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RESUMO DO PROJETO  

A Biblioteca de uma escola é o órgão de apoio pedagógico mais importante de uma 

instituição. Por isso ela deve proporcionar à sua clientela um ambiente agradável, onde 

este cliente (aluno) queira retornar para ler e fazer suas pesquisas. Para isso faz-se 

necessária a disponibilização de profissionais aptos a atender à comunidade escolar. O 

resultado esperado é o continuo aumento do número de leitores, como aconteceu no 

primeiro ano do Projeto Biblioteca Ativa implantado na unidade escola e que a biblioteca 

se torne um espaço ativo dando oportunidade ao aluno na busca e construção do saber. 

 

OBJETIVOS  

• Incentivar a leitura e ampliar a promover ações voltadas à educação, tecnologia, 

inovação e cultura. 

• Ampliar o acesso da comunidade escolar à biblioteca incentivando, 

principalmente, os alunos e professores a frequentar o espaço e utilizar o acervo 

disponível como complemento ao conteúdo da sala de aula; 

• Utilizar o espaço como apoio aos projetos da escola, tais como: Projeto leitura, 

Inova Paula Souza, entre outros; 

• Fomentar o gosto pela cultura. 

• Desenvolver atividades interdisciplinares, dialogando com as mais diversas áreas 

do conhecimento, levando a percepção de que o desenvolvimento de habilidades 

de leitura e escrita é uma atribuição de todos. 



• Possibilitar momentos de integração e interação com outras salas como a de 

informática através da divulgação dos acervos literários da sala de leitura, etc 

• Elaborar junto com o educando projetos ligados aos temas transversais, visando à 

discussão dos mesmos e a culminância em eventos da escola. 

• Promover momentos de socialização levando o educando a expressar seus 

sentimentos, experiências, ideias e opções individuais (elaboração do contrato 

didático). 

• Desenvolver o senso crítico a partir dos livros lidos e relidos. 

 

DESENVOLVIMENTO  

• Divulgação da Biblioteca Ativa. 

• Divulgação do Cronograma de atividades. 

• Organização do espaço, verificação da disposição dos livros, atualização dos 

periódicos, verificação da necessidade de novos equipamentos, livros, instalação 

de computadores. 

• Destinou-se uma estante para revistas, gibis e jornais para deixá-la neste espaço 

e para ser usada pelo professor em sala de aula, quando necessário. 

• O horário de atendimento e as regras de funcionamento foram impressas e 

colado no mural e também o professor responsável pelo projeto passou de sala 

em sala relatando o funcionamento da biblioteca e o desenvolvimento do projeto 

Biblioteca Ativa. 

• Orientações para pesquisa de TCC e letramento informacional. 

• Oficina de exposição de trabalhos realizados pelos alunos dos cursos técnicos e 

médio. 

• As ações culturais realizadas como “Semana do Folclore – Apresentações 

Teatrais”, “Projeto Ressignificação da Leitura – Festival Brasil de Todas as 

Cores” e “Apresentação de Obras Literárias“ que contou com a participação dos 

alunos, professores de cada disciplina e da coordenação de curso. (VIDE 

ANEXOS). 

 

RESULTADO ALCANÇADO 

Durante os meses de Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2016 

(vigência do Projeto) o número de usuários foi de 1761, segundo Planilha de controle de 

acesso à Biblioteca.  

Nos últimos meses do semestre anterior Março, Abril, Maio, Junho e Julho de 2016 o 

número de usuários foi de 264, segundo Planilha de controle de acesso à Biblioteca.  

Portanto houve um aumento no acesso à Biblioteca de 667%. 

No período de Agosto de 2016 a Dezembro de 2016 o empréstimo de materiais aos 

usuários foi num total de 120, enquanto que no período de Março a Julho de 2016 o 

empréstimo de materiais foi de 310. Portanto houve uma diminuição no empréstimo de 

materiais da Biblioteca. 

Justifica-se a diminuição de empréstimo devido opção por parte dos alunos usuários de 

pesquisar “in locu”. 



Houve também um aumento das atividades culturais com participações de professores e 

turmas, enriquecendo as atividades culturais na escola. 

O processo educacional ficou evidenciado com a melhoria das pesquisas conforme 

números percentuais relatados acima, nas elaborações e apresentações de trabalhos e 

seminários em sala de aula, em consequência a maior participação do aluno no processo 

ensino aprendizagem com melhoria nas menções detectadas em conselho de classe 

evidenciadas nas atas de reuniões. 

 

DIFICULDADES ENCONTRADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO  

Alunos que trabalham durante o dia e estudam à noite, fazendo com que os mesmos 

fossem até a biblioteca somente nos intervalos das aulas para retirarem livros ou fazer 

pesquisa nos computadores da biblioteca; 

Conscientização do aluno da importância da biblioteca na sua vida estudantil. 

Dificuldade em socializar o projeto Biblioteca Ativa ao corpo docente por parte de 

alguns professores devido a reduzida carga horária. 

Acervo Técnico reduzido e ausência de acervo Literário.  

 

 

 

ANEXO 

1) DIVULGAÇÃO DO PROJETO BIBLIOTECA ATIVA NAS SALAS DE 

AULA 

 



 

 

 

2) APRESENTAÇÃO SEMANA DO FOLCLORE 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

3) DIVULGAÇÃO DO PROJETO: BRASIL DE TODAS AS 

CORES 

 



 
 

4) APRESENTAÇÕES DE GRUPOS DE TEATRO  

Informática Integrado ao Ensino Médio 

 

Temas: “Negrinho do Pastoreio”, “Curupira”, “Diabinho da 

Garrafa”, “Cidade Encantada do Jeriquaquara” e “Vitória 

Régia”. 

 



 

 

 

 
 

 



5) Visita dos alunos à Biblioteca Municipal  

 

 
 

 
 

 

6) Fechamento do Projeto Ressignificação da Leitura – Festival 

Cultural “Brasil de Todas as Cores” 



 

 

 

 



 

 

7) Projeto Leitura e Biblioteca Ativa – Apresentação de Obras 

Literárias 

 

 

 

 

 


