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I. Apresentação 

A Biblioteca Escolar e Comunitária de Brazlândia é o único espaço apropriado à leitura, 

pesquisa e estudos dentro da nossa comunidade. Por isso, são realizadas todas as atividades 

relacionadas com sua função operacional. Este projeto foi elaborado seguindo as bases de uso 

e com a participação dos funcionários e comunidade escolar. 

 

Campello (2002, p. 17) ressalta que: 

“os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) reconhecem que a biblioteca 

é um recurso imprescindível para a formação de leitores capazes de, além de 

decifrar o código linguístico, saber interpretar o que leem, encontrando 

significados no texto e desenvolvendo práticas de intertextualidade”. 

 

 

“Olha as estrelas, enquanto elas brilharem haverá esperança na 

vida.” 

Érico Veríssimo (Olhai os lírios do campo); pag. 94 
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II. Histórico da Biblioteca 

Obra criada em Abril de 1978, pelo recurso da FAS (Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 

Social), Objetivando o desenvolvimento cultural e a maior integração Escola-Comunidade, na 

época tendo como Governador do Distrito Federal  Elmo. Serejo Farias, como Secretário de 

Cultura, o senhor Wladimir do Amaral Murtinho e como Administrador Regional e o senhor 

Antônio Neto de Godoi. 

- Dados da Instituição: 

➢ Nome: Biblioteca Escolar-Comunitária Érico Veríssimo de Brazlândia 

➢ Endereço: Área Especial n° 02 Setor Sul de Brazlândia 

➢ Telefone: (61) 3391-6625 

➢ Email: biblioteca78@gmail.com 

➢ Coordenação Regional de Ensino de Brazlândia 

➢ Turno de funcionamento: Matutino, Vespertino e Noturno 

➢ Coordenador: Ubaldo Gomes 

- Caracterização Física: 

 Construção feita em alvenaria, com telhado de zinco e forro de gesso. A parte interna 

nas laterais, com esquadrilhas e vidros transparentes, muros fechando os lados. Conta com um 

amplo salão arejado, com mesas redondas e também individuais. Os banheiros masculinos e 

femininos são compostos por pias de mármore, seis torneiras e seis vasos sanitários. Há um 

pequeno espaço com uma pia utilizado como copa. A sala individual para estudos possui sete 

cabines de madeira. Na parte administrativa conta com duas salas e dois banheiros. 

 

 

 

 

III. Diagnóstico da realidade da Biblioteca 
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A Biblioteca realiza um trabalho que abrange alunos de Educação Infantil, Ensino 

Fundamental I e II, Ensino Médio, EJA (Educação de Jovens e Adultos) e comunidade: 

estudantes para concursos, vestibulares, OAB abrangendo também pesquisas e estudos 

realizados por médicos, advogados, professores entre outros profissionais da comunidade de 

Brazlândia. Sendo assim atendendo toda a comunidade escolar como citado no Manifesto 

IFLA/UNESCO: 

 

“Propiciar informação e idéias que são fundamentais para o sucesso de seu 

funcionamento na sociedade atual, cada vez mais baseada na informação e no 

conhecimento. A biblioteca escolar habilita os alunos para a aprendizagem ao 

longo da vida e desenvolve sua imaginação, preparando-os para viver como 

cidadãos responsáveis.” (MANIFESTO IFLA/UNESCO PARA BIBLIOTECA 

ESCOLAR, 2005, p. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Função social da Biblioteca 
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O papel social da Biblioteca é permeado pelo acesso e disponibilidade da informação 

através de: 

➢ Colocar-se a serviço da pesquisa; 

➢ Dispor espaço de leitura e escrita; 

➢ Organizar o acervo na perspectiva interdisciplinar; 

➢ Oferecer livre acesso aos livros; 

➢ Ampliar o aspecto cultural da comunidade escolar ( ponto de cultura, roda de 

leitura, feira de troca de livros) 

➢ Parceria com órgãos como: Centro de Saúde, DETRAN, Secretaria de Cultura, 

realizando ainda exposição de livros e interação biblioteca e escola com 

contação de histórias.  

 

No Manifesto da Biblioteca, aprovado pela UNESCO em novembro de 1999, 

apresenta-se como missão da biblioteca escolar: Propiciar informação e idéias 

que são fundamentais para o sucesso de seu funcionamento na sociedade 

atual, cada vez mais baseada na informação e no conhecimento. A biblioteca 

habilita os alunos e comunidade  para a aprendizagem ao longo da vida e 

desenvolve sua imaginação, preparando-os para viver como cidadãos 

responsáveis. (MANIFESTO IFLA/UNESCO PARA BIBLIOTECA ESCOLAR, 2005, p. 

4) 

 

 

 

 

 

 

V. Princípios orientadores das práticas pedagógicas 
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A Biblioteca Comunitária Escolar trabalha com princípios de Educação Integral: 

Integralidade; transversalidade; diálogo escola e comunidade; unicidade entre teoria e 

prática; interdisciplinaridade com contextualização e flexibilização, juntamente com 

educação inclusiva, sendo que essa atuação se dá de forma indireta. 

 A mesma está inserida nesse processo de prática pedagógica pois atuamos com alunos 

escolares e comunidade. 

“A escola não pode mais contentar-se em ser apenas transmissora 

de conhecimentos que, provavelmente, estarão defasados antes 

mesmo que o aluno termine sua educação formal; tem de promover 

oportunidades de aprendizagem que dêem ao estudante condições 

de aprender a aprender, permitindo-lhe educar-se durante a vida 

inteira. A biblioteca está presente nesse processo. Trabalhando em 

conjunto, professores e bibliotecários planejarão situações de 

aprendizado que desafiem e motivem os alunos, acompanhando os 

seus progressos, orientando-os e guiando-os no desenvolvimento de 

competências informacionais cada vez mais sofisticadas.” (Escolar, 

Biblioteca – Temas para uma prática pedagógica. Campello, 

Bernadete Santos, pág. 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Missão e Objetivos 
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Prestar serviços de informação aos alunos e comunidade para contribuir com a construção 

do conhecimento e desenvolvimento da sociedade, promovendo eventos culturais com a 

participação de escritores dando suporte as atividades educacionais, fomentando o gosto pela 

leitura e pesquisa auxiliando no conhecimento e desenvolvimento da criticidade da comunidade 

e alunos em sua totalidade. 

Objetivos: 

a) cooperar com o atendimento às necessidades dos alunos, dos professores e dos demais 

elementos da comunidade;  

b) estimular e orientar a comunidade escolar em suas consultas e leituras, favorecendo o 

desenvolvimento da capacidade de selecionar e avaliar;  

c) incentivar os educandos a pensar de forma crítica, reflexiva, analítica e criadora, 

orientados por equipes inter-relacionadas (educadores + funcionários da biblioteca); 

 d) proporcionar aos leitores materiais diversos e serviços bibliotecários adequados ao seu 

aperfeiçoamento e desenvolvimento individual e coletivo; 

 e) promover a interação educador – funcionários da biblioteca – aluno – comunidade , 

facilitando o processo  ensino-aprendizagem; 

 f) oferecer um mecanismo para a democratização da educação, permitindo o acesso de um 

maior número de crianças, jovens e adultos a materiais educativos e, através disso, dar 

oportunidade ao desenvolvimento de cada um a partir de suas atitudes individuais;  

g) contribuir para que o público atendido amplie sua percepção dos problemas educacionais, 

oferecendo-lhe informações que os ajudem a tomar decisões no sentido de solucioná-los, tendo 

como ponto de partida valores éticos e cidadãos. 

 

 

VII. Organização do trabalho pedagógico da Biblioteca 
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N° META AÇÃO RESPONSÁVEL 

01 Atender e protocolar as assinaturas dos 

usuários em geral 

Confirmando Maria das Graças e 

outros 

02 Atender e informar a comunidade Conhecendo e apresentando 

o espaço e acervo 

Todos os funcionários 

03 Buscar e oferecer as obras em questão Apresentando os livros entre 

outros materiais. 

Todos os funcionários 

04 Emprestar individualmente o acervo Protocolando e 

confeccionando carteirinhas 

para empréstimo 

Aline, Carla, Deusirene, 

Édina, Neila, Ubaldo e 

Valdira 

05 Organizar o acervo nas prateleiras Organizando por título e 

ordem alfabética  

Todos os funcionários 

06 Receber livros da comunidade Diversificando o acervo Todos os funcionários 

07 Doar livros a outras unidades  Descartando Todos os funcionários 

08 Atender os usuários nos conteúdos afins Orientando e tirando dúvidas 

em geral 

Aline, Carla, Deusirene, 

Édina, Neila, Ubaldo e 

Valdira 

09 Propiciar com diálogo o lado humano Promovendo autoajuda ao 

usuário 

Todos os funcionários 

10 Atender público infantil Atendimento diferenciado as 

crianças (sala individual) 

Todos os funcionários 

11 Receber e catalogar acervo Recebendo e catalogando 

livros e afins 

Todos os funcionários 
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12 Atender ao público em ambiente reservado Atendimento individual nas 

cabines 

Todos os funcionários 

13 Verificar e restaurar acervo Restaurando a obra para seu 

uso 

Édina, Ubaldo e Valdira 

14 Limpar acervo Limpando e organizando 

acervo 

Todos os funcionários 

15 Ornamentar o ambiente Enfeitando e atualizando 

murais 

Aline, Edina, Neila e 

Valdira 

16 Disponibilizar copa para usuários Apoiando os usuários nas 

suas refeições 

Todos os funcionários 

17 Apoiar e propiciar espaços para os artistas Apoiando-os em relação as 

suas identificações em seus 

diversos segmentos culturais 

Todos os funcionários 

18 Fornecer espaço físico para reuniões junto 

a CRE 

Apoiando as atividades da 

Regional de Ensino 

Todos os funcionários 

19  Limpar e manter área externa Cuidando e Limpando Elias 

20 Boas vindas e orientações pedagógicas 

aos diretores 

Recepcionando e orientando 

os diretores no espaço da 

Biblioteca 

Diretor da Regional de 

Ensino e equipe 

assessora e todos os 

funcionários da 

biblioteca 
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VIII. Projetos específicos 

 

1 – DENOMINAÇÃO DO PROJETO: 

Alfabetização de Adultos “Finalmente leitor” 

2- Responsável pelo projeto: 

Biblioteca Comunitária Escolar Érico Veríssimo 

Professora: Deusirene Alves 

3 – Dados Gerais: 

Biblioteca Comunitária Escolar Érico Veríssimo 

Turno: Matutino 

Modalidade: Alfabetização 

Alvo: Membros da comunidade escolar 

4- Justificativa: 

    A proposta pedagógica encerrada nesse projeto propõe uma ação integradora do aluno 

com a sociedade através da escrita e leitura, de forma que estes não vejam as mesmas 

apenas como códigos decodificados, e assim, buscar alternativas para trabalhar com os 

mesmos, de forma que estes sejam reconhecidos como sendo capazes de aprender, e que 

essa aprendizagem os levará a um desenvolvimento pessoal e a uma formação de uma 

imagem positiva de si mesmo, e assim sendo capazes de orientarem-se a partir desse 

pressuposto. 

 

5 – Objetivo Geral: 

➢ Proporcionar a todos os envolvidos no projeto de alfabetização de jovens e adultos, 

formação permanente que sirva como suporte teórico-prático, que conduza 

paulatinamente a construção coletiva e comprometida de uma proposta político-

metodológica centrada na formação global do ser humano, ampliando seu espaço de 

conquista na sociedade. 
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6 - Objetivos Específicos 

➢ Instrumentalizar os participantes para as práticas pedagógicas necessárias à educação 

popular em alfabetização. 

➢ Realizar acompanhamento permanente aos participantes do projeto de alfabetização. 

➢ Desenvolver referencial teórico-metodológico capaz de dialogar com as praticas 

necessárias para uma educação inclusiva. 

➢ Identificar os acúmulos históricos trazidos pelos participantes. 

➢ Proporcionar aos alunos desta biblioteca a vivência das praticas pedagógicas. 

 

7 – Período de realização: 

Será realizado durante os meses de Fevereiro a Dezembro do ano corrente. 

8 – Procedimento: 

Presencial com material didático da biblioteca. 

9 – Recursos: 

Gráfico, Verbal e dinâmico. 
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