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A CADA ANO O 
SÃO JOÃO LITERÁRIO

CONQUISTA MAIS ADEPTOS

Junho é mês de festas juninas. Mas 
para as escolas participantes do 
Programa de Desenvolvimento da 
Educação, o PDE, junho é mês de 
São João Literário, festejo que une a 
tradição da festa popular junina ao 
incentivo à leitura literária! E neste 

ano tivemos a adesão de diversas 
escolas que resolveram se inspirar no 
fantástico mundo das histórias  para 
compor quadrilhas e festas! Confira 
as publicações e sinta como foi! 
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Multiplicação
A influência do IBS tem sido sentida das 
mais diversas formas: as escolas estão 
agindo em seus municípios e plantando 
boas sementes! Acompanhe!
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BOAS INICIATIVAS

Desenvolvendo a 
subjetividade

Arte e cultura entraram definitiva e 
efetivamente no ambiente escolar! Confira 
as iniciativas!
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ARTE E CULTURA

junho 2015 

São João Literário Incentivo à Leitura Meio AmbienteArte e CulturaBoas Iniciativas

Meio Ambiente
Atividades que visam aproximar 
o aluno da natureza,  desenvol-
vem o respeito pelo meio am-
biente e sensibilizam o adulto 
do futuro! 
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 São João Literário e Concurso 
de Quadrilhas Arrasta Pé da 

Educação 2015

A Escola Municipal Luiz Viana Filho está a 
pleno vapor em se tratando do nosso São João 
Literário 2015 e, também, em relação à nossa 
participação no Concurso de Quadrilhas Arrasta 
Pé da Educação, concurso nacional lançado 
pelo Instituto Brasil Solidário em que nossa 
escola participará disputando na modalidade 
Fundamental II.

O São João Literário acontece em nossa 
escola desde o ano passado e a proposta de 
implementar a tradição do São João com uma 
proposta literária proporcionou ao nosso público 
uma oportunidade significativa de ter contato 

Preparativos para o 
São João Literário

A Escola Municipal José Pereira de Araújo 
se prepara para mais um São João Literário. 
Inspirados pelo conceito de sustentabilidade, 
faremos uso em nossa festa de materiais 
reciclados, desde o convite até a roupa da 
quadrilha. Estejam todos convidados para esse 
arraiá, que acontecerá dia 19 de junho.

Publicado em 12/06/2015

com poesias, versos, textos, cordéis, livros e tantas 
possibilidades. Por isso, a ideia de realizarmos 
pela segunda vez esse ano.

Disputaremos também o Concurso de Quadrilhas 
Arrasta Pé da Educação e esse ano temos certeza 
que faremos bem melhor que no ano passado. 
Decidimos trabalhar como tema “No Forró do 
Gonzagão, canto a força do sertão!” na quadrilha. 
Com isso, queremos homenagear o Rei do Baião, 
com a quadrilha “40 Graus de Forró e Sabiduria”.

As reuniões que tratam do São João Literário e dos 
ensaios para o Concurso de Quadrilhas estão a ple-
no vapor! Vejam as fotos.

Publicado em 10/06/2015

Irecê / BA

Ibitiara / BA
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Arraiá Ouro dos Colégios 
CEMGO e CEMAQ

O Arraiá Ouro é uma junção dos Colégios CEMGO e 
CEMAQ no dia 18 de junho. Na tentativa de fazer 
algo diferente, os dois colégios se uniram para 
apresentar o Arraiá Ouro para Gentio do Ouro. 
Da interação, saíram as seguintes apresentações: 
Cavalgado, Versos, Quadrilhas, Pau de Sebo, 
casamento matuto, dança de fita, Banda de Lata 
e, para fechar a primeira noite, uma banda.  

Publicado em 22/06/2015

Segundo dia do Arraiá Ouro dos 
Colégios CEMGO e CEMAQ

No segundo dia do Arraiá Ouro dos Colégios 
CEMGO e CEMAQ, 19 de junho, iniciamos as nossas 
apresentações com um desfile para eleger o Rei e 
Rainha do Ouro, quadrilha, concurso de dança, 
apresentação da Quadrilha Forrozeiros do São 
Francisco de Xique-Xique e, para fechar a nossa 
noite e finalizar o evento, o show de Patrícia 
Molhada, também da cidade de Xique-Xique. Nos 
despedimos com muita alegria e satisfação da 
nossa parceria: juntos construímos uma Educação 
melhor para o município de Gentio do Ouro.

Publicado em 22/06/2015

Gentio do Ouro / BA

Cabaceiras / PB

II São João Literário da Escola 
Maria Neuly Dourado

A EMEF Maria Neuly Dourado, neste ano de 
2015, realizou o II São João Literário com 
o Arraiá das Estrelinhas, tendo como tema 
gerador a “Homenagem aos artistas sanfoneiros 
da nossa terra”, e como sub tema, “Sanfoneiros 
da  Roliúde Nordestina”.  Foram destaques no 
evento os artistas sanfoneiros Flávio José, da 
cidade de Monteiro, e J Show, Seu Caboclo, Seu 
Inacinho, Zé de Liu, Emerson e Felipe Santos. 
Para abrilhantar o evento, tivemos apresentações 

de danças típicas, barraca literária apresentado 
trabalhos baseados na bibliografia dos artistas 
homenageados e também a Barrateca, espaço 
onde destacaram-se as atividades trabalhadas 
durante o desenvolvimento do projeto. E 
fechamos com chave de ouro: tivemos uma 
brilhante apresentação da Quadrilha Arrocha Guri.

Publicado em 25/06/2015
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Quatipuru / PA

São João Literário

O Projeto São João Literário foi realizado através 
das sequências didáticas desenvolvidas com os 
alunos do Ensino Fundamental, incentivando 
a leitura e a escrita de diferentes gêneros 
como adivinhas, trava-línguas, quadrinhas, 
receitas e poemas e, após a realização, houve 
um grande evento cultural que envolveu as 
escolas municipais de Boa vista em conjunto de 
simpatia, magia, beleza e alegria, fortalecendo 
assim a cultura de um povo na leitura, na dança, 
na música, na contação de história e no teatro, 
e propiciando  esse momento mágico que a 
Educação nos oferece.

Publicado em 23/06/2015

I São João Literário da Escola 
Padre Leandro

A Escola Padre Leandro esse ano vem abrilhantar 
na quadra junina com o São João Literário com o 
tema “Arrasta pé Sustentável”, que inspirou nossa 
quadrilha. Nessa festança teve a barraca do Correio 
Elegante, a Barrateca, a Toca do Coelho Literário, a 
Pescaria Ecológica e a barraca de comida. Também 
teve a presença de quadrilhas da região, dança da 
boneca e xote das meninas, com alunas da escola 
e apresentação das Miss Pipoca. Mas a atração 
principal e esperada pelo público foi a Quadrilha 
Revolução Junina da Escola Padre Leandro, que 
encantou através de seus trajes feitos de material 
reciclado, com os seguintes materiais: jornal, saco 
de estopa, tecido de sombrinha, papelão, saco 

de trigo, flores de caixa de ovos, fuxico, retalhos 
de tecido,  copos descartáveis, balde de tinta, CD, 
blusas e calças. Os meninos vem representando o 
espantalho, as meninas, a Dorothy, o marcador, 
Homem de Lata e, como Miss Caipira, Mulher 
Rendeira, representando as ações do IBS, Miss 
Mulata Dorothy e Miss Simpatia, a Noiva Reciclada.

Com elegância e simpatia dos brincantes 
apresento a todos os leitores as fotos da Quadrilha 
Revolução Junina da Escola Padre Leandro com 
o Arrasta pé Sustentável,  que se embrenhou na 
literatura infantil com o Mágico de Oz.

Publicado em 30/06/2015
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Gentio do Ouro / BA

Irecê / BA Boquira / BA

Multiplicação em Pituba

Buscando multiplicar as ações do IBS, na manhã 
do dia 29 de maio o Colégio CEMGO se deslocou 
até a comunidade de Pituba para colocar em 
prática tudo o que aprendeu com as oficinas do 
Instituto Brasil Solidário. A caravana do CEMGO 
partiu rumo a novas experiências para o Colégio 
Jovelina.   Essa multiplicação só aconteceu 
porque houve um trabalho em equipe. Muito 
obrigada às duas escolas. Trabalhar em equipe 
é saber ser parte de um todo. É como ser uma 
parte fundamental de um corpo, mas sabendo 

Os movimentos sociais na 
Primeira República

Os estudos desse tema são de grande relevância 
nos dias de hoje, pois os mesmos favorecem e 
contribuem para o conhecimento e o exercício 
do direito de cidadão. É papel da disciplina de 
História preparar alunos críticos e participativos 
em nossa sociedade. Os alunos do Colégio 
Municipal Tiradentes – Boquira/BA, conheceram 
com esse tema os protestos, revoltas e lutas pela 
terra dentro do Movimentos Sociais na Primeira 
República, vendo assim o quanto é importante se 
informar e conhecer nossos direitos.

Publicado em 17/06/2015

Audiência pública: Plano 
Municipal de Educação de Irecê

No dia 02 de junho (terça-feira) aconteceu  a 
AUDIÊNCIA PÚBLICA: PLANO MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO – PME de Irecê. A referida 
atividade aconteceu na CÂMARA MUNICIPAL DE 
VEREADORES  e visou sistematizar e apresentar 
as metas do Plano Municipal de Educação 
elaboradas coletivamente.

Na oportunidade, cada Grupo de Trabalho 
apresentou as metas relacionadas ao nosso Plano 
Municipal de Educação.

que sem corpo esta parte de nada serve. Ter a 
capacidade de trabalhar bem em equipe mostra 
humildade, tolerância, inteligência emocional e 
companheirismo. Ninguém é nada sozinho. E se 
queremos fazer algo grande, importante e que 
nos traga orgulho, precisamos fazer em equipe.

Alcançar o sucesso com um esforço coletivo é 
muito mais prazeroso. JUNTOS CONSTRUÍMOS!

Mariana Paiva
Publicado em 03/06/2015

A referida atividade contou com a participação 
de gestores e coordenadores, professores, alguns 
vereadores, equipe técnica da Secretaria de 
Educação, Secretário de Educação, membros 
da comunidade, secretários de outras pastas, 
membros de sindicatos, entre outros.

Veja as fotos.

Publicado em 10/06/2015
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Irecê / BA

Oficina de Educomunicação: mais 
uma linda saída fotográfica

No dia 03 de junho (quarta-feira) aconteceu 
a OFICINA DE EDUCOMUNICAÇÃO – SAÍDA 
FOTOGRÁFICA. A referida atividade aconteceu 
no entorno da  ESCOLA MUNICIPAL TENENTE 
WILSON  com objetivo de proporcionar aos 
estudantes do 5º ano B dessa escola uma 
significativa SAÍDA FOTOGRÁFICA com tema livre,  
com intuito de utilizarmos técnicas repassadas 
no encontro anterior, como luz natural e 
artificial, enquadramento, fundo e uso do flash, 
entre outras.

A ideia foi mostrar para os estudantes que é 
possível fazer uma boa fotografia utilizando o 
equipamento ao qual eles tem acesso, como 
celulares e máquinas digitais. Para tanto 
são necessárias algumas qualidades como 
criatividade, flexibilidade, sensibilidade, etc.

Essa atividade contou com a participação efetiva do 
coordenador Jefferson Maciel Teixeira e estudantes 
do 5º ano B, devidamente matriculados na escola 
e do coordenador da Escola Tenente Wilson, o 
professor Ednilson Miranda. Veja as fotos da ação.

Publicado em 10/06/2015

Uma aula de Arte na prática

Como parte integrante da sequência didática de 
Arte do Fundamental II da Escola Municipal Luiz 
Viana Filho, conduzida pela professora Keli Carine, 
os estudantes puderam vivenciar de maneira 
prática uma visita ao lixão, que se encontra bem 
perto de Irecê em direção a Itapicuru e Fazenda 
Nova.

Essa ação é fruto de uma sequência didática 
relacionada ao Planejamento de Arte da Rede 

Municipal de Irecê, que propôs às escolas 
trabalharem com o artista e fotógrafo  Vicente 
José de Oliveira Muniz, mais conhecido como 
Vik Muniz, que é um artista plástico brasileiro 
radicado nos Estados Unidos e faz experimentos 
com novas mídias e materiais.

O referido artista transforma o que todo mundo 
insistentemente chama de lixo em obra de arte. O 
lixo posteriormente é fotografado e transformado 
em reproduções incríveis.

A ideia é mostrar aos estudantes a diferença entre 
lixo e material reciclável e reutilizável e, ainda, as 
possibilidades de aproveitar aquilo que as pessoas 
entendem apenas como “lixo”. Essa foi apenas 
uma dessas etapas do projeto apresentado nessa 
unidade.

Vale ressaltar a parceria entre a Equipe de 
Comunicação Luis Salvatore, que registou todas as 
atividades da referida ação.

Gostaríamos de parabenizar a coordenadora 
técnica de Arte da Rede, a professora Kátia, a 
professora Keli Carine pelo desempenho no 
projeto, os estudantes que se envolveram e todos 
que contribuíram para a realização desse lindo 
trabalho.

Breve divulgaremos as artes produzidas pelos es-
tudantes reaproveitando o que seria “lixo”.

Texto: Jefferson Maciel Teixeira
Fotos: Keli Carine, Jefferson Maciel Teixeira

e Equipe de Comunicação

Publicado em 10/06/2015
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Palmeiras / BA

Sons da África

Com o incentivo do Instituto Brasil Solidário e o 
apoio do Mais Educação, nossas crianças agora tem 
aulas de percussão diariamente. E para começar 
os trabalhos do 1º semestre, nada melhor do que 
ouvir, conhecer e aprimorar os instrumentos por 
meio dos sons da África através dos tambores e 
diversos instrumentos já utilizados nas aulas de 
contação de história.

Publicado em 15/06/2015

Projeto Arca de Noé

O  Projeto Arca de Noé  foi implantado na Escola 
Municipal Manoel Afonso em julho de 2014 e tem 
como objetivo proporcionar contato e apreciação 
de poesias e canção da cultura popular brasileira 
e criar produções em Artes Visuais ligadas à 
temática animal.

O projeto é inspirado no livro de poesias infantis 
“A arca de Noé”, do poeta, compositor e cantor 
Vinícius de Moraes e é desenvolvido nas turmas 
de 1º e 2º anos nas aulas de Arte do professor 
Whebert Walace (Ula). A obra “A arca de Noé” 
tornou-se um dos livros mais populares de 

Arte na escola
Com o objetivo de promover o gosto e o prazer da 
leitura de diversos gêneros literários no  Colégio 
Municipal Tiradentes, Boquira/BA, foram 
trabalhados em sala de aula   estudos   sobre 
xilogravura, literatura de cordel e canções de 
Luiz Gonzaga nas disciplinas de Arte, História 
e Geografia. Nada é mais justo e prazeroso do 
que possibilitar aos nossos alunos o contato com 
essa presente e riquíssima cultura nordestina. 
Apreciando esses estudos e multiplicando as 
oficinas de xilogravura das ações do IBS (Etapa 
II), os alunos do 6º Ano A (matutino) e 6º B 
(vespertino) confeccionaram textos de cordéis 
juninos em xilogravura,   e os   9º Ano C e D 
(vespertino) realizaram um   excelente trabalho 
na elaboração dos folhetos e das xilogravuras.

Publicado em 18/06/2015

Boquira / BA

Vinícius de Moraes por ter criado um laço com as 
crianças. Todas as gerações têm nos seus poemas 
uma porta de entrada para o mundo da literatura 
e da música popular brasileira.

Através da realização do projeto, as crianças 
tiveram a oportunidade de conhecer a história 
da Arca de Noé, apreciar as poesias e canções da 
obra de Vinicius de Moraes ampliando, assim, 
seu repertório musical, além de desenvolverem 
obras ligadas ao desenho, à pintura, ao recorte e 
colagem, sempre com a temática animal.

Publicado em 16/06/2015
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Ibitiara / BA

Balsas / MA

Projeto de leitura: Fábulas – 
Escola Municipal Agostinho Neves

Todas as quartas e quintas-feiras está acontecendo 
o projeto de leitura “Fábulas”, desenvolvendo 
a leitura e interpretação através de fábulas. O 
mesmo está sendo aplicado com alunos de 4º e 5º 
anos! Um sucesso!!!

Publicado em 01/06/2015

Biblioteca Itinerante

A Escola Municipal José Pereira de Araújo 
promoveu, na última semana, a ação de levar 
leitura para os pacientes e funcionários do Posto 
de Saúde de Lagoa do Dionísio. Através de nossa 
Biblioteca Itinerante pretendemos aproximar 
mais a comunidade dos livros e das leituras, 
formando assim uma comunidade de leitores.

Publicado em 07/06/2015

Maratona de Leitura

A semana de 08 a 12 de junho foi especial para os 
alunos da E. M. José Pereira de Araújo participantes 
da Maratona de Leitura, pois foi a semana de 
entrega das resenhas e de realização da atividade 
final. A premiação dos vencedores acontecerá no 
dia do São João Literário.

Publicado em 13/06/2015

Contação de História

As bibliotecárias da E. M. José Pereira de Araújo 
vem desenvolvendo várias ações de incentivo à 
leitura. Dentre elas, está a contação de histórias 
para as crianças de Educação Infantil e Ensino 
Fundamental I. É incrível ver como os olhinhos 
de nossas crianças brilham nestes momentos tão 
especiais.

Publicado em 13/06/2015
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Caminhada Ecológica

Na semana do Meio Ambiente, a E. M. José Pereira 
de Araújo promoveu uma caminhada ecológica 
onde os alunos tiveram a oportunidade conhecer 
um pouco mais das espécies nativas da nossa 
região e colher mudas para ampliar o canteiro 
da escola. Com este trabalho, objetivamos 
conscientizar nossos alunos acerca da importância 
da preservação de nosso meio ambiente.

Publicado em 07/06/2015

Boas Iniciativas Arte e Cultura Incentivo à Leitura Meio AmbienteSão João Literário

Ibitiara / BA Boquira / BA

Irecê / BA

Semana do Meio Ambiente 
no Cólegio Municipal Tiradentes

Dando continuidade às ações do IBS na escola 
na Semana do Meio Ambiente do Colégio 
Municipal Tiradentes, as turmas dos 7º Ano, sob 
a orientação da professora Alessandra Castro 
Curcino, plantaram árvores frutíferas no entorno 
da escola. Foi um trabalho de conscientização e 
contextualização no currículo dentro do conteúdo 
programático “Reino das Plantas” da disciplina de 
Ciências.

Juceli Xavier 
Publicado em 08/06/2015

Atividades do Grupo de Apoio ao 
Meio Ambiente - GAMA

Com a criação do GAMA – GRUPO DE APOIO AO 
MEIO AMBIENTE da Escola Municipal Luiz Viana 
Filho, atividades de organização e manutenção 
relacionadas ao MEIO AMBIENTE da nossa escola 
ganharam ritmo continuado de ações efetivas.

O referido grupo foi criado esse ano e, sob a 
coordenação da professora Marilúcia Rosa, tem 
desenvolvido atividades no contra turno. Dentre 
as atividades podemos destacar: cuidados com a 
horta, serviços de capina e limpeza, cuidados com 
as plantas e árvores, etc.

Nosso objetivo é manter um grupo assíduo 
na escola com esse objetivo. Até criamos uma 
logomarca e colete específicos para facilitar a 
identificação com o trabalho desenvolvido e 
ainda ajudar na visualização das outras pessoas 
em relação aos membros do grupo na atuação no 
contra turno.

“Parabéns a todos do grupo por acreditarem no 
trabalho coletivo e, principalmente, no nosso 
meio ambiente para produzirmos um futuro 
melhor”, avalia a coordenadora do grupo.

Jefferson Maciel Teixeira
Publicado em 10/06/2015
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Palmeiras / BA Quatipuru / PA

Dia Mundial do Meio Ambiente

No dia 05 de junho, a Escola Municipal Manoel 
Afonso realizou uma passeata em comemoração 
ao Dia Mundial do Meio Ambiente. O evento 
foi organizado pela professora de Educação 
Ambiental, Sandra Ramos, e contou com o apoio 
e colaboração de toda equipe escolar!

O objetivo da passeata foi promover a 
conscientização da comunidade e dos alunos 
sobre a necessidade de preservação dos 
recursos naturais. Os alunos demostraram todo 
o conhecimento adquirido nos três meses de 
aula, na elaboração (muita criativa) de cartazes 
informativos e de sensibilização, expressando 
sua preocupação com o planeta em que vivemos.

É necessário que cada um faça sua parte, da mais 
simples às grandes ações, para que possamos 
garantir que as novas gerações usufruam dos 
recursos naturais indispensáveis à vida humana.

Publicado em 15/06/2015

Horta Escolar

Visando alimentação saudável e merenda escolar 
de boa qualidade, a horta orgânica vem tomando 
grande proporção por parte da parceria com o 
Instituto Brasil Solidário - IBS e agora mais ainda 
com o Programa Mais Educação. Semanalmente, 
as hortaliças de grande variedade são colhidas e 
vendidas para pais e funcionários da escola.

Publicado em 15/06/2015

Caminhada ambiental
As escolas municipais de Boa Vista reuniram-se em 
uma caminhada pelas ruas de nossa localidade, 
destacando vários temas com o objetivo de 
sensibilizar a população para a preservação do 
meio ambiente. 

Publicado em 24/06/2015
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IBS no Blog

9º Prêmio Professores do Brasil
O Prêmio Professores do Brasil, instituído em 2005 
pelo Ministério da Educação (MEC) por meio da 
Secretaria de Educação Básica, está em sua 9ª 
edição.

Fique atento: a inscrição será durante o 
período de 15 de junho a 14 de setembro de 
2015.

Para participar é preciso produzir um relato 
de experiência, evidenciando sua qualidade e 
resultados obtidos – como por exemplo: registro 
fotográfico ou vídeo de materiais didáticos 
produzidos ou das atividades realizadas com os 
alunos; estatísticas que demonstrem efetivas 

Resultados 30 Minutos Pela 
Leitura como evento mensal

Mesmo com a correria do dia a dia, diversas 
escolas parceiras do Instituto se prontificaram 
em reservar um tempo para dedicar-se ao Projeto 
do 30 Minutos pela Leitura do mês de junho, que 
ocorreu na última quarta-feira (17/06), e esteve 
mais uma vez presente  como evento mensal 
no Facebook!

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 15 de julho!

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

Confira na galeria alguns resultados  postados 
pelas escolas.
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melhoras nos indicadores educacionais de acesso, 
de permanência e de rendimento dos alunos 
envolvidos; artigos e matérias publicadas em 
jornais, revistas e internet.

Categorias de premiação
•	 Creche – Educação Infantil;
•	 Pré-escola – Educação Infantil;
•	 Ciclo de alfabetização: 1º, 2º e 3º anos – Anos 

iniciais do Ensino Fundamental;
•	 4º e 5º anos – Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental;
•	 6º a 9º anos – Anos Finais do Ensino 

Fundamental;
•	 Ensino Médio

Premiação
Serão premiados 5 professores em cada uma 
das 6 categorias, totalizando 30 experiências 
selecionadas, cada uma com R$ 7.000,00.

Não perca tempo! Informe-se já, clicando aqui!
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Apreciando o São João Literário
Neste mês de festas juninas, Luis Salvatore, 
Presidente do IBS, realizou uma viagem pela 
Bahia para reforçar os trabalhos do Instituto 
nos municípios participantes do Programa 
de Desenvolvimento da Educação – PDE, e 
apreciar a culminância das sequências didáticas 
do São João Literário 2015.

Em Palmeiras, o acerto de detalhes para os 
Intercâmbios Solidários que acontecerão em 
Outubro.

Em Ibitiara, Luis apresentou palestras e reforços 
sobre Novas Tecnologias na Educação para as 
escolas bases 1 e 2.

Em Boquira, participou da inauguração 
da  Biblioteca Escolar Comunitária Professora 
Nilza Maria de Souza, que atenderá duas escolas 
bases e todo e qualquer público que se interesse 
por literatura, trazendo novos rumos para a 
formação do cidadão boqueirense: um marco na 
vida dos atuais e futuros leitores.

Em todos os municípios foram realizadas reuniões 
de fortalecimento das ações do IBS, já apontando 
para o III Encontro Nacional.

E, aproveitando a oportunidade, o deleite de 
assistir as quadrilhas e festejos do  São João 
Literário ao vivo! #juntosconstruimos
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