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Em comemoração ao Dia do Teatro (19/09), os
alunos da escola Teixeira Dias, da cidade de
Mariana, par ciparam da ação Tibum!, com o
cole vo KDMT?.
Os alunos do Ateliê-Escola Brincante, das oﬁcinas de
dança urbana do KDMT Kids, ﬁzeram uma pequena
apresentação de dança. Em seguida, os alunos da
escola visitaram a Osquindoteca e o espaço Teatro
Quintal Luná ca. Assim como, houve um bate papo
sobre o trabalho ar s co do Osquindô e a
montagem dos espetáculos e cenários feitos no
Ateliê Brincante.
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Mais uma vez a comunidade de Passagem de
Mariana e visitantes par ciparam de oﬁcinas
artesanais com foco na geração de renda oferecida
pelo Programa A tude Ambiental da Vale. Os
par cipantes veram a oportunidade de aprender
a confeccionar utensílio de cozinha u lizando
matérias simples como pregador de roupa e
aplicar técnicas artesanais, como a decoupagem
em vidros por meio da u lização de tecidos em
potes de vidros. Para aqueles que ainda não
par ciparam, não ﬁque triste, pois ainda teremos
mais oﬁcinas no mês de Outubro e novembro,
ﬁquem ligados e par cipem!
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Os alunos do ensino médio da professora Jucinéide realizaram
uma entrevista com a Jô Alves – presidente da Associação
Clube Osquindô, atriz e palhaça Jojoba. O obje vo da entrevista
foi saber um pouco da trajetória dela como atriz e gestora
cultural e conhecer a história da En dade e Cia Luná ca,
espaço parceiro do Osquindô para construção de um pelotão
em homenagem as en dades culturais tais como o Osquindô,
Luná ca e Circovolante.
O tema do desﬁle foi "Cultura em Passagem" e os alunos se
caracterizaram com ﬁgurinos dos espetáculos e projetos
desenvolvidos no Clube Osquindô. Várias en dades da
comunidade par ciparam, entre eles, Circovolante, Cole vo
KDMT?, SM Santa Cecília, SM São Sebas ão, Bloco Boqueirão,
Escola de Samba Morro da Saudade, entre outros. Neste ano,
além da fanfarra da escola, houve a apresentação da fanfarra
de Ouro Preto Juven na Drummond.
O ato cívico, além de rememorar uma data importante para o
país, trouxe aos alunos a oportunidade de conhecer melhor a
cultura do distrito de Passagem de Mariana. Parabéns à escola
pelo excelente trabalho de envolvimento da comunidade nesta
inicia va.
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RedeLoucosporLeituraparticiparamdaoﬁcinade
"ConscientizaçãoePreparaçãoVocal"
No dia (13), aconteceu mais uma oﬁcina de
capacitação para gestores e educadores que
fazem parte da Rede de Pontos de Leitura do
programa Loucos por Leitura. Desta vez, foi a
oﬁcina de "Conscien zação e Preparação Vocal",
ministrada por Graciele Costa Tonidandel
Mafaldo, graduanda em Música, na Ufop.
Agrademos imensamente à Graciele esta
importante parceria em prol da manutenção dos
pontos de leitura e do incen vo à leitura e
escrita.
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