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OSQUINDOTECA
No período do recesso escolar, as crianças e
adolescentes par ciparam de uma programação
especial na Osquindoteca com a vidades lúdicas de
incen vo a leitura. Oﬁcinas, Cine Godofredo, contação
de história e muita diversão ﬁzeram parte da
programação.
Tibum: Oﬁcina de desenho com Eduardo Pupa /Roda
d e C o n v e r s a c o m E s c r i t o r Fa r r e l K a u t e l y
Você sabe o que é TIMBUM? O Timbum é uma ação
ﬁxa da Osquindoteca que promove diferentes formas
de construção de conhecimento e de leitura,
valorizando os recursos da comunidade e convidados.
Já vemos espetáculos, contação de história, oﬁcinas,
roda de conversa com escritores e muito mais. No mês
de Julho, a programação da Osquindoteca contou com
a par cipação dos Eduardo Pupa no dia 21 de julho
que realizou uma oﬁcina de desenho com as crianças
da comunidade e o simpá co escritor Escritor Farrel
Kautely no dia 25 de julho, que realizou uma roda de
conversa com as crianças e adolescentes falando do
seu livro e experiências como escritor.

PARCERIAS
OFICINASCOMACOMUNIDADE

Nos dias 19 e 26 de julho a comunidade par cipou
de duas oﬁcinas de artesanato em parceria com
Programa A tude Ambiental Vale. Na oﬁcina de
Arte em Tela os par cipantes customizaram e
pintaram na tela com base de madeira em volta do
tecido resultando em um lindo quadro decora vo.
Já a oﬁcina de customização em tecido, os
par cipantes confeccionaram um lindo pano de
prato, por meio da técnica de Patch aplick.
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LOUCOSPORLEITURA
AÇÕESNOSPONTOSDELEITURA
O projeto Alferes, integrante da Rede Loucos por
Leitura através da biblioteca comunitária Doce
Leitura, situado no bairro Santo Antônio em
Mariana, realizou no dia 15 de Julho o sensacional
“Arraiá do Alferes".
As crianças do projeto ﬁzeram apresentações de
dança, homenagem aos pais, monitores e
funcionários. As crianças e familiares se deliciaram
com pipoca, algodão doce, canjica e muito mais, ao
som Pedro Chaves.

OFICINADEMUSICALIZAÇÃO
Gestores comunitários, culturais e educadores
responsáveis pelos pontos de leitura, da Rede
Loucos por Leitura, par ciparam no dia 12 de julho
de mais uma oﬁcina de capacitação. A oﬁcina "Abre
a roda" foi ministrada pela Prof. Teresa Castro e
alunos do curso de Música da Ufop, que
p ro p u s e ra m a o s p a r c i p a n te s t ra b a l h a r
brincadeiras e jogos musicalizadores como formas
de expressão e criação na linguagem musical. Na
metodologia da oﬁcina foram u lizadas diversas
técnicas como mediadores das ações
musicalizadoras tais como músicas, parlendas ,
instrumentos de percussão e jogos com bolas e
cordas.

OBSERVATÓRIOJOVEM
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BATALHADASGERAIS:PREMIUMEDITION
A organização $ ﬂer Gang Inc. e o cole vo Batalha das
Gerais promoveu em parceria com o Clube Osquindô
através do projeto Observatório Jovem e com a
Luná ca, A Batalha das Gerais: Premium Edi on,
primeira ﬁnal semestral do duelo de MC's.
Segundo os organizadores, o evento teve como
principais obje vos, fomentar a cena local do
Rap,divulgar o trabalho dos ar stas emergentes e
ganhar visibilidade perante o mercado do Rap
nacional, construindo um trabalho em conjunto com
diferentes atores da cidade como forma de
subsistência e de trabalho social que fuja dos meios
tradicionais marianenses.
Encerrando o evento o Djonga, um dos maiores nomes
atualmente na cena do RAP nacional colocou todo
mundo na pista vibrando com suas músicas.
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