


• Localizado na região Norte de Londrina 

• Atende 350 crianças e adolescentes em 
situação de vulnerabilidade social 

QUEM SOMOS? 
CENTRO EDUCACIONAL MARISTA IR. ACÁCIO 

CONVIVER 
MARISTA 

ENSINO 
MÉDIO 

TÉCNICO 



INSPIRAÇÃO  

• O Coletivo de Contadoras de Histórias Rosazul 
surgiu da necessidade de realizar atividades de 
mediação de leitura atrativas para as crianças 
do Conviver na Biblioteca Interativa do CEM 
Irmão Acácio e de também envolver os 
adolescentes dos Cursos Técnicos com o 
espaço da biblioteca e com a leitura literária.  



O COLETIVO 

Formado por meninas de 
16 à 18 anos, do Ensino 
Médio Técnico, que são 

capacitadas pela equipe da 
biblioteca para atuarem 

como contadoras de 
histórias em espaços 

públicos e vulneráveis da 
cidade 

Ganhador do Prêmio 
Educar para Transformar 

do Instituto MRV e já 
contemplou, em suas 

diversas ações, um 
público de mais de  

500 pessoas 



PROTAGONISMO  
 JOVEM 



A palavra-chave do projeto é esta! A Biblioteca 
Interativa atua como espaço formador, 
promovendo a partilha de saberes não só entre 
as meninas e a equipe da biblioteca, mas 
também conta com voluntários que dispõe de 
parte do seu tempo para conduzir bate papos 
sobre contação de histórias, literatura, música, 
empoderamento feminino, etc. 

 Mas o principal é que as meninas selecionam 
as histórias que querem contar, como contar e 
criam seus espetáculos.  



EMPODERAMENTO  

FEMININO 
Após criar o vínculo com as meninas, 
percebemos o quanto era necessário 

empoderá-las para se reconhecerem como 
mulheres, capazes de transformar suas 
realidades, desse modo usamos textos 

literários para refletir sobre o papel da mulher 
em nossa sociedade.  



AS HISTÓRIAS 
QUE CONTAMOS 
Não temos dúvida do poder 
transformador da literatura, 
portanto, uma vez 
empoderadas, buscamos 
empoderar por meio das 
histórias que contamos, algumas 
de grandes escritoras, outras de 
autoria de meninas do Coletivo.  



O DIFERENCIAL  
DO PROJETO 

Nesse projeto a biblioteca trabalha 
impulsionando o potencial das meninas, mas 

elas tem liberdade de criar suas histórias e 
suas apresentações, elas são responsáveis 
pelo produto final do projeto e trabalham 

como agentes de cultura. 

São adolescentes superando suas 
vulnerabilidades sociais e contribuindo com o 

acesso a cultura de outras pessoas.  



GOSTOU?  
FAÇA NA SUA  
BIBLIOTECA TAMBÉM! 

Você vai precisar de: 
- Adolescentes curiosos  
- Pessoas da comunidade para colaborar nos 

encontros formativos  
- Histórias que merecem ser contadas 
- Pessoas que gostem de ouvir histórias  

 



CONHEÇA MAIS  
SOBRE NOSSA HISTÓRIA 

/maristairacacio 

@maristairacacio 

http://abre.ai/rosazul 




