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Busca promover o desenvolvimento 

social mediante a ajuda a grupos e/ou 

pessoas, especialmente as 

marginalizadas visando colaborar 

efetivamente para construção de uma 

sociedade mais justa e ambientalmente 

sustentável.

VisãoPromover a qualidade de vida dos 

humanos, animais, vegetais assim como 

a preservação do planeta através de 

ações relacionadas com ecologia, 

sustentabilidade e responsabilidade 

social.

Missão

O Instituto do Bem-Estar (Ibem) é uma 

entidade civil sem fins lucrativos, sediada na 

cidade de Porto Alegre, RS, formado por grupo 

multidisciplinar de pessoas atuando há mais de 

10 anos e formalmente constituída em 2001.

Sobre o Ibem

Angela P. Escosteguy

Presidente

Glauco Schultz

Vice-Presidente

Isabella Beirão

Secretária Geral

Diretoria



Ao encerrarmos mais um ano de trabalho cheio de 

realizações, olhamos para traz e sentimos a satisfação do 

dever cumprido. Sabemos que os problemas sociais e 

econômicos que temos hoje não podem ser resolvidos por 

apenas um dos setores da sociedade. Devemos nos unir e 

trabalhar em rede.

Participam dos nossos projetos pessoas de origens e 

condições muito diferentes, mas todas deixaram de lado a 

atitude paternalista, esperando que alguém ou o governo 

faça algo e decidiram sair de sua zona de conforto e fazer 

alguma coisa pelo outro. Eu sei, eu posso, eu faço. Neste 

ano, aumentou consideravelmente o número de nossos 

voluntários eventuais. Sejam bem-vindos!

Sabemos a importância de desenvolver ações sociais e 

socio-ambientais. Por isso atuamos em dois Projetos: o 

Projeto Arte e Solidariedade e o Projeto Jardim Didático. 

Em ambos houve um crescimento considerável tanto das 

ações, do número de pessoas, organizações, empresas 

envolvidas e, consequentemente, dos resultados.

O Projeto Arte e Solidariedade bateu o recorde de 

apresentações- este ano foram realizadas 23 edições! 

Seguimos com as apresentações do Show de Variedades e 

além disso ampliamos e inovamos. Iniciamos as atividades 

no mês de abril, participando das comemorações da 

Semana do Livro, organizamos uma campanha de 

recolhimento de livros infantis e apresentamos uma série de 

Leituras Encendas. Atendendo à solicitação do Hospital da 

Criança Conceição, assumimos o compromisso de levar 

ao menos uma vez por mês uma atividade para as crianças 

internadas. Iniciamos a Contação de Histórias que pode ser 

levada para espaços reduzidos, dentro dos quartos e 

mesmo nas Unidades de Internação Intensiva. 

Mensagem da Presidente

Engajaram-se novos parceiros como a empresa Motormac 

que financiou o transporte das crianças para deslocamentos 

e a Tanguera Estudio de Danza passou a nos apoiar, 

disponibilizando espaço para os ensaios. 

O Projeto Jardim Didático foi levado a mais uma Escola - 

Fabíola Pinto Dornelles -  e conseguimos o importante 

apoio do Centro Agrícola da Prefeitura de Porto Alegre. 

Nesta Escola implantamos um pomar de 50 árvores 

frutíferas que está sendo registrado pela Prefeitura. A 

produção de horti-grangeiros orgânicos enriqueceu a 

merenda escolar. 

Devido ao interesse suscitado e à grande demanda de 

informações, em novembro realizamos o Primeiro Módulo 

do Curso Jardim Didático na Escola, para professores e 

multiplicadores. O Projeto Jardim Didático passou a ser 

referência.

Queremos uma vez mais expressar nosso agradecimento ao 

Instituto Gerdau de Porto Alegre, nosso maior apoiador 

que tem possibilitado todas essas ações nos últimos anos.

Nosso muito obrigado, também, a todos que nos 

acompanham neste caminhada e que nos possibilitam 

exercer o nosso melhor lado, que é o de ajudar a quem 

precisa e contribuir para um mundo mais feliz e sustentável.

Angela Escosteguy
Presidente do Ibem



Arte e SolidariedadeProjeto

O Projeto Arte e Solidariedade leva 

alegria e entretenimento para 

pessoas carentes e fragilizadas em 

hospitais, asilos, presídios e 

albergues, desde 2003.

Em 2009, foram beneficiadas cerca 

de 1.000 pessoas.

100% executado 
por voluntários



DATA LOCAL

23/04 Hospital da Criança Conceição (leitura encenada)

23/04 Instituto de Cardiologia (contação história)

10/05 Abrigo Marlene (show de variedades)

30/05 Albergue Municipal (show de variedades)

04/06 Hospital da Criança Conceição (leitura encenada)

18/06 Creche São Francisco (mágicas)

05/07 Hospital de Clínicas – 3º oncologia (show de variedades)

05/07 Hospital de Clínicas - 10º pós operatório (show de variedades)

06/08 Hospital da Criança Conceição (leitura encenada)

19/08 Hospital da Criança Conceição (contação história)

01/09 Hospital da Criança Conceição (contação história)

03/09 Hospital da Criança Conceição (contação história)

08/09 Hospital da Criança Conceição (contação história)

10/09 Hospital da Criança Conceição (contação história)

15/09 Hospital da Criança Conceição (contação história)

17/09 Hospital da Criança Conceição (contação história)

23/09 Hospital da Criança Conceição (contação história)

25/10 Hospital São Pedro (show de variedades)

28/10 Hospital da Criança Conceição (leitura encenada)

29/10 Hospital da Criança Conceição (contação história)

03/12 Hospital da Criança Conceição (contação história)

13/12 Teatro Glênio Peres/Câmara de Vereadores para 
crianças da Vila Conceição e Abrigo João Paulo

13/12 Teatro Glênio Peres/Câmara de Vereadores para 
crianças e comunidade da Creche São Francisco



Mais um ano de Leitura 
Encenada

Em 2009, o Ibem continuou com a leitura 
encenada do livro "O Menino Paciente", de 
Letícia Wierchowski, no Hospital da Criança 
Conceição. O livro conta a história de um 
menino que fica doente e tem que passar um 
tempo no hospital. Na história encenada do 
Ibem, o menino se chama Quico e serve como 
uma motivação às crianças hospitalizadas que, 
além de receberem um momento de alegria 
durante seu período de internação, recebem 
uma mensagem de que tudo dará certo.

Para Selimar Pais e Francisco dos Santos, 
voluntários do projeto, interagir com as crianças 
hospitalizadas e seus familiares nessa situação 
onde o sofrimento físico e mental está presente 
é, no mínimo enriquecedor. “Sinto que posso 
levar algo de bom contando uma história, 
provocando o riso, que posso ajudar a passar 
mais rápido esses momentos difíceis”, relata 
Selimar.

Neste ano, a pedido da recreação do hospital, 
as apresentações foram mensais.

Arte e SolidariedadeProjeto



Atividades durante a Semana do Livro

O Ibem iniciou as atividades do ano, em abril, participando mais uma vez das comemorações da Semana 
do Livro. Voluntários do Projeto Arte e Solidariedade promoveram seções de leitura e leitura encenada 
para as crianças e familiares da ala pediátrica do  Instituto de Cardiologia e do Hospital da Criança 
Conceição, em Porto Alegre. Uma campanha de recolhimento de livros também foi organizada 
previamente, o que permitiu o recolhimento de cerca de 300 livros e sua doação para os pequenos 
pacientes, familiares presentes e para a biblioteca dos hospitais.

Contação de Histórias

Para viabilizar apresentações em espaços reduzidos, como quartos e Unidades Intensivas, neste ano 
iniciamos a Contação de Histórias. 



Ananda Holz
estudante,

bailarina e atriz

Francisco Augstburger
estudante, ator

Gislaine Canosa
farmacêutica, 
arte-terapeuta

Angela Escosteguy
veterinária, 
bailarina e atriz

Francisco dos Santos
universitário, ator

Marlise Machado
professora de inglês,
bailarina e atriz

Selimar Pais
técnica em moda, 

universitária

Voluntários
permanentes



João Cony
Músico

Luciana Rossi
Atriz

Cristina Portinho
Contação de História

Natália Karam
Bailarina

Daniela Bittencourt
Fotógrafa

Natália Dametto
Bailarina

Priscila Rios
Atriz

Guilherme Farias
Músico

Palavra de voluntário: Marlise Machado

Nossa família artística e solidária

Já faz cinco anos desde que fui convidada pela primeira vez a participar do Projeto Arte e Solidariedade. 
Quando olho para trás, no entanto, vejo o quanto integrar esse projeto me acrescentou pessoalmente e 
aí cinco anos parecem uma vida.
Primeiramente, porque como somos um grupo autônomo, podemos decidir o que vamos ensaiar e 
apresentar e temos a oportunidade de vivenciar vários diversos papéis, o que normalmente não faríamos 
em nossas atividades artísticas. Sempre mantendo o foco no nosso público, carente de afeto e atenção, 
nosso compromisso é acima de tudo social. Assim sendo, nos aventuramos em experimentar novos 
desafios: o ator dança, o bailarino canta e o cantor atua. Nosso senso crítico, no entanto, não nos 
permite fazer simplesmente “qualquer coisa”. Portanto, através do IBEM fazemos oficinas com 
profissionais capacitados para exercitarmos aquelas áreas nas quais nos dispomos humildemente a 
adentrar.
Além de tudo isso, nossos papéis também se multiplicam fora do palco. E para tudo isso, não existe uma 
hierarquia pré-estabelecida. Ao longo do tempo, cada voluntário vai aprendendo a também se voluntariar 
para outras tarefas, de acordo com as suas habilidades e disponibilidade. É, neste sentido que vejo o 
IBEM como uma família: o de formar uma organização funcional e dinâmica,  com objetivo de contribuir 
com a sociedade, sempre integrada pelos laços afetivos que nos caracterizam.

Voluntários
eventuais



Jardim Didático
Projeto

Este Projeto iniciado em 2007, na Escola Mal. Floriano 
Peixoto, é uma proposta inovadora que  transformou uma 
área ociosa do pátio escolar numa sala de aula interativa, ao 
ar livre, possibilitando aos professores e alunos o contato 
direto e prazeroso com a natureza, preparando jovens para um 
vida sustentável e formando educadores pioneiros em práticas 
eco-educadoras.

O Jardim Didático é composto por recantos, cada um 
abordando uma temática: lixo, compostagem e reciclagem, 
cultivo de alimentos orgânicos, mandala de plantas medicinais, 
estruturas em bio-arquitetura, espiral de ervas aromáticas, 
ciclo das águas, pomar, dentre outros.

As atividades envolveram toda a comunidade da Escola: 350 
alunos, 40 professoras e 3 funcionários.

Para a Professora Elisângela  Morais 
Lima, responsável pelo projeto na 
Escola, os benefícios para a 
comunidade da Escola são múltiplos: 
promove-se o aprendizado lúdico e 
cooperativo, o desenvolvimento e a 
socialização de crianças e 
adolescentes, despertando o 
interesse pelas questões ambientais 
e conservação dos recursos naturais.



Em 2009, foi iniciada a implantação de um Jardim Didático na 
Escola Fabíola Pinto Dornelles. Como a área disponível da 
Escola é muito grande, foi possível ir além e  implantar outras 
estruturas, como o plantio do pomar de 50 árvores frutíferas, 
incluindo nativas, que fornecerão banana, pêra, caqui, 
bergamota, laranja, goiaba, jaboticaba, pitanga e araçá, dentre 
outras frutas. O pomar está sendo registrado pela Prefeitura de 
Porto Alegre.

Nesta Escola envolveram-se 180 crianças, 20 professoras e 3 
funcionárias sendo que no primeiro semestre as atividade foram 
com os alunos de 5ª a 8ª série e no segundo semestre 
estenderam-se aos pequenos de 1ª a 4ª série.

A produção de horti-grangeiros orgânicos enriqueceu a merenda escolar. 
Na primeira refeição as crianças brigaram pelas alfaces! 

cultivando o futuro...



Curso Jardim Didático 
na Escola

O Ibem promoveu no mês de novembro o I 
Módulo do Curso JARDIM DIDÁTICO NA 
ESCOLA. O Curso teve o objetivo de formar 
educadores pioneiros em práticas eco-
educadoras e preparar pessoas para uma vida 
sustentável. Assistiram ao curso 18 pessoas, a 
maioria professores e educadores e também 
universitários.

Jardim Didático
Projeto

Visita à Usina de 
reciclagem do DMLU

No mês de julho, alunos e Professores das 
Escola Fabíola e Mal. Floriano foram levados à 
Usina de reciclagem de Lixo do DMLU na 
Lomba do Pinheiro. Posteriormente os alunos 
da Escola Fabíola foram conhecer o Projeto 
Jardim Didático da Escola Mal. Floriano que já 
está no terceiro ano de implantação. Após a 
visita todos saborearam um lanche de frutas e 
sucos orgânicos. A empresa Motormac 
financiou o ônibus para o transporte.



Oficinas

Paralelamente às atividades rotineiras no jardim 
como semeadura e cultivo de horti-granjeiros, 
também são realizadas Oficinas teórico-práticas 
tais como   mosaico, gastronomia, confecção de 
placas, papel reciclado, tinturas naturais, 
sabonetes, dentre outras.

A equipe de oficineiros é composta por 
profissionais de diferentes áreas: Bióloga Amanda 
Nascimento, Eng. Agrônomo Leandro Benatto, 
Arte educadora Priscila Rios e Permacultor e 
artesão Vitor Ecker.

cultivando o futuro...



Ibem leva crianças ao teatro
O Projeto Arte e Solidariedade encerrou suas atividades do ano com a 
apresentação do espetáculo "Show de variedades" no Teatro Glênio 
Peres, na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, no dia 13 de 
dezembro de 2009.  Um ônibus especialmente contratado pela 
empresa Motormac, trouxe crianças e familiares da Ação Voluntária 
Francisco de Assis (40)  e da Vila Conceição (50). Além disso, 
também participaram crianças e jovens (40) do Abrigo João Paulo II. 
Devido ao grande número de crianças houveram duas seções (às 
14:30h e 16:00h).

A apresentação contou também com números do Grupo de dança 
Olegário Mariano e da Ação Voluntária Francisco de Assis e mágicas 
da Associação de Mágicos do Brasil. Mais uma vez, o uso do Teatro 
foi cedido pela Câmara de Vereadores por solicitação do Vereador Luiz 
Braz.

Foi uma tarde muito alegre, onde crianças carentes tiveram a 
oportunidade de ter a vivência de assistir a um espetáculo ao vivo 
no teatro e se divertir de uma forma saudável. Além disso, as 
crianças que se apresentaram, tiveram o ganho extra de 
desenvolvimento da auto-afirmação e da auto-estima.

Saímos todos de lá muito felizes e com a sensação do dever 
cumprido.

Festa de fim de ano



Parceiros

Grupo de Dança OM    Escola Olegário Mariano

Associação dos Mágicos do RS

AMARAMAR



Avenida Dr. Nilo Peçanha, 350 S 1203

CEP 90470-000 - Porto Alegre - RS - Brasil

Telefone e fax: (51) 3273.2360

E-mail: ibem@ibembrasil.org

www.ibembrasil.org

Patrocínio Apoio

Câmara Municipal 
de Vereadores de 
Porto Alegre


