Convocatória Pomar
Laboratórios de Escritas e Mediação de Leitura
1. APRESENTAÇÃO
O projeto Pomar é uma iniciativa da Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Bece),
equipamento da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult CE), gerido pelo Instituto
Dragão do Mar - IDM, que consiste na criação de 02 laboratórios como ambientes
de formação nos campos da Escrita e da Mediação de Leitura.
Nesta convocatória, cada Laboratório oferecerá um curso livre, gratuito, com carga
horária total de 60 horas, divididos em 3 módulos, com 20 horas cada. O percurso
formativo inclui aulas presenciais, de 4 horas/aula, e aulas abertas com escritores e
especialistas no tema.
1.1 Objetivos
● Proporcionar um ambiente de experiências coletivas de aprendizagem e de
experimentação com a palavra, com o ato de escrever e de ler;
● Reconhecer e estimular a capacidade humana de fabular, imaginar e
compartilhar histórias, partindo da compreensão de que as experiências de
vida e a relação com o mundo são também construídas pelas histórias
lembradas, contadas e as que queremos contar;
● Incentivar a criação de outras narrativas, experienciando, através dos
processos criativos propostos no processo de aprendizagem;
● Reconhecer a memória social como dispositivo para gerar oportunidade de
olhar para si em relação com os outros; transpassando temporalidades;
presente - passado - futuro, evocando, respectivamente, nossa infância,
nossa ancestralidade e nossa cidadania.
1.2. Laboratório de Escritas
O Laboratório de Escritas propõe um percurso formativo com o objetivo de reativar
o prazer de escrever e de fabular, mesclando elementos reais com a ficção, as
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memórias de infância relativas às primeiras experiências com o gesto de escrever e
seus usos, passando pela descoberta e re-invenção das histórias de nossos
antepassados e chegando às diversas estratégias para criar, publicar e espalhar
uma história.
Percurso Formativo
Módulo 1 – Jogos de Escrita: o lúdico como forma de destravar a criatividade.
Facilitador: Márcio Moreira
Módulo 2 – Invenção e Memória: misturando realidade e ficção
Facilitador: Joaquim Ferreira
Módulo 3 – Publique-Se! Coloque sua história no mundo
Facilitadora: Anna K.
1.3. Laboratório de Mediação de Leitura
O Laboratório de Mediação de Leitura tem o objetivo de apresentar a mediação de
leitura no seu conceito estendido, como afirma Paulo Freire: "a leitura de mundo
antecede a leitura das palavras" e propor, por sua vez, situações de aprendizagem
teórica e prática, além de ampliar o repertório de participantes que já tragam
experiências prévias no campo da mediação de leitura. Neste curso, portanto,
daremos destaque ao trabalho de quem media partilhas de histórias, sejam elas
publicadas em livros ou clássicos da nossa cultura popular e oral.
Percurso Formativo
Módulo 1 – Crianças presentes
Facilitadora: Laiana Sousa
Módulo 2 – Nossos primeiros narradores
Facilitadora: Patrícia Bezerra
Módulo 3 – Narradores para um mundo que acaba e renasce
Facilitador: Talles Azigon
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1.4 Aulas Abertas
Como parte das ações comuns entre os dois módulos, serão realizadas aulas
abertas com profissionais de relevância e experiência tanto na área da mediação de
leitura como da escrita. São encontros presenciais que celebram temas comuns
entre as duas turmas e promovem a troca de experiências do percurso até então. As
aulas abertas poderão acontecer também de forma online, caso o/a convidado/a
não possa presencial.
2. PÚBLICO ALVO
2.1. Laboratório de Escritas
2.1.1 Pessoas com idade a partir de 18 anos, prioritariamente estudantes oriundos
de escolas e/ou universidades públicas, EJA (Ensino de Jovens e Adultos), além de
professores/as, mediadores/as, bibliotecários/as e pessoas que atuam ou
interessadas em atuar com o universo da escrita e da palavra.
2.2. Laboratório de Mediação de Leitura
2.2.1. Pessoas com idade a partir de 18 anos, prioritariamente de estudantes
oriundos de escolas e/ou universidades públicas, professores/as de escolas
públicas, mediadores/as de bibliotecas comunitárias, bibliotecários/as e demais
pessoas que atuam em projetos sociais de leitura e formação de leitores/as.
3. INSCRIÇÕES
3.1. As inscrições para os dois cursos serão realizadas no período de 17 a 26 de
dezembro de 2021, exclusivamente online pelo seguinte endereço
https://bece.cultura.ce.gov.br/pomar/
3.2. Cada interessado/a poderá participar em apenas um dos dois laboratórios.
3.3. No formulário, os/as interessados/as deverão responder à pergunta quanto ao
interesse no curso escolhido em texto redigido ou em vídeo de até 3 minutos, em
formato MP4, horizontal, conforme indicado no formulário de inscrição.
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3.3.1. O vídeo enviado no processo de inscrição deverá ser inserido através de links
das plataformas Youtube (https://www.youtube.com) Vimeo (https://vimeo.com) ou
Google Drive.
3.4. Serão consideradas válidas somente as inscrições finalizadas nesse formulário
online, até às 23:59 do dia 26 de dezembro de 2021.
3.5. Link para inscrição:
3.5.1. Laboratório de Escritas: Formulário de Inscrição
3.5.2. Laboratório de Mediação de Leitura: Formulário de Inscrição
3.6.
Dúvidas
sobre
a
convocatória
serão
pomar.bece@idm.org.br durante o período de inscrição.

sanadas

pelo

e-mail

4. VAGAS OFERTADAS
Serão ofertadas 60 vagas, sendo assim distribuídas:
4.1. Laboratório de Escritas: 30 vagas, sendo assim distribuídas:
4.1.1. 20 vagas para o público em geral, cujo perfil consta nesta Convocatória.
4.1.2. 10 vagas para o público das comunidades em bairros localizados no entorno
da Biblioteca Pública Estadual do Ceará, conforme endereço cadastrado no ato da
inscrição.
4.2 Laboratório de Mediação de Leitura: 30 vagas, sendo distribuídas:
4.2.1. 20 vagas para o público, cujo perfil consta nesta Convocatória.
4.2.2. 10 vagas para o público morador das comunidades em bairros localizados no
entorno da Biblioteca Pública Estadual do Ceará, conforme endereço cadastrado no
ato da inscrição.
5. CALENDÁRIO
5.1 O Pomar prevê o seguinte calendário de atividades presenciais no espaço
multiuso da Bece.
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⬤

Aula inaugural: 8 de janeiro de 2022 (sábado, 10h às 12h)

Módulos Laboratório de Mediação de Leitura: 11 de janeiro a 22 de fevereiro de
2022, às terças e quintas-feiras, das 14h às 18h.
⬤

Módulos Laboratório de Escritas: 12 de janeiro a 23 de fevereiro, às quartas e
sextas-feiras, das 14h às 18h.
⬤

⬤

Aulas Abertas (aos sábados, das 10 às 12h em datas a definir).

⬤

Aula de Encerramento: 05 de março de 2022.
6. OBRIGAÇÕES DO/A PARTICIPANTE

6.1. Os/as selecionados/as se comprometem a cumprir no mínimo 70% da carga
horária do curso, e a participar da criação/elaboração do produto final do respectivo
laboratório.
6.2. Em caso de desistência, o/a selecionado/a deve informar previamente à
administração dos Laboratórios.
6.3. Faz-se necessário a apresentação do Passaporte de Vacinação contra a
Covid-19 para o ingresso na Biblioteca Pública Estadual do Ceará.
6.4 O uso de máscara é obrigatório nas dependências da Biblioteca Pública Estadual
do Ceará.
7. DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1. Os cursos serão ofertados gratuitamente pela Biblioteca Pública Estadual do
Ceará.
7.2. Caso as vagas reservadas para as comunidades do entorno da Biblioteca
Pública Estadual do Ceará não sejam preenchidas durante a seleção, serão
dispostas ao público em geral.
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7.3. Caso haja um número de interessados acima das vagas disponíveis para cada
curso, a seleção dar-se-á através da análise do perfil dos(as) inscritos com base no
perfil dos públicos-alvo de cada curso definidos no item 2.
7.4. A Biblioteca Pública se reserva ao direito de alterar o calendário de aulas, caso
haja a necessidade, mediante comunicação prévia a todos/as os/as envolvidos/as.
7.5. As aulas dos Laboratórios acontecerão presencialmente na sala multiuso da
Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Av. Presidente Castelo Branco, Av. Leste
Oeste, 255 - Centro, Fortaleza - CE, 60010-000).
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