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RESUMO

Este projeto objetiva incentivar a leitura propiciada pela circulação de volumes com base na captação e troca, proporcionando, assim, o envolvimento da comunidade acadêmica

da UEMG Passos com a comunidade na qual está inserida. Objetiva-se, ainda, que o hábito da troca seja replicado pelos locais contemplados pelo Circula Livros após o término

das atividades do projeto.

As ações do projeto acontecem em quatro Escolas da Rede Estadual de Ensino de Passos: E.E. Nazle Jabur, E.E. Caetano Machado da Silveira, E.E. Nossa Sra. da Penha e

E.E. Profª Júlia Kubistchek.

Contando, de início, com um acervo de volumes disponibilizados pelo professor orientador e pela bolsista, o Circula Livros recebeu doações de 108 livros de estudantes e

docentes da UEMG Passos, além de pessoas que se sensibilizaram com o projeto. Hoje são 149 volumes.

A divulgação do projeto para captação de doações foi realizada com o auxílio de discentes e docentes voluntários, que também ajudaram nas demais ações, como na efetivação

das trocas. 

A Redação Agência Escola – espaço de aperfeiçoamento prático dos cursos de Comunicação Social e de Jornalismo – recebe as doações e armazena os volumes. Desde as

primeiras coletas, foi feito o controle do acervo por meio de uma ficha catalográfica específica. As doações poderão ser realizadas até novembro.

As visitas às escolas aconteceram semanalmente, sendo um dia para a divulgação do projeto e um dia para a efetivação da troca. Até o momento foi realizado um ciclo de visitas

a cada escola participante. 

A bolsista se encarregou das peças de divulgação, do recrutamento de estudantes voluntários, do controle do acervo e também esteve in loco nas escolas participantes para as

devidas ações, tendo o acompanhamento do professor orientador no deslocamento dos volumes para a realização das trocas.

Ao final do projeto, conforme previsto, todo o acervo será repassado às quatro escolas participantes, com o intuito de prosseguirem com a circulação do saber. 
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