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Olá! Esta é a primeira edição do Informativo Osquindô. Mensalmente apresentaremos as ações
desenvolvidas pelo Clube Osquindô e alguns dos resultados. Fique por dentro dos projetos
desenvolvidos, parceiros e das atividades de nossa programação. Continue acompanhando-nos.
Abraço Osquindônico!!!

LOUCOSPORLEITURAEMNÚMEROS
A Rede Loucos por Leitura é uma inicia va, que
ar cula com representantes de pontos de leitura
escolares e comunitários em bairros e distritos de
Mariana voltados para a promoção do livro e da
leitura, por meio de ações sistema zadas que
visam intercambiar experiências dos par cipantes
e fortalecer prá cas que es mulem crianças e
jovens a cul var o hábito da leitura.
No mês de JUNHO, consolidamos o 1º Relatório da
Rede Loucos por Leitura rela vo ao período
2015/16 , onde foram organizados os resultados
desses dois primeiros anos de atuação da nossa
Rede.

2015/2016
14 pontos de leitura escolares e comunitários integrantes à Rede LPL;
11.370 livros arrecadados nas Campanhas Banco de Livros (2015) e Leia Mariana
(2016);
105 atividades de fomento público direto
de aproximadamente 6.000 pessoas;
20 atividades de fomento: oﬁcinas,
treinamentos, encontros, avaliações e
interações criativas;
30 pessoas envolvidas nas atividades
regulares de formação: educadores,
agentes e gestores das bibliotecas
escolares e comunitárias;
12 Encontros de intercambio de práticas
com gestores das bibliotecas escolares e
comunitárias.
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25 alunos da Escola Municipal Wilson Pimenta,
integrante da Rede Loucos por Leitura, veram a
oportunidade de aprender uma nova técnica de
artesanato através da par cipação na "Oﬁcina Arte
com Barbante" realizada pelo Programa A tude
Ambiental da Vale, no dia 21, no Clube Osquindô.

35 crianças e jovens, da Escola Estadual Cel
Benjamim Guimarães e da comunidade de
Passagem de Mariana, par ciparam da Oﬁcina
de Expressão Corporal (street dance),
ministrada por Jonas de Souza, nos dias 9, 12 e
14 de junho. A oﬁcina foi uma parceria com o
Programa A tude Ambiental da Vale.
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Os integrantes da Rede de Pontos de
Leitura par ciparam de mais uma
oﬁcina de capacitação, "Sombras Que
Contam História", ministrada pela
contadora de história Sandra Lane.
Nesta oﬁcina os mediadores de
leitura usaram a linguagem do teatro
de sombras para a contação de
histórias.

QUADROQUANTITATIVO-JUNHO2017
ÍTEM
Total de Público Atendido
Total de Horas de Atendimento
Doação de Livros
Leitores Cadastrados
Ações Realizadas
Empréstimo de Livros

SIGAOOSQUINDÔNASREDESSOCIAIS:

QUANTIDADE
608
96h
311
293
14
69

