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REFLEXOS DO 
SÃO JOÃO LITERÁRIO NO 

MÊS DE JULHO: 
A FESTA CONTINUA

Os festejos do São João Literário 
invadiram o mês de julho com 
diversas publicações que mostram 
a aprendizagem gerada para toda a 
comunidade, a alegria e a diversão 
da maior festa popular nordestina! 
As quadrilhas juninas apresentaram 

muita criatividade e competência 
nas abordagens temáticas! Agora 
é aguardar os resultados do II 
Concurso de Quadrilhas Arrasta Pé 
da Educação! 
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Integração
Integrando projetos do governo federal 
com iniciativas municipais, atividades 
artísticas e culturais estão ao alcance de 
crianças e jovens!
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ARTE E CULTURA

Políticas públicas
Os municípios investem cada vez mais em 
políticas públicas voltadas ao Incentivo à 
Leitura! Confira!
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INCENTIVO À LEITURA

julho 2015 

São João Literário Incentivo à Leitura SaúdeArte e CulturaBoas Iniciativas

Saúde
Atividades de saúde bucal nas 
escolas levam conhecimento e 
prevenção a crianças e jovens! 
Veja!
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 Preparativos São João Literário

Houve uma grande mobilização da equipe 
escolar para os preparativos do III São João 
Literário do município de Palmeiras, que contou 
com pesquisas, ensaios, elaboração de figurinos, 
pintura de painéis e confecção de convites 
artesanais. A correria foi grande para garantir 
o brilho das apresentações da Escola Municipal 
Manoel Afonso no São João Literário!

Publicado em 06/07/2015

Os gêneros literários no 
Arraiá Solidário

O Colégio Municipal Tiradentes – Boquira (BA)
realizou, no dia 19/06/15, seus festejos juninos 
com o tema  “Os gêneros literários no Arraiá 
Solidário”. Buscando objetivos educacionais e 
fazendo com que a festa traga motivação para 
os estudantes, proporcionou fins de cunho 
socioeducativo e uma  mobilização para uma 
causa nobre e fundamental ao  desenvolvimento 
humano: a leitura.

A ideia de formação de leitores é uma das tarefas 
fundamentais  da escola e da sociedade. Esse foi 
nosso objetivo ao tornar os  festejos juninos um 
evento popular que promova a leitura e a produção 
dos gêneros da literatura, contextualizando com o 
currículo. Foram apresentados cordéis juninos, 
comidas típicas, xote ecológico, casamento caipira 
e a quadrilha temática “Vidas Secas” (Graciliano 
Ramos).  Junto com esses festejos, os convidados 
também  puderam apreciar as barracas literárias:

•	 Barrateca e os textos de tradição junina;
•	 Barraca do cordel;
•	 Barraca da culinária;
•	 Barraca e quadrilha temática  – obra “Vidas 

Secas” (Graciliano Ramos).  

Juceli Xavier 
Publicado em 09/07/2015

Palmeiras / BA

Boquira / BA
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Arraiá com Ruth Rocha – Escola 
José Antonio da Rocha

A Escola José Antônio da Rocha, de São Gabriel - 
BA, realizou nesse mês de junho o seu primeiro 
São João Literário. O  Arraiá com Ruth Rocha  foi 
pra lá de bom! Durante o bimestre, as crianças 
estudaram a biografia da autora e as obras “A 
Primavera da Lagarta”, “O Trenzinho de Nicolau”, 
“Romeu e Julieta” e “As Coisas que a Gente Fala”, 
e realizaram diversas atividades relacionadas com 
as histórias lidas: desenhos, pinturas, reescrita das 
histórias, brincadeiras... e tudo o que produziram 
fez parte da ornamentação do arraiá. Além da 
quadrilha “As borboletas de Ruth Rocha”, que 
participa do Concurso de Quadrilhas, tivemos 

São João Literário – Escola 
Rosimiro de Abreu

O projeto São João Literário buscou, através da 
literatura de cordel, fazer um apanhado musical 
do autêntico forró do nordeste fazendo, com isso, 
uma citação das maiores representações musicais 
dos artistas nordestinos como Luiz Gonzaga, 
Dominguinhos, Raimundo Fagner, Sivuca, 
Canários do Reino, Mastruz com Leite, Mão Branca 
e Adelmario Coelho.

Para chegar a essa escola e colocar os alunos em 
sintonia com a cultura do forró, foi desenvolvido 
em sala de aula durante o projeto, atividades 
relacionadas às culturas regionais e à literatura de 

São João Literário – Escola José 
Mateus Amorim

Trabalhar o  São João  na escola foi 
pensado e executado de forma literária na 
interdisciplinaridade da prática educacional 
com maior atenção ao artista nordestino, 
compositor e cantor Dominguinhos. Em reuniões 
extraordinárias, desenvolvemos o projeto do 
bimestre II focando todas as áreas / eixos (teorias 
e práticas) explicitando um quadro de ações 
que contemplam a leitura, a escrita, o meio 
ambiente e a pluralidade cultural. Dentre as ações 
voltadas para o cultural junino, a Escola José 
Mateus Amorim trabalhou com todo o público 
(Educação Infantil, Fundamental I e II, e EJA) com 
atividades voltadas para  Teatro  (casamento da 

São Gabriel / BA

também uma linda apresentação: “Histórias de 
Ruth”, onde todos os passos foram criados a partir 
do livro “A primavera da lagarta” e “O trenzinho 
de Nicolau”. A leitura se fez presente em variados 
momentos antes e durante a festa. Durante o 
arraiá, as pessoas puderam continuar a escrita 
de um poema com o título “Festa de São João”. 
Além disso, iniciamos nossa campanha para 
arrecadar livros para a montagem de um espaço 
de leitura para a comunidade escolar e local. 
Trabalhar com leitura, relacionando-a com o São 
João, enriqueceu ainda mais nossas vivências no 
espaço escolar e fortaleceu nossa festa junina. E 
viva o São João! Viva o Arrasta Pé da Educação.

Publicado em 07/07/2015

cordel. Além disso foram trabalhados atividades 
que representassem o estilo nordestino: nas 
roupas, no desfile caipira, na seleção musical, 
nas comidas típicas, com ênfase na valorização 
do patrimônio cultural material e imaterial como 
as colheitas de milho, amanda da mandioca e os 
festejos religiosos.

Foram desenvolvidos ensaios com criação 
coreográfica representando as crenças e culturas. 
Paralelo a isso, nos momentos de leitura na 
escola, foi trabalhada a historia do forró e a vida 
de poetas e artistas forrozeiros.

Publicado em 13/07/2015

roça – quebra pote – desfile), Dança (quadrilhas 
mirins e adolescentes – concursos de dança - roda 
coreografada – pau de fitas),  Música  (repente 
– cantiga de roda) e  Artes Visuais  (cenários – 
comidas típicas – exposições). O período de 
estudos (conceitos), preparações (processo) e 
atitudes (prática/finalizações) teve o empenho e a 
participação dos alunos e alunas, profissionais da 
escola / núcleo, família, comunidade e Secretaria 
de Educação do município. O evento foi realizado 
contemplando o mês de junho e com a finalização 
no dia 19. Teve início no pátio da escola no turno 
matutino com a participação dos segmentos 
Educação Infantil e Fundamental I (08:00 às 11:30); 
à tarde, na praça Euzébio dos Reis (principal), 
com o Fundamental II e EJA, estendendo as 
últimas apresentações até a noite com o mesmo 

segmento e toda a comunidade na apreciação e 
participação dos públicos alvos. O encerramento 
tornou-se gradativo por conta da banda musical 
“Flor de Barriguda”. Pós-recesso, retomamos 
a festividade junina com avaliação do evento 
(pontos positivos e negativos) e continuidade do 
projeto bimestral pensando e executando ações 
(introduzir, aprofundar e consolidar) voltadas 
para as necessidades educativas dos públicos 
estudantis. Em conclusão, o São João Literário 
nos enriqueceu como sujeitos históricos nos 
diversos tempos de festividades  culturais (local 
e regional).

Publicado em 11/07/2015
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Gincana Junina

Os monitores da oficina de atletismo Luan 
Cavalcanti e Marilia Farias, que fazem parte 
do Programa Mais Educação da Escola Abidias 
Aires de Queiroz, realizaram no último dia 

16/06, em parceria com as demais oficinas, uma 
gincana junina para os alunos que participam 
do programa. Sabe-se que as gincanas escolares 
são ferramentas importantes no processo 
educacional, pois criam momentos que promovem 
a integração dos alunos de todas as turmas e 
desenvolvem a cidadania, enfatizando valores 
como a importância da contribuição individual 
para o grupo, espírito de equipe, solidariedade, 
saber vencer com humildade, aceitar a derrota 
momentânea e a conscientização dos alunos 
a respeito de determinado tema ou problema 
da sua comunidade local. Além de tudo isso, os 
monitores da Oficina de Atletismo que estavam 
responsáveis pela realização da gincana, fizeram 
com que os alunos, além de toda a diversão, 
pudessem ter espírito de solidariedade. Visando 
isso, foram realizadas as provas da arrecadação 
de roupas e da arrecadação de alimentos, onde 
os alunos puderam não só ir nas casas pedir as 
doações mas, também após a gincana, entregar as 
doações a quem necessita. Mas devido ao recesso 
que houve na escola, os alimentos começaram a 
ser entregues no dia 15/07.

Publicado em 14/07/2015

São João Literário 2015: 
Sertão Encantado

Esse ano, o nosso São João foi recheado com 
sabor de sertão com muito encantamento e 
diversão. Tivemos quadrilhas, contos, poesias, 
cordéis, cantigas de roda, músicas e muitas 
comidas típicas que nos deixaram com muita 
energia para festejar o São João. Esse momento 
literário nos deixa muito gratos, pois tivemos 
criações de cordéis e poesias feitas pelos próprios 
alunos que, com muita dedicação, mostram o 
que aprendem em sala de aula e alegram o nosso 
coração.

Com ênfase no Sertão Encantado, fizemos 
acontecer o nosso São João.

Elitãnio Marques
Publicado em 10/07/2015

Cabaceiras / PB
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“Viva São João o meu carneirinho, 
tanto que esperei o ano inteirinho”

Desfilar pelas ruas fantasiado de caipira e ao som 
do forró já virou uma tradição após a 7ª Edição.

O Arrastão Cultural é a primeira ação desenvolvida 
do Projeto Caldeirão Cultural. Este projeto tem por 
objetivo trabalhar a festa junina homenageando 
os santos que são comemorados neste período.

Neste ano demos início à Gincana Ecológica 
durante o desfile, realizando três das tarefas – 
apresentação de um casal de noivos, apresentação 
de um casal country e um grupo de 10 pessoas 
da própria equipe com roupas feitas de material 

São João Literário
O São João Literário da E. M. José Pereira de 
Araújo foi um sucesso total com barracas diver-
sas, quadrilha, comidas deliciosas, prêmios para 
os vencedores da Maratona de Leitura e a ilustre 
presença de nosso amigo Luis Eduardo Salvatore. 
Com o tema “O sertão contado em prosa e verso”, 
desenvolvemos atividades diversas com os alu-
nos, das quais podemos destacar a produção de 
cordéis, causos, quadrinhas, cantigas e releitura 
de telas. Os produtos finais do trabalho foram 
apresentados brilhantemente pelos alunos du-
rante o evento, que marcou o encerramento do 1º 
semestre letivo de 2015.

Publicado em 19/07/2015

reciclável; e todos deveriam participar de todo o 
trajeto do arrastão.

E o Caldeirão Cultural seguiu por quase todo o mês 
junino.

O projeto tem atividades que são realizadas 
dentro e fora da sala de aula, sendo a maioria 
de pesquisas, estudos e debates sobre os temas 
propostos pelos professores. Assim, apresentamos 
algumas das atividades realizadas fora das salas 
(05 de junho).

A gincana a qual foi dada a largada no arrastão 
continuou agitando todo o dia, dentro e fora da 
escola. Era pai que chegava de caipira e dançava 
a muriçoca, era pai que chegava vestido de 

Lençóis / BA

Ibitiara / BA

mosquito da dengue e ainda dando informações 
sobre a doença, era aluno correndo para 
arrecadar garrafas PET e saquinhos de alimentos 
na comunidade, era a busca pelas moedas de R$ 
0,25, era… ufa, tantas foram as tarefas. E a luta 
pelo primeiro lugar foi acirrada entre as equipes.

E no final não deu outra: a equipe Azul foi 
bicampeã.

Publicado em 16/07/2015
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São Raimundo Nonato / PI

São João Literário - U.E. José 
Caetano dos Santos

No dia 14 de julho, a Unidade Escolar José 
Caetano encerrou o semestre letivo com o arraiá 
“Arrocha que ele aprende”, evento que fez parte 
do I São João Literário desta escola. Foi um 
momento impar para toda a comunidade escolar 
e convidados. Bonito de ver tanto envolvimento 
e dedicação tanto da equipe de funcionários, 
como das mães e dos alunos em promover este 
evento.

Publicado em 20/07/2015

U. E. Dep. Edson Ferreira 
e o São João Literário

O I São João Literário da Unidade Escolar Edson 
Ferreira contou com muitas atividades voltadas 
para a leitura e a escrita através de paródias, trava-
línguas, música, danças, contação de histórias e 
muitas outras atividades. Destacamos o “Arraiá 
Rupestre” bem como a dança “Como conquistar 
um amigo”.

Publicado em 20/07/2015

Arraiá “Arrocha que ele aprende”

A quadrilha arrocha que ele aprende foi apresen-
ta pela primeira vez, dia 14 de julho de 2015 na 
unidade escolar José Caetano dos Santos, escola 
municipal da cidade de São Raimundo Nonato – 
Piauí, localizada na zona rural, comunidade São 
Vitor, a 36km da sede do município.

O evento aconteceu na quadra de esportes da co-
munidade e contou com 71 participantes sendo 
16 pares de dançarinos, 26 alunos representando 
o alfabeto e 13 mães fazendo a abertura com a 
paródia “Lundú literário”, sob a coordenação das 
professoras Maria de Fátima Neri, Maria José Ga-
meleira, Silvandira e Maria Gorete Neri.

A quadrilha levou alegria e animação a toda co-
munidade escolar e familiares da região que se 
envolveram com muita alegria. O objetivo foi re-
passar para o público presente o que vem sendo 
desenvolvido na escola no âmbito da leitura e da 
escrita com os 30 minutos diários de leitura, o 
cuidado com a saúde bucal, a preservação am-
biental com a reciclagem em forma de arte, bem 

como rever a memória do nosso passado através 
da fotografia, e idealizando um futuro próspero 
através da leitura de forma lúdica.

A animação esteve por conta da banda esquema 
musical, formada por pais de alunos que se dispu-
seram para colaborar com a nossa festa. E assim, 
com tudo pronto e ensaiado, coreografia, letra 
da música “Arrasta Pé da Educação” na ponta da 
língua e muitos convidados, fizemos nossa apre-
sentação.

Ao IBS, queremos agradecer pelo convite, pois 
foi assim que descobrimos a nossa capacidade 

de mostrar em uma quadrilha junina formas de 
refletirmos sobre a necessidade de cuidarmos do 
meio ambiente, da saúde, da arte e da educação. 
Foi muito divertido! Recebemos muitos elogios do 
público presente, pela criatividade e desenvoltu-
ra dos alunos. O ponto alto foi quando o alfabeto 
inteiro, que como diz a letra do Arrasta Pé da Edu-
cação, invadiu nosso arraiá. As mães com o lundú 
mostraram a importância da família e da escola 
caminharem juntas na Educação.

Publicado em 20/07/2015
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Copa Escolar das Escolas de 
Itajubaquara

O Centro Educacional Municipal José Ramalhete, 
Escola Djalma Bessa e o Anexo do Colégio 
Estadual Maria Quitéria realizaram a 3ª Copa 
Escolar. Momento de descontração e interação 
entre os alunos, que brincaram de forma sadia e 
prazerosa, levando em conta o espírito esportivo 
de cada equipe, que com muita motivação 
souberam encarar e participar ativamente desse 
momento saindo das quatro paredes da escola e 
partindo para a quadra poliesportiva. O esporte 
fortalece e revigora as forças para melhora da 
interação entre os alunos. Praticar esporte é vida.

Elitãnio Marques e Jairo Irineu
Publicado em 10/07/2015

WhatsApp – Semana de muito 
trabalho em Tracuateua

Foi criado um grupo da cidade de Tracuateua no 
aplicativo WhatsApp, composto por gestores, 
agentes transformadores locais e o IBS, para 
dinamizar e facilitar a troca de informações.

A iniciativa do IBS em usar o WhatsApp como meio 
comunicacional pela primeira vez se baseou no 
fato de que, por meio do aplicativo, se pode ter um 
contato 24 horas ao dia, podendo assim ajudar em 
eventuais dúvidas e acompanhamento de tudo o 
que está ocorrendo na cidade.

Durante a semana, diversos acontecimentos 
foram mencionados no grupo, como por exemplo 

a quadrilha literária, a turma do Pererê em que 
fomos acompanhando os preparativos e ensaios, 
com direito a fotos da turma organizadora; a 
entrega de prêmios das brincadeiras realizadas 
em Quatipuru-Mirim; a preparação do Secretário 
de Educação para apresentar ao Governador o 
trabalho que vem sendo realizado em parceria 
com o IBS.

E para finalizar a semana, publicou-se no grupo 
uma foto revitalizante do céu da cidade no fim de 
tarde.

Obs: Todas as fotos da galeria foram retiradas do 
próprio grupo do WhatsApp.

Publicado em 15/07/2015
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O que podemos aprender como 
nossos avós?

O dia das vovós e dos vovôs foi antecipado na 
EMOA.

E como parte do projeto “Família”, alguns vovôs e 
vovós foram convidados para contarem um pouco 
de sua vida desde a infância, trazendo em seus 
relatos as brincadeiras, danças, músicas…

O momento de foi total encantamento para os 
alunos, pois todos ficaram atentos e participaram 
com perguntas bastante curiosas.

Que este momento não se perca no tempo! Afinal, 
o conhecimento deve ser transmitido e ninguém 
melhor que nossos sábios pais e avós para isso.

Publicado em 24/07/2015

A história do mundo todo,
conte a sua

O projeto “A história do mundo todo, conte a sua” 
foi desenvolvido de forma interdisciplinar com 
as turmas da EJA. Cada professor trabalharia o 
tema em sala de aula, envolvendo os alunos nas 
produções para exposição.

A culminância do projeto foi um sucesso. Os 
trabalhos produzidos pelos alunos somados com 
a presença de seu Martin e Joaquim, cantadores 

e sambadores de chulas, e ainda o griô Márcio 
Caires promoveu uma emoção ainda maior. 
Cantamos e dançamos chulas.

Cada convidado contou um pouco de sua história 
de vida: os alunos produziram relatos pessoais, 
croquis de Tanquinho, gráficos, biografias em 
inglês, entrevistas com pessoas fazedoras de 
cultura que virou um livro e artesanato local.

Os alunos da EJA I produziram um livro muito 
bonito com suas biografias. Todos os presentes 
ficaram felizes.

O Secretário de Educação Igo Andrade esteve 
presente no evento e também ficou maravilhado 
com o trabalho desenvolvido.

Mais uma vez a equipe EMOA está de parabéns.

Publicado em 25/07/2015
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Oficina de Xilogravura: Rei 
do Baião e o Sertão são 

homenageados

No dia 13 de junho de 2015, realizamos mais 
uma exitosa  Oficina de Xilogravura  na Escola 
Municipal Luiz Viana Filho. Na oportunidade, 
homenageamos o artista nordestino  Luiz 
Gonzaga , o Rei do Baião, e as paisagens do sertão.

Vale ressaltar que nessa oficina produzimos 
todo material para ornamentação da nossa 
festa junina, que teve como tema “No forró de 
Gonzagão, canto a força do sertão”. Esse também 
foi o tema na nossa carroça para o desfile da rede.

De todas as artes de xilogravura, selecionamos 
duas que foram utilizadas nas capas do cordel 

escrito pelo professor Nilton Rodrigues, que 
também homenageou lindamente o sertanejo 
Luiz Gonzaga.

As oficinas de xilogravura que realizamos na Escola 
Municipal Luiz Viana Filho  e outras escolas da 
Rede Municipal são fruto da parceria com a Área 
de Artes Visuais do Instituto Brasil Solidário, que 
acontece desde 2011 na nossa escola.

Gostaríamos de agradecer a Ambient Móveis 
Planejados que vem doando as madeiras MDF para 
as Oficinas de Xilogravura que temos realizado na 
nossa escola e nas escolas da rede municipal.

Jefferson Maciel Teixeira
Publicado em 06/07/2015

I Sessão de Cinema do Ponto de 
Cultura Anísio Teixeira

No dia 23 de julho de 2015 (noturno), através 
de ação do Ponto de Cultura Anísio Teixeira, foi 
realizada no auditório da UAB/UFBA uma Sessão 
de Cinema para os estudantes do Fundamental II 
da Rede Municipal de Educação de Irecê.

A referida Sessão de Cinema foi parte integrante 
da I Jornada de Oficinas do Ponto de Cultura e teve 
como responsáveis o professor Jefferson Maciel, 
os monitores do NUNCA e alguns estudantes da 
Rede, tendo como parceiros a Secretaria Municipal 
de Educação de Irecê e o Polo UAB/UFBA.

Com direito a pipoca e suco, os estudantes se 
deliciaram com vídeo, resultado da oficina de 
teatro aplicada durante a semana: a apresentação 
de um episódio de Sarapatel, e com o filme 
principal, “O garoto”, de Charlie Chaplin.

Próxima Sessão de Cinema será na Praça da Bíblia, 
defronte ao Colégio Odete. Aguardem!!!

Jefferson Maciel Teixeira
Publicado em 30/07/2015
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I Jornada de Oficinas do Ponto de 
Cultura Anísio Teixeira

Entre os dias 21 a 24 de julho de 2015, a Secretaria 
Municipal de Educação de Irecê realizou, através 
do Ponto de Cultura Anísio Teixeira, a I Jornada 
de Oficinas. A referida atividade foi realizada no 
Espaço UAB/UFBA e possibilitou a participação 
de estudantes do Fundamental II da Rede 
Municipal de Irecê.

A referida Jornada teve a coordenação do 
professor Jefferson Maciel (Coordenador do 
Ponto de Cultura) e a ideia da organização de 
diversas oficinas é exatamente abrir um novo 
ciclo no Ponto de Cultura Anísio Teixeira, a fim 
de promover mais oficinas, cursos, palestras e 
outras possibilidades.

Nessa ação específica aconteceram quatro 
oficinas: Fotografia (Jefferson Maciel), Teatro 
(Roberto Alarcon), Xilogravura (Célio Rodrigues), 

Matemática Divertida, além de palestra sobre o 
uso consciente das redes sociais/internet e uma 
sessão de cinema.

Veja a ação de cada oficina/atividade:

Fotografia: Aula teórica de fotografia (luz, 
zoom, fundo, ISO, enquadramento, posturas do 
fotógrafo, etc). Numa próxima data será realizada 
saída fotográfica. As fotos tiradas pelos estudantes 
serão analisadas para possíveis orientações e 
correções, escolhendo assim as melhores para 
serem expostas nos murais.

Teatro: Criação de uma peça teatral, com gravação 
e edição de vídeo que posteriormente foi mostrado 
na Sessão de Cinema, podendo ser utilizado em 
reuniões, eventos e datas comemorativas.

Matemática Divertida: Jogos e brincadeiras 
com a utilização da matemática: tudo de 
maneira divertida e lúdica, proporcionando aos 
estudantes momentos incríveis e agradáveis de 
aprendizagem.

Xilogravura: Realização de oficina de xilogravura 
com tema livre, com intuito de propagar a 
técnica e possibilitar que essa ação se transforme 
futuramente numa oportunidade de geração de 
renda para os participantes.

Palestra Redes Sociais e Internet: reflexão, 
juntamente com os estudantes, sobre o uso 
consciente das redes sociais pelos jovens e as 
possíveis consequências do mau uso dessas 

ferramentas e das potencialidades, se bem 
utilizadas.

Sessão de Cinema: Realização de sessão de 
cinema com intuito de possibilitar um momento 
de reflexão e lazer para os estudantes inscritos na 
I Jornada de Oficinas do Ponto de Cultura Anísio 
Teixeira, com o filme “O garoto”, um episódio de 
Sarapatel e o resultado da oficina de teatro.

Vale ressaltar que em todas as oficinas/palestras 
tivemos a participação efetiva de monitores 
adolescentes e jovens do NUCA/SELO UNICEF.

Jefferson Maciel Teixeira
Publicado em 30/07/2015

Oficina de Música:
Mais Educação

Com o apoio do Mais Educação, a E. M. José 
Pereira de Araújo vem desenvolvendo as ações 
implementadas em nossa escola pelo IBS. A mais 
nova iniciativa foi a construção de vidrofones que 
serão utilizados pelos alunos da escola. Diversão e 
aprendizado caminhando juntos.

Publicado em 26/07/2015
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9 de Julho - Dia Municipal da 
Leitura: resgatando a cultura de 

Itajubaquara

Há  dois anos, o município de Gentio do Ouro - 
BA - implantou no município a Lei do Incentivo 
à Leitura, onde todas as escolas fazem acontecer 
esse dia. E nas escolas de Itajubaquara não foi 
diferente: fizemos um resgate da cultura da nossa 
comunidade, onde realizamos uma caminhada 
pelas ruas e fizemos paradas pela leitura. Leitura 

Maratona de Leitura para 
professores em São Gabriel

Começa a Maratona de Leitura para Professores 
em São Gabriel: o concurso irá premiar o grande 
vencedor com um carro Gol 0km!

Na noite dessa terça-feira, dia 07 de julho, 
diretores, coordenadores e professores da rede 
municipal de ensino se reuniram no prédio da 
Biblioteca Municipal Amélia Batista Rocha para 
conhecer de perto as regras da Maratona de 
Leitura para Professores.

Por meio da Secretaria de Educação e Cultura e 
da parceria com Instituto Brasil Solidário (IBS), 
a Prefeitura de São Gabriel está promovendo a 
Maratona com o objetivo de estimular e inspirar 
nos docentes o aperfeiçoamento de seus hábitos 
de leitura apostando que, assim, contribuirá para 
a qualificação da categoria em todos os aspectos.

Gentio do Ouro / BA

São Gabriel / BA

essa na qual foi lembrado cada ponto e a origem 
histórica de cada um deles. Esse momento 
enriqueceu o nosso aprendizado, pois existem 
fatos históricos que alguns não conhecem. E já 
aqueles que estavam presentes e que já conhecem 
a história ficaram alegres em ouvir e relembrar o 
seu tempo de infância.

Foi uma viagem histórica na linha do tempo de 
Itajubaquara.

Publicado em 10/07/2015

Com o tema “Um gol na trave da leitura”, o 
concurso tem uma premiação muito atrativa, 
sendo um carro Gol 0km para o grande vencedor 
e do 2º ao 5º lugares, tablets. Para a professora 
da Escola Municipal Manoel Honorato de Souza, 
Ivete Ribeiro, a iniciativa é importante e o prêmio, 
estimulante para ela e seus pares.

“Na correria do cotidiano a gente lê, mas ficamos 
muito atrelados somente aos conteúdos da 
disciplina que trabalhamos. A Maratona vem 
para fomentar a leitura prazerosa e estou muito 
animada porque o prêmio é um estímulo e tanto!”, 
afirmou sorrindo a professora Ivete Ribeiro.

Durante o evento, houve exibição do curta-
metragem “A bola do jogo”, de Sandoval Dourado 
e a representante do IBS, Rúbia Dourado Matos, 
apresentou o regulamento e as obras que fazem 
parte do concurso.

“Precisamos fortalecer nossos professores porque 
só eles são capazes de formar estudantes críticos. 

A leitura e todo o repertório cultural adquirido por 
meio dela fazem diferença na vida das pessoas 
para a construção de uma sociedade melhor”, 
enfatizou a Secretária de Educação e Cultura, 
Ivanete Gomes.

Conheça as obras que fazem parte do concurso: 

•	 Vidas Secas. Autor: Graciliano Ramos.
•	 O quinze. Autora: Rachel de Queiroz.
•	 A hora da estrela. Autora: Clarice Lispector.
•	 Capitães da areia. Autor: Jorge Amado.
•	 Olga. Autor: Fernando Morais.
•	 1808. Autor: Laurentino Gomes.
•	 O caçador de pipas. Autor: Khaled Hosseini.
•	 O menino do pijama listrado. Autor: John 

Boyne.
•	 A menina que roubava livros. Autor: Markus 

Zusak.

Publicado em 10/07/2015
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Irecê / BA

Escovação diária: prevenção e 
conscientização contínua

Desde 2011, a Escola Municipal Luiz Viana Filho 
foi contemplada com um escovódromo, ação 
referenciada pela parceria do Instituto Brasil 
Solidário (IBS) com o município de Irecê e, mais 
especificamente, com a nossa escola.

Durante esse período, muito se tem utilizado 
essa ferramenta para escovação contínua como 
forma de prevenção e conscientização dos 
estudantes (principalmente do Fundamental 
I) sobre a importância da escovação e, acima 
de tudo, a escovação correta. É imprescindível 
cuidar da saúde dental dos estudantes desde 
cedo.

Tivemos também momentos de grande 
movimentação no referido escovódromo, assim 
como tivemos também, momentos de desânimo 
e desativação do mesmo o que nos deixou muito 
tristes. Somado a isso, ainda tivermos período de 
falta de material (escovas e pastas) e água. Mas 
essa situação não nos desanimou em nenhum 
momento e alguns professores continuaram 
de maneira ininterrupta a escovação, 

mantendo assim as atividades de orientação e 
conscientização dos estudantes.

Nesse ano, retornamos ativamente a escovação 
no Fundamental I com horários definidos, 
organização sistemática das turmas, material 
próprio adquirido com patrocínios de diversos 
setores, principalmente da parceria com a 
Biocomp, representado pelo senhor Valdi 
Rocha e a parceria com o Colégio Cometa, FAI 
(Faculdade Irecê) e a Universidade Norte do Paraná, 
representados pelos professores Jorge Edílson 
de Carvalho e Marcos de Carvalho, que doaram 
generosamente escovas para os estudantes.

Segundo levantamento do Ministério da Saúde, 
58% dos brasileiros não fazem uso correto da 
escova de dentes. Isso significa que pelo menos 
seis em cada dez brasileiros, consumiram o 
produto de forma esporádica ou inadequada. E 
mais: um terço da população nunca se submeteu 
a um tratamento dentário. Atualmente, cerca de 
40% dos brasileiros já perderam todos os dentes. 
Segundo o Ministério, a incidência de  doenças 
bucais e a perda de dentição é maior em pessoas 
acima dos 65 anos. Mas entre os jovens, os 
números também são preocupantes: 40% deles, 

entre 15 e 19 anos, já perderam pelo menos um 
dente. E o principal motivo, na maioria dos casos 
(93%), é a cárie. Segundo especialistas, a má 
saúde bucal dos brasileiros é resultado da falta 
de cuidados básicos de higienização. Problemas 
simples como a cárie, podem se transformar em 
casos complexos – tratamento de canal -, se 
as pessoas não adotarem medidas preventivas, 
como escovar os dentes todos os dias, usar o fio 
dental e evitar o excesso de açúcar e café.

Por isso a importância da escovação diária, 
prevenção e conscientização dos estudantes 
em relação à higiene bucal, escovação correta e 
alimentação saudável.

Jefferson Maciel Teixeira
Publicado em 06/07/2015

Gentio do Ouro / BALençóis / BA

Sorriso Perfeito
A escovação está ativa nas escolas de Itajubaquara: 
é uma realidade na vida dos educandos. Durante 
todos os dias os alunos, ao terminarem o 
momento da merenda escolar, já se direcionam 
para o escovódromo para fazer a higiene bucal.

Maria Teresa
Publicado em 10/07/2015

Sua saúde começa pela boca

Hoje mais uma parceria foi firmada com a Dra. 
Ana, dentista local. Ela falou sobre a importância 
da escovação e o uso do fio dental diariamente. 

Em seguida, realizou uma triagem com os 
alunos para encaminhá-los ao posto de saúde 
da comunidade e assim dar um atendimento 
mais específico aos que precisam de maiores 
tratamentos.

Em outro momento, foi feita a escovação com 
orientação da doutora e, também, distribuição de 
escovas.

Esperamos que esta parceria se firme e dê frutos, 
porque alguns profissionais já passaram pela 
escola e não ficaram, pois foram embora do 
município. Que a Dra. Ana fique por muito tempo.

Obrigada doutora Ana pela parceria.

Publicado em 21/07/2015
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IBS no Blog

Respostas para o Amanhã 
valem prêmios

Professor,

Desafie seus alunos a realizar um projeto 
que poderá melhorar a vida na comunidade, 
transformar curiosidade em conhecimento e 
conhecimento em ação. Estimule o debate com os 
estudantes sobre as possibilidades de realização 
de um trabalho concreto, mostrando como os 
conteúdos de sua disciplina podem contribuir 
para a realização do projeto.

Encontros com a Educação 
do Pará

O Presidente do Instituto Brasil Solidário Luis 
Salvatore, signatário do Pacto pela Educação do 
Pará, participou de reuniões de planejamento 
com equipe da Secretaria de Educação do 
Estado do Pará – Seduc -, e da apresentação de 
atividades dedicadas ao Pacto ao governador 
Simão Jatene, ao secretário Helenilson Pontes e 
à Wanda Engel, do Instituto Synergos.

O Pacto é uma parceria entre o Governo do Estado 
do Pará, por meio da Seduc, e o Instituto Synergos, 
que tem como objetivo prioritário a melhoria da 
qualidade da Educação no Pará.

O evento aconteceu dia 02 de julho e reuniu 
também as lideranças da Secretaria Municipal de 
Educação de Tracuateua que, na oportunidade, 
aproveitaram para alinhar ações do IBS.

Confira as fotos desse grande evento em prol da 
Educação paraense!

Publicado em 14/07/2015

O Prêmio Respostas para o Amanhã está na sua 
2ª edição e tem por objetivo fomentar e difundir 
projetos desenvolvidos por alunos do Ensino 
Médio da rede pública, mediante orientação de 
um professor.

Nessa edição, serão contemplados projetos 
nas áreas de Ciências da Natureza, 
Matemática e suas Tecnologias tais como 
Biologia, Física, Química, Matemática 
ou outras integrantes dessas áreas do 
conhecimento.

A inscrição deverá ser feita entre 26 de 
junho e 20 de setembro de 2015.

Não perca tempo! Clique aqui e saiba mais sobre 
esse prêmio para conquistá-lo!

Publicado em 14/07/2015
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Resultados 30 Minutos pela 
Leitura como evento mensal

Na última quarta-feira (15/07) foi realizado o 
Projeto 30 Minutos pela Leitura do mês de maio 
e, mais uma vez, diversas escolas parceiras do 
Instituto se prontificaram em reservar um tempo 
para dedicar-se ao Projeto e nos mostraram 
por meio do evento mensal no facebook, os 
resultados.

O objetivo do evento no facebook é facilitar as 
postagens das ações e concentrar os registros do 
desenvolvimento do 30 Minutos pela Leitura em 
cada município. Assim fica mais fácil saber como 
o Projeto aconteceu nas diferentes localidades, 
com um panorama mais abrangente sobre todas 
as atividades realizadas.

Além disso, as postagens trazem e tratam da 
culminância do Projeto em formato de sequência 
didática, na qual as escolas preparam-se semanas 
antes para as ações que serão apresentadas no dia 
da culminância (terceira quarta-feira do mês).

Lembre-se que o próximo 30 Minutos pela Leitura 
ocorrerá dia 19 de agosto!

Você pode publicar na página do evento, relatos 
e fotos sobre os preparativos e os resultados para 
que todos possam acompanhar.

Veja as atividades publicadas nesse mês!

Publicado em 17/07/2015


