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Escolas públicas de Manaus receberão livros e espaço
de leitura graças a projeto incentivado
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“Casinha de Livros” tem o apoio do Instituto 3M e disponibiliza acervo
para atender comunidade escolar e disseminar cultura e educação
O Inst it ut o 3M, organização da 3M dedicada à t ransformação social, incent iva e foment a permanent ement e a cult ura nas
comunidades em que at ua. Por meio do projet o “Casinha de Livros”, uma parceria com a Rede Educare, será ent regue um
acervo de 500 livros para duas escolas da rede pública no segundo semest re. O projet o est á sendo viabilizado graças ao
apoio da 3M feit o em 2017 via lei Rouanet de Incent ivo à Cult ura.
Após uma ampla análise, foram selecionadas a escola EMEF Profª Dalvina Silva de Oliveira – onde est udam 1.500 alunos do
Ensino Fundament al II, Ensino médio e EJA – e a escola rural EMEF Maria Leide Amorim, com 620 est udant es no Ensino
Fundament al I. As inst it uições receberão livros paradidát icos de lit erat ura geral, nacional e est rangeira, além de est rut ura fixa
com mesas (remet endo a ideia da casinha), assent os, cort inas, fant oches e t at ame para um espaço de leit ura.
A est imat iva é que mais de 8.500 pessoas sejam beneficiadas, ent re alunos, educadores e a comunidade. “O Inst it ut o 3M
acredit a nest e projet o e no poder t ransformador que t em na vida dos alunos e da comunidade escolar, por isso, há t rês
edições apoia essa ação”, dest aca Mara Fioravant e, president e do Inst it ut o 3M.
A iniciat iva cont ribui para a implement ação da Lei Nº 12.244, de 24 de maio de 2010, que est abelece a obrigat oriedade de
haver uma bibliot eca em inst it uições de ensino de t odo o país. O projet o “Casinha de Livros” t ambém auxilia no processo
educacional, na redução do analfabet ismo e na formação de um público consumidor de cult ura.
“A escolha do acervo de livros foi feit a em parceria com os profissionais diret ament e envolvidos no dia a dia das inst it uições
para que os livros sejam aproveit ados pela comunidade, levando cult ura, conheciment o e est imulando o hábit o da leit ura
ent re os est udant es“, explica Kat ia Rocha, da Rede Educare responsável pela implement ação do projet o, a capacit ação e o
acompanhament o t écnico-pedagógico das at ividades realizadas.
Desde 2015, o Inst it ut o 3M promove a inclusão social, a expansão de front eiras e o acesso aos bens cult urais ao
disponibilizar acervos de livros e est rut ura física a escolas, organizações não-governament ais e cent ros cult urais em Manaus,
t ot alizando mais de 3 mil livros ent regues pelo projet o.
So bre a CEC CULT URA
Acredit ar é nossa vocação: acredit ar em um Brasil melhor, maior e diverso, com cidadãos empoderados e emancipados por
meio de ações t ransformadoras e inovadoras vindas das cabeças pensant es de nossa própria t erra.
At uamos como um dos nós que compõem a Rede Educare e junt as damos um empurrãozinho para que projet os sociais saiam
do papel. Como produt ora cult ural, realizamos projet os volt ados à educação, sust ent abilidade, formação de leit ores e novas
plat eias por meio da implant ação de bibliot ecas e cinemas. Saiba mais sobre o nosso t rabalho em: www.redeeducare.com.br
So bre o Instituto 3M
O Inst it ut o 3M de Inovação Social é uma organização idealizada pela 3M do Brasil e visa cont ribuir para a t ransformação social
do Brasil promovendo o empreendedorismo de nossas fut uras gerações, fundament ado em valores ét icos, de cidadania e de
sust ent abilidade. A missão do Inst it ut o 3M é at uar na descobert a de t ecnologias sociais e no desenvolviment o de
programas próprios e em parcerias com foco na formação de nossas fut uras gerações para empreendedorismo. Para mais
informações, acesse: www.inst it ut o3M.org.br
So bre a 3M
Na 3M, aplicamos a ciência de forma colaborat iva para melhorar vidas diariament e. Com cerca de 91 mil funcionários
conect ados com client es em t odo o mundo e mais de 55 mil it ens de produt os inovadores para diferent es mercados, a 3M
at ingiu US$ 31,7 bilhões em vendas globais em 2017. No Brasil, o Grupo 3M cont a com cinco fábricas inst aladas no Est ado de
São Paulo, que compõem a 3M do Brasil, além das empresas 3M Manaus, inst alada no Amazonas e a Capit al Safet y, que opera
no Paraná. Em 2017, alcançou fat urament o brut o de R$ 3,8 bilhões no País, onde cont a com cerca de 3.400 funcionários.
Conheça nossas soluções criat ivas no sit e www.3M.com.br e cadast re-se para receber nossas not ícias em
ht t p://news.3m.com/pt -br.
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