Programa Iberoamericano de Bibliotecas Públicas, IBERBIBLIOTECAS
2a CONVOCATORIA DE AYUDAS 2014
FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORME PARCIAL

1. NombredelProyecto:
Programa Expedição Vaga Lume – Políticas Públicas
2. Entidad proponente:
Associação Vaga Lume
3. ResponsabledelProyecto
Laura Davis Mattar
4. País:
Brasil
5. Fecha de corte:
31 de dezembro de 2014
6. Objetivosdelproyecto:
a. General:
O Programa Expedição é a principal iniciativa da Vaga Lume e, desde 2002, visa incentivar
quemoradores de comunidades rurais da Amazônia Legal brasileira utilizem bibliotecas
comunitárias como espaços de ampliação de suas habilidades de linguagem oral e escrita, de
mobilização comunitária e de valorização da diversidade cultural.
O projeto apresentado é parte do Programa Expedição e tem como objetivo geral influenciar as
políticas públicas relacionadas ao incentivo à leitura nos municípios onde a Vaga Lume atua na
Amazônia Legal brasileira.
b. Específicos:
i.

Estabelecer e fortalecer parcerias com Secretarias Municipais de Educação dos
municípios onde a Vaga Lume atua;
ii. Promover o acesso ao livro e à leitura em comunidades rurais da Amazônia Legal
brasileira;
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iii. Formar lideranças locais como multiplicadores da metodologia e membros das
Equipes Locais atuantes no nível municipal e garantir boas condições para o seu
trabalho voluntário; e
iv. Valorizar a diversidade de tradições e expressões culturais da Amazônia.
2. Resultados e indicadores delproyecto
OBJETIVOS

ACTIVIDADES
DESARROLLADAS

1

Acciones concretas
realizadas para lograr el
objetivo

2

3

Envio do Relatório Técnico
do 7º Congresso Vaga Lume
para os Secretários
Municipais de Educação
Envio das fotos e vídeo
oficiais do 7º Congresso
Vaga Lume para os
Secretários Municipais de
Educação

4

Acompanhamento da
execução dos planos de
ação

5

Acompanhamento da
execução dos planos de
ação

INDICADOR

FUENTES DE VERIFICACIÓN

PORCENTAJE

Logros alcanzados hasta la
fecha de corte

Lista de documentos por medio
de los cuales se puede verificar el
cumplimiento de cada objetivo.
Es necesario adjuntar los
soportes.

%

Relatórios enviados para
todos os Secretários
Municipais de Educação

100%

Fotos e vídeos divulgados
para todos os Secretários
Municipais de Educação

100%

Viagens de monitoramento
do trabalho nas
comunidades rurais da
Amazônia
Capacitação de novos
mediadores de leitura –
multiplicação da
metodologia da Vaga Lume

3 viagens de
monitoramento realizadas
(anexo 4)

100%

81 mediadores de leitura
capacitados
(anexo 4)

100%

3. Resumen cualitativo de principales logros y dificultades.

a) Sistematização e divulgação dos resultados do 7º Congresso Vaga Lume
Todos os resultados do 7º Congresso Vaga Lume foram devidamente encaminhados e
divulgados para todos os Secretários Municipais de Educação que participaram do evento.
Como mencionado em relatórios anteriores, para a Vaga Lume, a realização do Encontro
de Secretários de Educação foi um passo importante para a relaçãodo seu trabalho com as
políticas públicas de leitura dos municípios onde atua. O evento trouxe resultados relevantes para
a organização, como: os planos de ação elaborados em conjunto pelos voluntários e secretários
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municipais de educação; a troca de experiências entre voluntários e representantes do poder
públicos dos diversos municípios onde a Vaga Lume atua; e a aproximação dos secretários e
voluntários com o Plano Nacional do Livro e da Leitura, representado por José Castilho.
A sistematização e divulgação de resultados como esses são fundamentais para dar ainda
mais legitimidade para a atuação da Vaga Lume perante aos seus principais parceiros locais, as
Secretarias Municipais de Educação. Com o envio dos relatórios, em janeiro de 2015, a Vaga Lume
conseguiu finalizar as atividades do projeto, passando, então, a monitorar a execução dos planos
de ação elaborados durante o 7º Congresso Vaga Lume.
b) Acompanhamento da execução dos planos de ação
No começo de dezembro, antes do recesso de final de ano, ainda foi possível realizar mais
uma viagem de monitoramento e uma capacitação de mediadores de leitura.
A viagem de monitoramento foi para o município de Caracaraí (RR) de 11 a 15 de
dezembro, totalizando três viagens de monitoramento após o 7º Congresso Vaga Lume ainda em
2014.
A equipe local do município de Barcelos (AM) executou a última capacitação de
mediadores de leitura do ano de 12 a 14 de dezembro, formando 22 novos mediadores de leitura.
Os três cursos realizados em 2014 após o 7º Congresso Vaga Lume formaram, no total,
103mediadores de leitura.
A principal dificuldade, nesse período, foi encontrar o cronograma ideal para realizar as atividades
em um período de recesso tanto das Secretarias Municipais de Educação, como da própria Vaga
Lume.
Caracterización de la comunidad beneficiaria del Proyecto
BENEFICIARIOS
Hombres
Mujeres
Grupos étnicos
Otros grupos (especificar)
TOTAL

CANTIDAD (#)
31
60
indígenas e quilombolas

PORCENTAJE (#)
33%
67%

91
100%
DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA
A população beneficiária do projeto não se restringe aos voluntários dos 23 municípios de atuação
da Vaga Lume que participaram do 7º Congresso Vaga Lume, tampouco aos 16 Secretários
Municipais de Educação que estavam presentes: a população beneficiada se estende à totalidade
dos beneficiados pelo Programa Expedição - 24.316 crianças, jovens e adultos residentes nas 158
comunidades rurais onde há bibliotecas comunitárias criadas pela Vaga Lume. Esse público-alvo é
composto por variados grupos - quilombolas, indígenas, ribeirinhos, moradores de assentamentos
rurais e de beira de estrada. São grupos vulneráveis que vivem de atividades econômicas baseadas
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principalmente na agricultura, extrativismo, pesca, pecuária, turismo e produção de artesanato.

c) PresupuestoDetallado
Con base en el presupuesto presentado en la convocatoria, se debe diligenciar en el formato
adjunto (.xls) “Formato de Informe financiero - Iberbibliotecas 2014”, los valores recibidos,
pagados y comprometidos hasta la fecha de corte.
El archivo debe adjuntarse al paquete del informe a enviar.

d) Medios de divulgación
Página Web, perfiles en redes sociales, notas de prensa (periódicos radio, tv, internet) u otros que
se hayan realizado.
http://www.aber.org.br/aber-com-o-vaga-lume-no-sesc-bertiogae
http://mirinzal.ma.gov.br/index.php/noticias/16-outras-noticias/97-orientadores-comunitariosdo-programa-leitura-vaga-lume-participam-de-congresso
http://ruivolopes.blogspot.com.br/2014/09/direito-humano-ao-livro-leitura.html
e) Anexos
Fotografías, videos y memorias que den cuenta de la realización de actividades del proyecto.Todos
los que sean necesarios para respaldar el cumplimiento y éxito del Proyecto con corte a la fecha
establecida inicialmente.
Anexo 1: Link para as fotos do 7º Congresso Vaga Lume:
https://www.flickr.com/photos/associacaovagalume/albums/72157648204025140
Anexo 2: Link para o vídeo:https://www.youtube.com/watch?v=5WXUSJqWp7Y
Anexo 3: Relatório de Atividades da Vaga Lume:
http://vagalume.org.br/painel/dbarquivos/dbanexos/relatoriovl2014finalwebp.pdf
f) Observaciones
El presente informe documental, el informe presupuestal y demás anexos deben remitirse en un
solo correo con los archivos comprimidos o mediante la transferencia virtuales desde servidores
en la nube como Wetransfer, Dropbox u otro similar.

[Fin de documento]
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