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Biblioteca Infantil e Juvenil de referência 
Centro de Estudos e Pesquisas
Livraria/Loja 

O Instituto de Leitura Quindim nasceu como Centro de Leitura Quindim no dia 19 de setembro de 2014.
O Instituto Quindim foi declarado de utilidade pública pela Lei Municipal nº 5.861/20 devido o
importante trabalho que realiza ao longo dos 8 anos de existência. O Quindim  tem por missão garantir
o direito à educação e à cultura, por meio da formação de leitores e da promoção do livro, da leitura, da
literatura e das bibliotecas de serviço público no Brasil e no Exterior. 

Desde a sua criação pelos artistas Roger Mello e Volnei Canônica, o Instituto já realizou mais de 100
ações nacionais e mais de 25 ações internacionais. 
 
O Instituto se estrutura da seguinte forma: 
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Recepção dos alunos e visita monitorada pela
exposição Caminho Histórico que retrata a
trajetória do Edifício Eberle;
Ida a Biblioteca do Quindim, localizada no 6º
andar do Edifício;
Instruções e orientações para o uso da Biblioteca;
Visita a galeria de arte do ILQ;
Explanação sobre a trajetória do Instituto de
Leitura Quindim e sua atuação;
Contação de história;
Interação e experimentação da Biblioteca com
atividades lúdicas, brincadeiras, leitura e desenho;
Contação de história;
Lanche (opcional e responsabilidade da escola).

ROTEIRO DA VISITAÇÃO



Capacidade máxima de 60 crianças/adolescentes;
As visitas escolares são realizadas uma vez por semana, nas
quartas-feiras, das 9h às 11h ou das 14h às 16h;
O tempo máximo de visitação é de duas horas, incluindo o
lanche;
As instituições e escolas podem agendar as visitas várias
vezes durante o ano para atender todas as turmas
interessadas;
O transporte de ida e volta dos alunos ao Instituto é de
responsabilidade da escola ou instituição;
É fundamental que a escola ou instituição de ensino
disponibilize no mínimo 1 (um) professor para cada 10 (dez)
alunos;
Os professores devem permanecer o tempo todo com seus
alunos, não podendo se ausentar do espaço.

ORIENTAÇÕES PARA AS INSTITUIÇÕES



AGENDAMENTO

Para o agendamento da visita, a escola/instituição deve
preencher o seguinte formulário:
http://www.docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJhOR75T
8Tlh8W4hy_d0w0498lhIBt4Hg0dma8eWmsYFOtBg/viewform
Também pode entrar em contato pelo e-mail
institutodeleituraquindim@gmail.com ou ainda pelo
WhatsApp (54) 99962-5177;
O Instituto Quindim poderá organizar contações de histórias
ou atividades relacionadas com as temáticas que a escola
está trabalhando. Assim, faremos um trabalho de estímulo à
leitura e de acesso ao conhecimento  de maneira integrada
ao projeto político pedagógico da escola. Mas, para isso
acontecer, a equipe do ILQ precisa receber as informações
com no mínimo 15 dias  de antecedência da visita;

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJhOR75T8Tlh8W4hy_d0w0498lhIBt4Hg0dma8eWmsYFOtBg/viewform


VALORES PARA VISITAÇÃO

R$1,00 por aluno de escolas públicas;
R$2,00 por aluno de escolas particulares;

 
Escolas da periferia, Centros Educativos e Assistenciais
devem entrar em contato por email para avaliação sobre

isenção da taxa da visitação.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO
DA BIBLIOTECA 

Administrativo e Ateliê Araçari
Segunda a sexta, das 07h30 às 17h30

 
Biblioteca Quindim

terça a sábado, das 10h às 18h
 

Visitas escolares
quarta-feira, das 9h às 17h

ROGER YCAZA 



INSTITUTO QUINDIM NA ESCOLA

Feira Literária - Atividade de contação de histórias, bate-papo,
palestras e comercialização de livros de qualidade. O ILQ
trabalha somente com livros selecionados e premiados no Brasil
e no mundo;
Capacitação para professores mediarem a leitura e formar
novos leitores;
Palestras e formação para pais sobre a contribuição da leitura
no desenvolvimento da criança e de jovens;
Exposições;
Autor na escola;
Assessoria para implementação de espaço de leitura ou
biblioteca (acervo, mobiliário, gestão);
Assessoria para criação de projetos de leitura. 

Você sabia que a sua escola pode receber o Instituto Quindim? 
Olha quantas atividades podem acontecer:
 



MAIS INFORMAÇÕES
Fone: (54) 3196-8541 

WhatsApp: (54) 99962-5177
Rua Sinimbu, 1670 (6º andar) - Centro, Caxias do Sul, RS

E-mail: institutodeleituraquindim@gmail.com
Instagram: @institutodeleituraquindim


