Relatório de Atividades 2015/16

Olá, pessoal! A partir de agora, a
Rede Loucos por Leitura divulgará seus
resultados periodicamente.

Este é o nosso primeiro
relatório e você conhecerá
a Rede LPL e as ações
que aconteceram em
2015 e 2016!!!
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Rede Loucos por Leitura

QUEM SOMOS
A Rede Loucos por Leitura é uma iniciativa que articula representantes de pontos de leitura escolares e
comunitários em bairros e distritos de Mariana voltados para a promoção do livro e da leitura. Atuamos
coletivamente por meio de ações sistematizadas que visam intercambiar experiências dos participantes e
fortalecer práticas que estimulem crinças e jovens a cultivar o hábito da leitura.
Entre as principais práticas desenvolvidas pela Rede LPL estão: a formação de mediadores de leitura
por meio de oficinas e intercambios; a realização de campanhas para ampliação e melhoria de acervos, a
articulação de programação de formento integrando os diversos pontos.

COMO SURGIU
Tudo começou em 2009 com o trabalho desenvolvido pelo Clube Osquindô, por meio da Osquindoteca, uma biblioteca
comunitária criada em uma garagem no distrito de Passagem de Mariana. Com o sucesso deste projeto, surgiram diversas
solicitações de apoio por parte de escolas e entidades do município. Para responder a esta crescente demanda, foi
articulado uma parceria com a Prefeitura Municipal de Mariana que permitiu a extensão de ações da Osquindoteca para
escolas públicas. A partir deste trabalho surgiu a Rede Loucos Por Leitura consolidando uma atuação em bibliotecas
escolares e comunitárias nos bairros e distritos do município.

COMO FUNCIONA
- O Clube Osquindo atua como ponto gestor da rede loucos por leitura cabendo nesta função catalisar e distribuir
informações, organizar planejamentos, desenvolver processos de comunicação, eventos e atividades integradas;
- No contexto da Rede Loucos por Leitura é considerando “ponto de leitura” bibliotecas escolares, bibliotecas
comunitárias, projetos e iniciativas de pessoas e entidades que destinem espaços para o acesso aos livros;
- Cada participante da rede (ponto de leitura) é responsável pela autogestão do seu ponto, devendo também
participar mensalmente dos encontros e atividades onde são definidos programações integradas, oficinas de
formação entre outros;
- As interações dentro da rede são articuladas por meio de programações integradas como campanhas de livros,
circulação de atividades nos diversos pontos, ações de comunicação entre outros;
- As interações também podem ser espontâneas articuladas de ponto a ponto, de acordo com afinidades de
programação.
- A partir de 2017, será sistematizado relatório semestral visando organizar informações sobre o desempenho de cada
ponto, registrando práticas e promovendo iniciativas.
- A participação na rede loucos por leitura é livre, aberta permanente a todos que desejam fazer parte, para isto, basta
entrar em contato com o Clube Osquindô, se comprometendo por meio de um termo de adesão, a participar
proativamente das atividades.

Relação dos Pontos de Leitura

Osquindoteca
Osquindoteca é um centro de leitura e de
disseminação de conhecimentos que promove
o acesso a cultura de forma envolvente e
comprometida com a formação humana e com
desenvolvimento de Mariana. Os usuários da
Osquindoteca são associados residentes em
Passagem de Mariana e visitantes de diversas
regiões que compartilham livros, oficinas,
filmes, cursos, debates e palestras produzidos
em parceria com organizações educacionais,
culturais e socais da região.

Agentes: Bianca Furquini e Luiza Ramos
Coordenadora: Gisele Alves
Endereço: Rua do Comércio, 625, Passagem de
Mariana

Espaço do Saber
O Espaço do Saber é uma biblioteca escolar da
Escola Municipal de Passagem de Mariana que tem
como Mascote a Tartaruga Léo. Além do
empréstimo de livros, desenvolve atividades
regulares de leitura nas segundas e quartas-feiras
com alunos da Educação Infantil e das series do 2º
ao 5º ano, como contação de histórias,mediação de
leitura, visita da comunidade, recreio literário,
gincana da leitura. Tem como diferencial o
desenvolvimento de ações integradas em parceria
aos projetos pedagógicos e atividades com foco nos
gêneros literários.
Coordenadoras do Ponto: Cyra Zadra Delamore;
Eliane Cota Fernandes; Dejanira de Oliveira Ramos
Diretora: Paula Cristina Fernandes dos Santos
Endereço: Rua do Campinho, 210 – Passagem de
Mariana

Espaço Monteiro Lobato
O Espaço Monteiro Lobato é uma biblioteca
escolar do Centro de Educação Municipal Padre
Avelar – CEMPA, com atendimento a alunos da
Educação Infantil e Ensino Fundamental I e II. São
realizados o empréstimo de livros e
desenvolvimento de ações de incentivo a leitura
como a Maleta Viajante, Contação de História,
Roda de Leitura e parceria com professores
através dos projetos pedagógicos realizados de
15 em 15 dias.
Coordenadoras do ponto: Márcia Salgueiro
Silva; Ildete A. Menezes Souza
Diretor da escola: Helerson Freitas
Endereço: Rodovia do Contorno, 327, Bairro São
Sebastião

Biblioteca Escolar
Alphonsus Guimarães
A Biblioteca Escolar Alphonsus Guimarães e
localiza-se na Escola M. Dom Oscar de Oliveira,
no bairro Cabanas, com o atendimento aos
alunos do 6º ao 9º ano através do empréstimo
de livros e a utilização do espaço da biblioteca
para execução de projetos literários dos
professores de língua portuguesa. Destacamos a
grande circulação de livros entre os alunos,
sendo fixados no mural, os três maiores leitores
do mês.
Responsáveis: Soraia, Sandra, Vera e Andreia
Diretora da Escola: Silvia Goulart
Endereço: Rua Passagem de Mariana, 36,
Cabanas

Biblioteca Escolar
Monsenhor José Cota
A Biblioteca Escolar Monsenhor José Cota,
situada no bairro Cabanas, tem o atendimento
regular de empréstimo de livros através de um
cronograma por turma e são desenvolvidas
atividades de incentivo a leitura de acordo com a
grade curricular, onde recebe turmas da
educação infantil e ensino fundamental I e II,
com ações de contação de história, mediação de
leitura de diversos gêneros, avental de história,
contos com fantoche.
Coordenadoras do Ponto: Maria Cristina
Moraes Maurício, Maria Aparecida Maurilio
Diretor: Edir Jason Tavares
Endereço: Rua Diamantina , 2, Cabanas

Biblioteca Escolar
Olímpia Cota
A Biblioteca Escolar Olímpia Cota da Escola.M.
Sinhô Machado do distrito de santa Rita,
recebeu o nome em homenagem a uma
moradora que se destacou como ícone da
cultura local. Na biblioteca são realizadas ações
de incentivo a leitura como a “MALETA
VIAJANTE” para os alunos da Educação Infantil e
1º, 2º e 3º anos, LEITURA NA BIBLIOTECA com
visitação de turmas onde os professores
realizam contação de histórias de livros
escolhidos pelos alunos.
Coordenadoras do Ponto: Adriana das Graças
Araújo,Sandra Elaine dos Santos e Cíntia
Aparecida Belo
Diretora: Elaine Maurício Gomes Monteiro
Endereço: Praça da Matriz - S/Nº - Santa Rita
Durão - Mariana - MG

Biblioteca Comunitária
Hebe Rola
Inaugurada em abril de 2015 na CAMAR - Centro
de Aproveitamento de Materiais Recicláveis , a
Biblioteca Comunitária Hebe Rola , nome
escolhido em homenagem a ilustre cidadã
marianense e educadora Hebe Rola Santos, tem
como principal atividade o incentivo da pratica
da leitura aos associados e familiares da CAMAR.
Além do acesso aos livros, são realizadas oficinas
e encontros com os associados para integração e
fortalecimento dos laços familiares e o incentivo
a leitura.
Coordenadora: Maria da Conceição Aparecida
Endereço: Rua Pollux, 30, Cruzeiro do Sul –
Mariana/MG

Biblioteca Comunitária
Doce Leitura
A Biblioteca Comunitária Doce de Leitura
localiza-se na sede do projeto Alferes situado no
Bairro Santo Antonio, onde foi inaugurada em
julho de 2015 para o atendimento aos alunos do
projeto e a comunidade do bairro. Aberta de
segunda a sexta, são oferecidas atividades de
incentivo a leitura, realização de oficinas, sessão
de cinema e o empréstimos de livros através do
cadastramento dos usuários.
Mediadora de Leitura: Edriana Gonçalves
Coordenador do Ponto: Wanderley Lucio de
Oliveira
Endereço: Rua Porto Alegre, 22, Santo Antônio –
Mariana/MG

Biblioteca Comunitária
Prof. José Arnaldo
Biblioteca Comunitária Professor José Arnaldo
hoje sediada no gabinete do Vereador Cristiano
Vilas Boas na Rua Wenceslau Braz leva o nome
do saudoso Professor José Arnaldo Coêlho de
Aguiar Lima, que foi um grande educador de
nossa cidade. O atendimento está focado no
empréstimo de livros e atendimento agendado
às escolas do Município com ações de incentivo
a leitura.
Coordenadoras do Ponto: Juliana Jacinto
Eduardo e Tatiana Maciel Mesquita
Endereço: Rua Wesceslau Braz, 481, Centro

Biblioteca Escolar
Wilson Pimenta
A Biblioteca Escolar Wilson Pimenta desenvolve
atividades lúdicas de incentivo a leitura como
contação de histórias e teatrinhos com
personagens da literatura infantil. O
empréstimo de livros é uma das atividades fixas
com o atendimento aos alunos e seus familiares.
Coordenadora do Ponto: Angela Silva e
Gervaci
Diretora: Adriana Dias da Rocha
Endereço: Rua Belo Horizonte, s/n, Bairro
Santo Antônio

Biblioteca Escolar
Monteiro Lobato
Biblioteca“ Monteiro Lobato” da Escola
Municipal de Paracatu de Baixo, atualmente foi
reconstituída através de doações de
Instituições como: Rede Loucos por leitura,
Instituto Coração de Jesus de Belo Horizonte,
através do Projeto Nossa Gente de Minas e das
Escritoras Andreia Donadom Leal e Ana Stoppa.
As atividades que decorrem nos espaços da
biblioteca têm como objetivo fomentar os
hábitos de leitura onde cada atividade tem um
público-alvo específico para a ação
desenvolvida.
Coordenadora do Ponto: Cíntia de Miranda F.
Peixoto
Diretora: Márcia Regina

Novos Pontos de Leitura
Biblioteca Escolar Dom Luciano
Mendes
Cordenadora: Marly Marinho Silva Rocha
Endereço: Rua Perimetral Sucupira, s/n –
Rosário

Biblioteca Comunitária Casa Lar
Estrela
Cordenadoras: Renata Teixeira e Eliene Ramos
Endereço: Rua Prefeito Jadir Macedo – Vila do
Carmo

Biblioteca Pública Municipal
Benjamin Lemos
Coordenadora: Marcília Aparecida de Abreu
Endereço: Rua Barão de Camargos, 59 Centro

Ações Realizadas

No período de 2015/16 foram estabelecidas a primeira
articulação de espaços de leitura formada por 11 pontos de
leitura em Bairros e Distritos de Mariana.
Osquindoteca – Passagem de Mariana
Biblioteca Comunitária Doce Leitura – Projeto Alferes
Biblioteca Comunitária Hebe Rola (CAMAR)
Biblioteca Comunitária Professor José Arnaldo
Biblioteca Escolar Espaço do Saber– Passagem de Mariana
Biblioteca Escolar Espaço Monteiro Lobato – CEMPA
Biblioteca Escolar Alphonsus Guimarães - Dom Oscar de Oliveira
Biblioteca Escolar Monsenhor José Cota – Monsenhor José Cota
Biblioteca Escolar Olímpia Cota - Sinhô Machado
Biblioteca Escolar Monteiro Lobato – Paracatu de Baixo
Biblioteca Escolar Wilson Pimenta - Wilson Pimenta

No período de 2015/16 foram estabelecidas a primeira
articulação de espaços de leitura formada por 11 pontos de
leitura em Bairros e Distritos de Mariana.

As Campanhas Banco de Livros (2015) e Leia Mariana
(2016) foram iniciativas voltadas para manutenção e
ampliação de acervos da Rede de Pontos de leitura
participantes.

As Campanhas Banco de Livros (2015) e Leia Mariana
(2016) foram iniciativas voltadas para manutenção e
ampliação de acervos da Rede de Pontos de leitura
participantes.

Por meio destas campanhas a comunidade de Mariana e
todas as partes interessadas foram estimuladas a doarem
livros de literatura infantil, infanto-juvenil e revistas em
quadrinhos. Diversos pontos de arrecadação foram
instalados em pontos estratégicos da cidade.
A s ca m p a n h a s co nta ra m co m g ra n d e a d e s ã o,
arrecadando 11.370 livros que foram destinados aos

11 pontos de leitura.

As atividades de fomento integram oficinas para públicos dos pontos de
leitura, apresentações artísticas, contações de histórias, rodas de
leitura, bate papo com escritores entre outras atividades.

Em 2015/16:
- 105 atividades desenvolvidas;

As atividades de fomento integram oficinas para públicos dos pontos de
leitura, apresentações artísticas, contações de histórias, rodas de
leitura, bate papo com escritores entre outras atividades.

Em 2015/16:
- 6.000 pessoas mobilizadas diretamente.

Ações de formação e intercâmbio de práticas foram voltadas para os
coordenadores e mediadores de leitura dos pontos.

-

20

atividades, incluindo oficinas, treinamentos, encontros, avaliações e interações criativas entre os

participantes foram realizadas no período de 2015/16, envolvendo 30 pessoas;

Ações de formação e intercâmbio de práticas foram voltadas para os
coordenadores e mediadores de leitura dos pontos.

- Em 2016, foram realizados 12 encontros com gestores dos Pontos de Leitura, promovendo intercambio de
práticas através de encontros pedagógicos, reuniões de planejamento e avaliações, proporcionando a troca de
experiência e motivação.

Nossos parceiros e reconhecimentos
alcançados:

RECONHECIMENTOS
Ministério da Cultura – Prêmio Leitura para Todos
Prêmio ODM – Educação / Governo do Estado de Minas
Gerais
Itaú – Prêmio Itáu Unicef
Premio Mazzaropi – Culturas Populares
Menção Honrosa – Câmara Municipal de Mariana
Vale – Programa Valorizar - Núcleo Cultura Brincantes
PARCEIROS EM 2015/2016
Secretaria de Educação de Mariana
FEC - Fundo Estadual de Cultura
Vale – Programa Valorizar e Voluntários Vale
Samarco
Câmara Municipal de Mariana
SESI Mariana
UFOP – Departamento de Comunicação
ICHS - Instituto de Ciências Humanas e Sociais
Rotary Clube – 1º Rotary Day
Cooperouro
Surpermercados SJ
FUNCESI
Fótografos em Ouro Preto e Mariana
Circovolante – 8º Encontro Internacional de Palhaços

AssociaçãoClubeOsquindô
Endereço:RuadoComércio,625,PassagemdeMariana‒Mariana‒MinasGerais
CEP:35420-000
Telefonedecontato:
3557-5260
98892-1125/98804-2515
Email:producao@osquindo.com.br
www.osquindo.com.br
youtube.com/osquindo
facebook.com/Osquindoteca

