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OSQUINDOTECA

VISITA NA OSQUINDOTECA
Os alunos da escola Centro Educacional Doce Infância
realizaram no dia 31 de agosto uma visita à
Osquindoteca e par ciparam da ação Clubinho da
Leitura, onde a agente de leitura Luiza contou histórias
e lendas folclóricas. As crianças se diver ram de
montão e ﬁcaram com um gos nho de quero mais. A
Osquindoteca agradece a visita e espera que voltem
novamente!

PARCERIAS

OFICINAS DE BREAK DANCE
O Clube Osquindô inaugurou no dia 15 de agosto o
Ateliê- Escola Brincante, onde as crianças e
adolescentes de Passagem de Mariana terão acesso a
diversos cursos e oﬁcinas do universo ar s co.
Começamos as aulas com oﬁcinas de Break Dance em
parceria com o grupo KDMT (KD Minha Tribo?). O
Curso será con nuo e visa inserir crianças e
adolescentes no universo das danças urbanas.
Você conhece o KDMT?
KDMT é um cole vo ar s co que obje va a pesquisa,
criação e desenvolvimento de projetos voltados para
as culturas urbanas. Formado por dançarinos, DJs e
Rappers, o KDMT atua em diversas frentes cria vas.

OFICINASCOMACOMUNIDADE

No dia 23 de agosto os alunos da Escola Estadual
Coronel Benjamim Guimarães par ciparam da
oﬁcina Jardim em Tecidos. A oﬁcina tem o obje vo
de confeccionar um objeto decora vo
desenvolvendo a coordenação motora e aguçando
a cria vidade dos par cipantes. As oﬁcinas
acontecem uma vez por mês em parceria com o
programa A tude Ambiental da Vale executada
pela Funcesi, onde é oferecida a comunidade
oﬁcinas cria vas e de geração de renda.
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LOUCOSPORLEITURA
PREMIAÇÃOPROGRAMAVALORIZAR
O Clube Osquindô através do programa Loucos por
Leitura recebeu no dia 31 de agosto o prêmio do
Programa Valorizar Vale edição 2017.
O Programa Valorizar tem como obje vo premiar
com recursos ﬁnanceiros as inicia vas sociais,que
tenham como foco a geração de trabalho e renda,a
capacitação proﬁssional, e a melhoria da saúde e
qualidade de vida das pessoas.

ENCONTROREDELOUCOSPORLEITURA
Os representantes dos 14 Pontos de Leitura que
fazem parte da Rede Loucos por Leitura se reuniram
no dia 10 de agosto para realização da avaliação
semestral e planejamento da Semana do Folclore.
Foi uma manhã produ va com muitas sugestões e
idéias cria vas para deixarem as crianças e
adolescentes ainda mais loucos por leitura.

SEMANADOFOLCLORE
VISITANOCLUBE
Os Alunos do 3º e 4º ano do Cempa - Centro de
Educação Municipal Padre Avelar, visitaram a
Osquindoteca e o Clube Osquindô e par ciparam da
ação “Soletrando na Osquindonteca” como
premiação da turminha que mais leu na Biblioteca
Monteiro Lobato - CEMPA (um dos Pontos da Rede
Loucos por Leitura).
A ação «Leitores do Mês» é realizada pela Márcia
Salgueiro, professora e mediadora de leitura, com as
crianças do turno da manhã. Bela inicia va, não é?!

Entre os dias 21 e 25 de agosto, os pontos de leitura
da Rede Loucos por Leitura uniram-se para
promover a “Semana do Folclore” que contou com
uma programação diversiﬁcada, abordando a
cultura popular. Cada gestor responsável pelo ponto
de leitura montou sua programação com diversas
a vidades dentro do universo folclore.
Entre as ações previstas nos diversos pontos de
leitura destacamos: varal de adivinhas e caixa de
provérbios populares, parlendas, oﬁcinas, leitura,
brincadeiras tradicionais, música, teatro, dança,
can gas, ﬁlmes, representação de manifestações
culturais, danças, exposição, entre outros.
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