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SÃO JOÃO LITERÁRIO 
COMEMORADO COM MUITA 
APRENDIZAGEM DURANTE 

AS FESTAS JUNINAS

Vários municípios e escolas 
que aderiram ao Programa de 
Desenvolvimento da Educação - PDE 
participaram do São João Literário 
2016 com atividades de leitura e 
homenagens à grandes autores 

brasileiros, criando um ambiente 
de aprendizagem durante os 
festejos juninos e aproveitando esse 
grande momento para compartilhar 
conhecimentos com toda a 
comunidade!

História
Escola em Ibitiara, Bahia, explora 
memórias pessoais dos alunos para 
contextualizar historicamente os fatos, 
criando identidade! Veja!

página 6

INCENTIVO À LEITURA

Engajamento
O poder público se faz presente no 
incentivo à leitura! Confira!
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BOAS INICIATIVAS

julho 2016 

São João Literário CulturaIncentivo à Leitura Meio AmbienteBoas Iniciativas

Meio Ambiente
O IBS despertou o interesse 
de professores e gestores 
pela Educação Ambiental em 
Barreirinhas, Maranhão!
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São João Literário na Escola 
Manoel Honorato

No dia 22 de junho de 2016 aconteceu o 4º 
São João Literário  na Escola Municipal Manoel 
Honorato de Souza do povoado de Baixão dos 
Honoratos, município de São Gabriel, Bahia. 
Este ano o São João foi destinado à festejos 
dos movimentos culturais,   homenageando 
os escritores Maurício de Souza e Ziraldo e as 
escritoras Cecília Meireles e Cora Coralina.

Como já é tradição, nosso São João teve 
barraca de comidas típicas, barraca da pescaria, 
bandeirolas, fogueira, quadrilhas, coreografias, 
correio da amizade e muito arrasta-pé. Além, é 
claro, da tenda e da barraca literária, recital de 
poesia, quadrinhas do São João e exposições das 
obras dos escritores homenageados.

A quadrilha do Ensino Fundamental II, além da 
homenagearem às escritoras Cecília Meireles 
e Cora Coralina, destacou a importância da 
reciclagem, temática esta escolhida para o 
concurso do Instituto Brasil Solidário. Os alunos 
e alunas confeccionaram suas roupas com o 
material retirado de guarda-chuvas usados e 
dispensados pela comunidade. Costuraram-se 
saias e blusas para as meninas e para os meninos, 
coletes.

Acompanhe como aconteceu!

•	Educação Infantil I e II e Ensino Fundamental I
•	22 de junho de 2016
•	Período: 06 a 10 / 13 a 17 de junho de 2016
•	Educação Infantil I e II – Maurício de Souza
•	1º e  2º ano Ziraldo – Quadrilha
•	3º ano – Quadrinhas (produção de 

bandeirinhas) – quadrilha 3º, 4º e 5º ano
•	4º e 5º ano – Cecília Meireles – quadrilha 3º, 

4º e 5º ano

São Gabriel / BA

Objetivos:
•	Reconhecer a importância das festas juninas 

dentro da cultura popular;
•	Conhecer manifestações literárias entrelaçando-

as com as festas juninas;
•	Escrever textos de quadrinhas, receitas típicas, 

levando em conta o gênero e seu contexto de 
produção.

Conteúdos:
•	Festas e cultura popular
•	Obras literárias de Ziraldo, Maurício de Souza, 

Cecília Meireles e Cora Coralina
•	Leitura e escrita dos gêneros quadrinhas, 

receitas e música.

Público:
Alunos, comunidade escolar e local.

Desenvolvimento:
•	Apresentação do projeto

•	Desenvolvimento das atividades: roda de 
conversa, produção, ensaios, leituras diversas, 
receitas, pesquisas.

Recursos e matérias:
Avaliação: envolvimento dos alunos por meio 
da observação, registro, comportamento, 
participação e produção nas atividades.

Culminância:
Apresentações dos trabalhos desenvolvidos e 
produzidos durante o projeto.

ENSINO FUNDAMENTAL II
•	Temática – Incentivo à Leitura e Educação 

Ambiental
•	Homenageando Cora Coralina e Cecília Meireles
•	Período -  06 à 22 de junho de 2016
•	Aulas – 40 min
•	Gênero: Poesia

Objetivos:
•	Reconhecer a importância das festas juninas 

dentro da cultura popular;
•	Conhecer manifestações literárias de Cora 

Coralina e Cecília Meireles entrelaçando-as com 
as festas juninas;

•	Escrever textos poéticos levando em conta o 
gênero e seu contexto de produção.

Período de realização das atividades: de 06 a 
10  de junho
06/06 - Apresentação do projeto para os alunos. 
Conhecer a biografia das poetizas Cora Carolina e 
Cecília Meireles.
08/06 – Leitura de poemas das poetizas.
09/06 – Recital de Poemas.
10/06 – Construção de um painel com ilustrações 
das releituras dos poemas de Cora e Cecília.
13   a 17/06 - Organização, confecções e ensaios 
de quadrinhas.

Publicado em 08/07/2016
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São Gabriel / BA

Arrasta-pé com Elias José

Este ano a Escola José Antônio da Rocha trabalhou 
de forma bem diversificada. Além de explorar os 
livros de Elias José, foram trabalhados também 
xilogravura, trava-línguas, poesia, livros 
ilustrados e tudo culminou com uma grande festa 
denominada “Forrobodó do Elias José”.

Publicado em 19/07/2016

Quadrilha Mexemexe da 
Reciclagem

A quadrilha do Ensino Fundamental II Mexemexe 
da Reciclagem, além da homenagear as 
escritoras Cecília Meireles e Cora Coralina, 
destacou a importância da reciclagem, temática 
esta escolhida para o concurso do Instituto Brasil 
Solidário. Os alunos e alunas confeccionaram suas 
roupas com o material retirado de guarda-chuvas 
usados e dispensados pela comunidade.

Publicado em 19/07/2016
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São João Literário de 
Itajubaquara: arretado de bom

O São João Literário das escolas Djalma Bessa, 
José Ramalhete e anexo CEMAQ no Povoado de 
Itajubaquara em Gentio do Ouro, Bahia, foi re-
cheado de muita diversão e muita leitura com 
pescaria literária, poesia, brincadeiras, casamento 
matuto, coreografia, desfile caipira, literatura de 
cordel, quadrilha e muito forró.

ÊTA ARRAIÁ ARRETADO! Vivendo o melhor do mês 
junino, brincando e aprendendo com a Literatura 
e com as palavras.

Elitânio Marques 
Publicado em 10/07/2016

Gentio do Ouro / BA

Cabaceiras / PB

São João Literário 2016 
em Cabaceiras

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Ma-
ria Neuly Dourado nos seus 38 anos de história, 
desenvolvimento e qualidade na Educação de 
Cabaceiras, apresenta mais um ano a versão do 
São João Literário. Uma parceria com o Instituto 
Brasil Solidário (IBS) que tem à sua frente o en-
tão coordenador, o senhor Luis Salvatore.

Em seu terceiro ano de competição, a Quadrilha 
Arrocha Guri tendo sido vencedora no ano 2014, 
atendendo à proposta do IBS, realizou projetos 
Didáticos Pedagógicos de forma interdisciplinar 
abrangendo as áreas do conhecimento nos eixos 
de Língua Portuguesa com Leitura e Produção 
Literária. Na História veio abordando o contexto 
histórico da nossa cidade. Nas Artes veio desper-
tando a sensibilidade e a criatividade através da 
criação de maquetes como também a dança, 
marca forte e presente na cultura local. Na temá-
tica ambiental despertamos a responsabilidade, 
o respeito com a preservação do meio ambiente 
e a reciclagem – a qual destacamos as belíssi-
mas criações das vestes de nossas crianças. Nes-
se contexto de abordagens também objetivamos 
despertar em nossos alunos o gosto e a valori-
zação pela Fotografia, com a qual é possível 
registrar manifestações culturais, pessoais e/ou 
históricas. Enfatizamos também a problemática 
da Saúde Bucal na qual elencamos a questão da 
escovação dos dentes, despertando nos alunos 
o hábito de tal atitude, tudo desenvolvido para 
o público em ritmo de forró, uma característica 
marcante do nossa gente Nordestina, Paraibana 
e Caririzeira.

Nesse contexto de festejos e sensibilidade vejam 
só o que vou contar:

Há três anos Cabaceiras
Tem encontro de primeira
Com o IBS, o qual nos leva a enxergar
O quanto é importante
Descobrir talentos e preservar.

Sudeste e Nordeste
Irmanados pelo IBS
Tendo à frente Luís Salvatore
O humano gritando na alma de Luís,
O gigante do Sudeste

Luís quando aqui chegou
Trouxe na bagagem  planos e projetos.
A galera se animou para o progresso:
Artes e sensibilização quanto à preservação
Nas artes plásticas, literárias, cênicas.
Música e dança oficinas aqui implantou,

Crianças, jovens e adolescentes
descobriram o seu valor.

A Quadrilha apresentou uma volta ao passado
Do sertão de Maria Bonita e Lampião,
A desbravatura do cangaço
Na caatinga nordestina aqui implantou.
A reciclagem a Quadrilha mostrou
Com vestidos e arranjos a turma reciclou.
A fotografia espelho da alma
Os alunos descobriram seu talento e valor.
O túnel da arte
Uma viagem ao passado fizeram sua parte
Cabaceiras de prédios antigos
A criatividade de professores e alunos envolvidos.
Vamos acabar com as cáries
Saúde bucal, sorriso angelical.
Os 30 Minutos pela Leitura,
Uma viagem transformando o imaginário,
Das criaturas.

A escola assim planejou
A Quadrilha Arrocha Guri assim apresentou.
Ao público e ao IBS nossos agradecimentos
E reconhecimentos cheio de amor!

Autoria: Margarida Alacoque – Supervisora Edu-
cacional

Publicado em 20/07/2016
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Tracuateua / PA

Quadrilha Literária 
Taperoá na Roça

Iniciamos as atividades para o Concurso Arrasta-
-pé da Educação 2016 do IBS no mês de maio ao 
realizar o primeiro encontro das equipes respon-
sáveis pelas áreas de Incentivo à Leitura, Arte e 
Cultura, Educomunicação e Geração de Renda. 
Nesta reunião realizamos a escolha da obra lite-
rária, “O Auto da Compadecida” de Ariano Suassu-
na, e definição do calendário para realização das 
atividades.

Responsáveis de cada área:
1) Incentivo à Leitura: Nilma Casseb, Cleide Silva 
e Felipe Osório
2) Arte e Cultura: Gerson Mesquita, Cássia Ribeiro 
e Ali.
3) Educomunicação: Thássio Roots
4) Geração de Renda: Nonato Andrade, Lucilene 
Melo, Gisele, Jucileia e Clebson.

Com a escolha da obra “O Auto da Compadecida”, 
de Ariano Suassuna, e definição das equipes por 
área, iniciamos as nossas atividades com a apre-
sentação fílmica da obra para as turmas da 6º 
ano, 7ª e 8ª série.

Baseado na sequência didática do São João Li-
terário, material disponibilizado pelo Instituto 
Brasil Solidário – IBS, após o planejamento dos 
professores das áreas curriculares de Língua Por-
tuguesa, Estudos Amazônicos, Educação Física, 
Língua Inglesa e com a parceria da coordenadora 
da sala de leitura, iniciamos em sala de aula as 

atividades interdisciplinares mostrando mais uma 
vez a importância do trabalho realizado através 
do protagonismo do aluno, “quando ele participa 
de todas as ações de um projeto do planejamento 
à sua culminância. Trabalhar a sequência didáti-
ca do São João Literário com nossos alunos nos 
proporcionou um estudo amplo da nossa cultura 
e conseguimos ir muito além dos tradicionais 
festejos juninos, proporcionando para todos uma 
aprendizagem significativa”.

Apresentamos a literatura para os alunos envol-
vidos no projeto e discutimos a temática da obra 
com eles. Assim, eles puderam conhecer o enre-
do da história e os aspectos sociais da narrativa, 
como também tiveram conhecimento sobre o 
autor homenageado Ariano Suassuna, um escritor 
nascido em João Pessoa, Paraíba, grande defensor 
da cultura da sua região.

Dentro do calendário das atividades, a equipe de 
Educomunicação, junto com os narradores reali-
zaram a gravação do histórico da quadrilha e dos 
três atos da apresentação teatral realizada dentro 
da coreografia ainda no mês de maio.

“O Auto da Compadecida” é uma peça teatral em 
forma de “Auto”, gênero da literatura que trabalha 
com elementos cômicos e tem intenção moraliza-
dora. É um drama nordestino apresentado em três 
atos. Contém elementos da literatura de cordel 
e está inserido no gênero da comédia se aproxi-
mando, nos traços, do barroco católico brasileiro. 
Trabalha com a linguagem oral e apresenta tam-
bém regionalismo através da caracterização do 
nordeste.

A peça trata, de maneira leve e com humor, do 
drama vivido pelo povo nordestino, acuado pela 
seca, atormentado pelo medo da fome e em 
constante luta contra a miséria. Traça o perfil dos 
sertanejos nordestinos que estão submetidos 
à opressão e subjugados por famílias de pode-
rosos coronéis donos da terra. Nesse contexto, o 
personagem de João representa o povo oprimido 
que tenta sobreviver no sertão, utilizando a única 
arma do pobre: a inteligência.

Ainda dentro do nosso calendário iniciamos a 
construção e confecção dos elementos do cenário 
como os nossos maravilhosos painéis, onde conta-
mos com a parceria da SEMED através dos artistas 
Gerson e Ali mostrando que, juntos, realizamos 

sempre o melhor trabalho.

Assim, depois da realização de todas as ativida-
des planejadas, chegamos ao grande dia da cul-
minância do Projeto São João Literário 2016 de-
senvolvido através da parceria com o IBS, o qual 
promove o incentivo à leitura nas festas juninas 
tradicionais, criando novas oportunidades de 
aprendizagem para toda a comunidade.

Agora apresentamos a  Quadrilha Literária Tape-
roá na Roça.

Ficha Técnica da Quadrilha
Responsável: Cleide Silva e Felipe Santos
Coreógrafo: Nonato Andrade
Figurino: Cássia Ribeiro
Marcador: professor Luciano Osório, com uma 
homenagem ao palhaço que narra a história do 
Auto da Compadecida. Na roupa do palhaço utili-
zamos os seguintes materiais para sua confecção: 
sacolas plásticas nas mangas, tecido de guarda-
-chuvas velhos, botões de tampa de garrafa PET, 
o restante da blusa de serapilheira, tecido muito 
utilizado nos festejos juninos.
Turmas envolvidas no projetos: alunos do 6º ano 
à 8ª série
Coordenação: Lucilene Melo e Janilma Casseb

A quadrilha foi dividida em três atos:
1º ato: O enterro da cachorra.
2º ato: O ataque do bando de lampião.
3º ato: O julgamento final.

Assim, o projeto da nossa “Quadrilha Literária 
Taperoá na Roça” concebido dentro das ações 
do Projeto São João Literário, foi desenvolvido 
em três etapas: o estudo das tradições juninas 
(a dança: quadrilha), realização das sequências 
didáticas de leitura com o estudo da obra “O Auto 
da Compadecida” e do gênero literário “Auto”  e 
apresentação dos trabalhos desenvolvidos (cul-
minância).

Todo este trabalho só foi possível de se realizar e 
alcançar os resultados e metas planejadas através 
do envolvimento de toda equipe escolar e da par-
ceria com o Instituto Brasil Solidário – IBS, SEMED 
Tracuateua e, claro, da nossa comunidade.

Mostrando mais uma vez que Juntos Construí-
mos!

Publicado em 17/07/2016
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CulturaBoas Iniciativas Meio AmbienteIncentivo à LeituraSão João Literário

Memória e História local

A História Local possibilita a compreensão do 
entorno do aluno, identificando passado e 
presente nos vários espaços de convivência. 
Essa temática permite que o professor parta das 
histórias individuais e dos grupos, inserindo o 
aluno em contextos mais amplos.

Com a abordagem da História Local os alunos 
passam gradativamente a compreender que as 
realidades históricas de determinada localidade 
e de seus habitantes no tempo não se dão 
isoladas do mundo, mas como parte do processo 
histórico em que populações locais constroem 
suas identidades culturais e sociais; e que estas 
identidades são diversas, mas todas merecem 
respeito.

Pensando nisso foi desenvolvida a sequência 
didática Memória e História Local na turma 
do 5º ano da E. M. José Pereira de Araújo. O 
produto final do trabalho foi a socialização das 
descobertas e doação dos livros produzidos pelos 
alunos à biblioteca da escola.

Publicado em 06/07/2016
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Cultura Meio AmbienteSão João Literário

Dia Municipal da Leitura em 
Itajubaquara

O dia 09 de Julho, Dia Municipal da Leitura 
em  Gentio do Ouro, Bahia, foi comemorado nas 
escolas do povoado de Itajubaquara com um Sa-
rau Literário (Chá com Letras). O evento nos pro-
porcionou um momento rico no mundo da ima-
ginação, viajando com as leituras diversificadas 
feita pelos alunos. Tivemos Literatura, Música, 
Poesia, Teatro, Dança, parlendas e trava-línguas, 
contação e reconto de histórias.

O Município de Gentio do Ouro está buscando 
construir uma nação de leitores onde possamos 
ter seres humanos capazes de compreender o que 
leem e assim possibilitar uma reflexão diante da 
sociedade em que atuam. E somente com a leitu-
ra e interpretação podemos adquirir esse conheci-
mento. Estamos  juntos nesta construção!

Elitânio Marques 
Publicado em 10/07/2016

30 Minutos pela Leitura 
na Escola São José

O Projeto 30 Minutos pela Leitura foi realizado no 
dia 8 de junho deste ano na Escola São José, loca-
lizada no Povoado de Jabuti, município de Barrei-
rinhas, Maranhão.

As crianças gostaram muito e, com o incentivo dos 
professores, da gestora e da coordenadora, têm 
evoluído dia a dia.

Através dos trabalhos realizados pela responsável 

Barreirinhas / MA

pela biblioteca, juntamente com todo o corpo 
docente desta unidade de ensino, os alunos estão 
desenvolvendo a sua prática de leitura!

Com a continuidade, temos certeza que obte-
remos um ótimo resultado, pois toda a equipe 
desta unidade de ensino se empenha muito na 
aprendizagem de cada envolvido nesse processo 
educacional.

Todos juntos em prol da Educação!

Publicado em 31/07/2016



julho 2016 8

www.brasilsolidario.org.br

Incentivo à Leitura CulturaBoas Iniciativas Meio AmbienteSão João Literário

Irecê / BA

Ponto de Cultura de Irecê 
oferecerá oficinas de dança

O Ponto de Cultura Ciberparque Anísio Teixeira 
vem realizando ações voltadas para a valorização 
cultural em Irecê, Bahia. Tem oferecido várias 
oficinas, cursos, sessões de cinema, projetos 
diversificados para estudantes da Rede de 
Educação de Irecê e também para a comunidade 
em geral.

Dentro dessa perspectiva, lança mais uma ação 
com mais uma linguagem artística. Trata-se de 
Oficina de Dança Afro, que será oferecida todas 
as quintas-feiras das 09h às 11h no Espaço/
UFBA/UAB. Participe!!!

Publicado em 19/07/2016
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Reciclagem e preservação 
ambiental na Escola São José

Projeto Meio Ambiente

O projeto em questão aconteceu entre os dias  1 
e 26 de junho de 2016 e  foi trabalhado em três 
diferentes momentos destacados abaixo:

1º momento: aconteceu no dia 1º de junho com 
todos os funcionários quando foi decidido o que 
seria trabalhado com os alunos.  Neste mesmo 
encontro ficamos divididos em três grupos, onde 
cada um iria trabalhar um tema diferente.

O primeiro grupo ficou com cartazes que mostram 
a decomposição de alguns materiais poluentes na 
natureza. O segundo grupo ficou com maquetes 

Barreirinhas / MA

mostrando a diferença de um ambiente e um 
rio limpo e poluído. O terceiro grupo ficou com a 
reciclagem, mostrando como reaproveitar alguns 
objetos que poluem o meio ambiente.

2º momento: no dia 24 de junho foi realizada a 
confecção dos materiais para serem apresentados 
no último momento do projeto.

3º momento: no dia 26 de junho aconteceu 
a apresentação dos trabalhos elaborados e 
confeccionados sendo que cada professor 
trabalhou o tema Meio Ambiente em sua série/
ano ou disciplina em todo mês de junho.

Publicado em 31/07/2016



julho 2016 10

www.brasilsolidario.org.br

IBS no Blog

Meio AmbienteCulturaBoas Iniciativas Incentivo à LeituraSão João Literário

São João Literário 2016

O São João Literário

Por ser uma das festas mais celebradas em todo 
o país, o São João é uma excelente oportunidade 
para trabalhar a produção literária, tão presente 
na cultura popular.

Como Funciona?

O projeto abrange todas as séries do Ensino 
Fundamental, sendo composto por cinco etapas: 
estudo das tradições que envolvem as Festas 
Juninas, realização de sequências didáticas de 
incentivo à leitura, produção de textos, leitura e 
estudo das obras de autores e apresentação dos 
trabalhos desenvolvidos.

Advinhas, trava-línguas, receitas, quadrilhas 
e poesia são alguns exemplos de gêneros que 
circulam no contexto dessas festividades e 
que podem ser explorados em sala de aula, 
proporcionando um rico diálogo entre escola e 
comunidade.

No São João Literário, além de desenvolver e 
incentivar o estudo das tradições e da cultura 
popular, trabalha-se com sequências didáticas 
que estimulam a produção e o estudo literário 
que resultam em aprendizagens significativas 
e a apresentação das muitas culminâncias que 

acontecem através da parceria com muitas escolas 
do nosso país.

O Projeto São João Literário pode ser realizado com 
todos os segmentos escolares. O que diferencia a 
proposta em cada ano é o gênero trabalhado e o 
seu desenvolvimento pelos diferentes professores.

Aqui podemos acompanhar um pouco da 
quadrilha temática de Taperoá, com um enredo 
baseado no estudo de “O Auto da Compadecida”, 
de Ariano Suassuna, apresentada durante o São 
João Literário da Escola Júlia da Silveira Gomes 
desenvolvido em parceria com o Instituto Brasil 
Solidário – IBS em Tracuateua, Pará.

Assim, concluímos que o Projeto São João 
Literário resulta em aprendizagens significativas 
pois os objetivos são claros e foram previamente 
definidos pelos grupos de professores. O foco 
do projeto não fica apenas nos festejos e nos 
preparativos para a culminância, resultando 
no avanço dos processos de aprendizagem em 
relação aos conteúdos escolares.

Parabéns para todas as escolas participantes do 
Projeto São João Literário!

Juntos Construímos!

Publicado em 10/07/2016
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