educomunicação, incentivo à leitura, educação ambiental, 

saúde, arte e cultura e empreendedorismo. 

As oficinas e capacitações são abertas para os educadores, 

alunos, diretores e coordenadores pedagógicos da rede de 

ensino desses três municípios. O evento de encerramento é 

aberto para toda a comunidade, com apresentações de 

todos os trabalhos desenvolvidos nos três dias de oficinas, 

como teatro de marionetes, apresentações musicais, 

contação de histórias e mostras artísticas diversas. 

Segundo o presidente do Instituto Brasil Solidário, Luis 

Salvatore, o projeto tem trabalhado com várias formações 

durante todo o ano, com a proposta de fomentar o interesse 

dos educadores em permanecer produzindo em suas 

disciplinas o que está sendo apresentado nos trabalhos do 

PDE. 

“Estamos vendo a escola trabalhar com autonomia os 

projetos, e a ideia dessas etapas que estamos promovendo é 



                        

 

consolidar essas formações com o que já vem sendo 

realizado desde o primeiro semestre, sempre aprofundando 

conhecimentos, para que os alunos e professores sejam 

protagonistas e queiram dar continuidade as atividades 

dentro do currículo escolar”, ressaltou. 

Atividades 

Para os mais de 300 participantes que estiveram presentes na 

primeira etapa das oficinas, serão repassadas novas técnicas 

de estudo e campacitações. Em educomunicação, por 

exemplo, os estudantes de fotografia terão contato com um 

estúdio montado e iluminado. Além disso, haverá um módulo 

exclusivo para a produção de um jornal escolar, com 

técnicas de diagramação, produção de texto, utilizando os 

registros dos próprios alunos. 

No campo das artes, terá teatro de bonecos de vara e 

marionetes, e o resgate histórico cultural das técnicas de 

xilogravura em madeira, além da produção de camisetas 

que serão estampadas com os desenhos em xilogravura 

desenvolvidos pelos alunos. 

 

Oficinas e palestras são aplicadas aos alunos em Beberibe 

(Foto: Divulgação/IBS)  

Um dos pontos fortes Programa de Desenvolvimento da 

Educação é o intercâmbio entre alunos, professores e 

comunidade, além da interação entre todas as oficinas. A 

oficina “comunidade na escola” é um dos exemplos de 

formação que incluem alunos e familiares desenvolvendo 

um trabalho conjunto de criatividade. Durante a atividade, 

tecidos e retalhos em materiais artísticos serão utilizados na 

oficina de teatro de bonecos e contação de histórias. 

O Programa de Desenvolvimento da Educação é uma 

realização do Instituto Brasil Solidário, em parceria com 

empresas e fundações privadas, além do apoio das 



                        

 

prefeituras municipais. 

Link de acesso: 

http://g1.globo.com/ceara/noticia/escola-publica-de-

beberibe-recebe-acoes-de-cultura-e-arte-do-programa-

de-desenvolvimento-da-educacao.ghtml  
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Clipping 

2º etapa do PDE em 

Beberibe, Pindoretama e 

Cascavel  
2017 

 

 

 

 

 

Rádio/TV 

 



                        

 

Veículo  Entrevistado (s) Data / horário 

 

Rádio Assembleia 

 

Luís Salvatore 

 

08/08/2017 – 07h30  

 

TV Diário 

Diário Regional 

 

Luís Salvatore 

Link de veiculação: 

http://tvdiario.verdesmares.c

om.br/videos/detalhes-de-

videos?id=08353fb0a2f522b

087abffb7a94665b9  

 

 

09/08/2017 – 06h30 

 

 

Rádio Dom Bosco FM 

Programa Ação Dom 

Bosco 

 

Luís Salvatore 

 

12/08/2017 – 09h20 

 

TV União 

Programa Matina 

 

Luís Salvatore 

Link de veiculação: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=z9VeSvcgx10  

 

 

14/08/2017 – 09h 

 

 

TV Verdes Mares 

Bom Dia Ceará  

 

Link de veiculação: 

http://g1.globo.com/ceara/bo

m-dia-

ce/videos/t/edicoes/v/assista

-ao-segundo-bloco-do-bom-

dia-ceara-desta-terca-feira-

15/6079136/  

 

15/08/2017 – 06h30 

Nota Coberta (Sem 

entrevistados) 
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