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Resumo do projeto
O projeto Biblioteca Ativa, tem como objetivo intensificar o atendimento ao público nos três turnos de funcionamento, assim manter
e expandir, ainda mais, a utilização dos recursos que a biblioteca oferece. Tornar o espaço da Biblioteca um ambiente cultural com
exposições de artes, oficinas, cafés literários, grupos de leitura e outras atividades ao longo do ano, fortalecendo a relação aluno-
biblioteca. Dessa forma, os alunos continuarão a descobrir um mundo fantástico através da biblioteca, resgatando o gosto pela
leitura e estimulando sua criatividade.

 Para um maior acolhimento dos cursos técnicos a equipe do projeto biblioteca fará orientações para o TCC e uma ambientação
temática dos cursos que esta unidade oferece por ocasião da data de comemoração deste profissional. Esta ambientação tem a
intenção de esclarecer sobre a área de atuação e mercado de trabalho, expondo livros do acervo com informações básicas,
aproximando os alunos do ensino médio dos cursos oferecidos na unidade escolar.

  
 

Objetivos
Objetivo geral: estimular o uso da biblioteca como recurso de desenvolvimento pessoal, auxiliando os alunos na aprendizagem,
prática de habilidades e uso da informação.

Objetivos específicos:

 

Promover acesso aos benefícios oferecidos pela biblioteca a todos os alunos e professores da instituição;
Orientar professores e alunos no uso da biblioteca como ferramenta de pesquisa e promoção cultural; 
Possibilitar um meio de comunicação direta e socialização com professores e alunos, muitas vezes restrita no meio virtual;
Desenvolver parcerias com professores a fim de divulgar a cultura aos alunos dentro e fora da sala de aula; 
Estimular a leitura e o desenvolvimento do raciocínio lógico; 
Oferecer o lazer num ambiente agradável através da leitura; 
Utilizar ferramentas que os alunos estão familiarizados para chamar a atenção para o uso da biblioteca, como a Internet;
Transformar a biblioteca em ambiente cultural com incentivo a atividades artístico-culturais roda de leitura, exposições de
textos, elaboração de textos, cafés e encontros literários, salas temáticas, entre outras atividades.
Normalização de TCC: Para orientação, quanto a normalização dos TCC’s dos cursos técnicos.

 

 

Justificativa
 

A biblioteca tem uma função importante na formação cidadã e cultural das pessoas. É através do livro que podemos adquirir o
entendimento sobre as informações que nos cercam, bem como, nossa autonomia de pensamento e tomada de decisão, nossa
capacidade de encontrar respostas, pois o contato com os livros nos enriquece culturalmente e socialmente.

Todos os frequentadores percebem que o livro é uma ferramenta que nos dá autonomia para questionar, refletir, enriquecer
vocabulário e que a tecnologia (internet) pode ajudar muito, mas não o substitui. Este projeto estimula a leitura, divulgando o
acervo através das ações realizadas. Ter conhecimento sem o domínio da leitura é impossível e um dos principais problemas na
educação atual é a dificuldade que os educandos tem em ler e produzir textos.

Faz-se necessário que a escola busque resgatar o valor da leitura, como o ato de prazer e promoção de cidadania e o projeto
Biblioteca Ativa vem de encontro com as necessidades da educação. O projeto visa também contribuir para que professores
continuem a utilizar com frequência o ambiente da Biblioteca para orientar seus alunos, conversar, realizar aulas, pesquisas entre
outras atividades e, dessa forma, alcançar o alinhamento da formação profissional com a pessoa.  

Portanto, o projeto dará a todos os alunos e professores, a oportunidade de terem acesso aos benefícios da biblioteca da unidade,
para que esta se torne um centro de promoção cultural. Além disso, a realização de um trabalho que desperte o gosto e o hábito da
leitura e a orientação quanto a normalização de TCC para os cursos técnicos.

 

Metodologia
 

http://www.centropaulasouza.sp.gov.br/
http://www.saopaulo.sp.gov.br/


PROFESSORA TANIA FRIGIERI
 HORÁRIO DE TRABALHO:

Segunda – 14:00/ 18:00

Terça – 07:30/12:30 - 19:00/23:00 

Quarta - 14:00/18:00  

Quinta – 07:30/12:30 

Sexta - 14:00 as 18:00 

PROFESSOR WALTER
 HORÁRIO DE TRABALHO:

Segunda – 19:00/ 21:00

Terça – 19:00/22:00  

Quarta - 19:00/23:00  

Quarta - 19:00/23:00   

Sexta – 19:00/21:00

O projeto acontecerá inicialmente, através de levantamentos entre estudantes e professores de novas ideias, interesses, opiniões e
necessidades a respeito da biblioteca, com a abertura da biblioteca em horários que possibilitem acesso a todos da comunidade
escolar, de forma a obter comprometimento e participação de professores e alunos e com as parcerias de professores e
coordenadores de curso. Segue atividades propostas:

Normalização de TCC - Para orientação, quanto a normalização dos TCC’s com a necessidade de seguir o Manual para a elaboração
do Trabalho de Conclusão de Curso das Escolas Técnicas do Centro Paula Souza. 

O porquê das coisas – serão textos apresentados em linguagem verbal e não verbal, sobre as datas comemorativas explicando dados
históricos relevantes e curiosos, de acordo com o nosso acervo. 

Semana da Saúde – Intervenção artística na sala de leitura com cartazes, painel e Hemeroteca atualizada sobre o assunto. Uso de
obras como livros didáticos de Ciências Biológicas, saúde no trabalho, jornais e revistas. Oficina de pintura e equilíbrio, com livros
sobre pintura para adultos, alivia o estresse; Divulgação do evento pela escola.

Semana de Meio Ambiente - interferência com cartazes, painel, hemeroteca atualizada sobre o assunto. Quiz educativos com os
alunos.

Semana de provas – acontecerá durante o período de provas da U.E e será disponibilizado bibliografia pertinente para os estudos,
em parceria com os professores.

Semana do Folclore - fomentará exposição de cartazes sobre o folclore brasileiro, apresentação de obras do acervo da biblioteca do
folclore brasileiro; intervenção no espaço sala de leitura com literatura em cordel.

Cantinho do Vestibular – espaço destinado aos vestibulandos, contendo informações sobre datas, provas e bibliografia exigida nos
Exames. Exposição de literatura vinculada, facilitando aos alunos concluintes do Ensino Médio a centralização de dados importantes.

Oficina de leitura e produção de texto - As oficinas serão oferecidas para os alunos dos 3º anos, visando o preparo para Enem e
Vestibular, utilizando jornais, revistas, livros didáticos, entre outros materiais do acervo.

Café Literário/ Filosófico – promoção de debates de ideias e possíveis propostas para redações de Vestibulares e Enem, de forma
multidisciplinar, agregando professores de diversas áreas.

Datas comemorativas sempre serão desenvolvidas atividades com a utilização da hemeroteca, apresentação do acervo da biblioteca
para cada evento comemorado, intervenção na sala de leitura e espaço escolar com cartazes, painéis, oficinas, entre outros.

Todas as ações propostas, levarão em conta, a pesquisa de livros, e outros materiais de interesse, de modo a fomentar a leitura, a
organização do material intelectual, a mediação entre os interesses de pesquisa e atividades culturais, a mediação no uso do
software da Biblioteca quanto à seleção do material mais adequado às finalidades da consulta, a organização do espaço físico
(ajustes no layout e adequação ao mobiliário). Assim sendo, colaborar para tornar o ambiente da Biblioteca cada vez mais
confortável e acolhedor à pesquisa e visitação.

ATIVIDADES PROGRAMADAS

   23/07 a 03/08/2018

Organização do material intelectual e organização do espaço físico da biblioteca, divulgação de material com sinopses do acervo em
painel e atividades de controle do acervo. Painel de boas-vindas aos alunos. Criação da Caixa de Sugestões, que será aberta
mensalmente. Cadastro de novos leitores no sistema dos alunos de turmas iniciantes. Comemorações ao Dia do Escritor (25/07).

   06/08 a 10/08/2018

Apresentação da Biblioteca (espaço e regras) a comunidade escolar e corpo docente. Divulgação do horário de trabalho da equipe na
Biblioteca e Facebook. Adequação da comunicação visual da biblioteca. Comemoração ao Dia do Estudante (11/08).

   13/08 a 17/08/2018



Comemoração do dia da informática (15/08) e divulgação do curso Técnico em Informática. Distribuição de livros e exemplares sobre
os principais filósofos em razão ao dia do filósofo (16/08). Organização Oficina de Leitura e Produção de Textos.

   20/08 a 24/08/2018

Roda de Leitura com divulgação dos livros do acervo. Seleção de material sobre o tema Folclore em comemoração ao dia do Folclore
(22/08).

   27/08 a 31/08/2018

Comemoração do Dia do Nutricionista (31/08) e divulgação do curso Técnico em Nutrição. Cartazes, notícias e atualidades sobre o
Dia Nacional de Combate ao Fumo (19/08) - “SEMANA DA SAÚDE”. Exposição de cartazes sobre a Amazônia (O Porquê das Coisas),
confeccionados por alunos frequentadores, com informações obtidas no acervo em comemoração ao Dia da Amazônia (05/09).

   03/09 a 06/09/2018

Comemoração do Dia do Administrador (09/09) e divulgação do curso Técnico em Administração. Exposição de cartazes sobre a
Independência do Brasil -“O Porquê das Coisas”, confeccionados por alunos frequentadores, com informações obtidas no acervo.
Oficina de Leitura e Produção de Textos sobre o tema “Alfabetização” em comemoração ao Dia Mundial da Alfabetização (08/09).
INÍCIO DA SEMANA DE PROVAS.

   10/09 a 14/09/2018

Exposição de trabalhos sobre o Dia Internacional para a preservação da Camada de Ozônio (16/09) “O Porquê das Coisas”,
confeccionados por alunos frequentadores, com informações obtidas no acervo. Conscientização sobre o dia Mundial de
conscientização sobre linfomas (15/09) “SEMANA DA SAÚDE”.

   17/09 a 21/09/2018

Comemoração do Aniversário da cidade de Itapeva (20/09) e do Dia da Árvore (21/09). Confecção de cartazes com informações
sobre a data - “O Porquê das Coisas”. Divulgação de trabalhos relacionados ao Dia nacional de luta da pessoa com deficiência
(21/09).

   24/09 a 28/09/2018

Divulgação do Dia Nacional de Doação de Órgãos (27/09) com a divulgação de histórias pesquisadas pelos alunos frequentadores.
Cantinho do Vestibular.

   01/10 a 5/10/2018

Apresentações de músicas para comemorar o dia Internacional da Música (01/10) e exposições sobre o dia Internacional da Não-
violência (02/10) com cartazes confeccionados por alunos. Semana da Natureza -“O Porquê das Coisas” com oficina de reutilização e
Troca de Livros.

   08/10 a 11/10/2018

Comemoração da Padroeira do Brasil e do Dia das Crianças. Organização do material intelectual e organização do espaço físico da
biblioteca, divulgação de material para a comemoração do dia Nacional da Leitura (12/10).

   16/10 a 19/10/2018

Organização e limpeza do acervo. Reuniões com equipe de trabalho para balanço semestral das atividades programadas e realizadas.
Comemoração ao Dia do Professor (15/10).

   22/10 a 26/10/2018

Semana de Organização da Biblioteca com atividades para comemorar o Dia Nacional do Livro (29/10).

   29/10 a 01/11/2018

Oficina de Leitura e Produção de Textos. Comemoração do dia das Bruxas (31/10).

   05/11 a 09/11/2018

Comemoração do Dia Nacional da Língua Portuguesa (05/11), com a divulgação de materiais que demonstre a História da Língua
Portuguesa.

   12/11 a 14/11/2018

Exposição de cartazes confeccionados pelos alunos sobre a Proclamação da República (15/11). Divulgação sobre o dia Nacional da
Alfabetização (14/11). Divulgação de material com sinopses do acervo em painel, envio por e-mail desta divulgação aos professores,
alimentação Facebook. Oficina de Leitura e Produção de Textos sobre o dia nacional da Alfabetização (14/11).

   19/11 a 23/11/2018

Organização de cartazes confeccionados pelos alunos sobre O Dia Nacional da Consciência Negra (O Porquê das Coisas), com
informações do acervo. Atividades de controle do acervo. Semana de Conscientização sobre o Dia do Doador Voluntário de Sangue
(25/11) e do Dia Internacional para a eliminação da violência contra as mulheres

   26/11 a 30/11/2018

“SEMANA DA SAÚDE” da Conscientização do Dia Internacional da luta contra a AIDS (01/12) e sobre o dia Nacional de combate ao
Câncer (27/11).

   03/12 a 07/12/2018



Cartazes e textos confeccionados por alunos sobre o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência (03/12). Divulgação de material
com sinopses do acervo em painel, envio por e-mail desta divulgação aos professores, alimentação Facebook. Oficina de Leitura e
Produção de Textos sobre o Dia da Família (08/12). INÍCIO DA SEMANA DE PROVAS.

   10/12 a 14/12/2018

Divulgação de material com sinopses do acervo em painel, envio por e-mail desta divulgação aos professores, alimentação Facebook.
Oficina de Leitura e Produção de Textos. Comemoração ao Dia dos direitos humanos (10/12). Oficina de Leitura e Produção de
Textos. Início da contagem do Inventário.

   17/12 a 21/12/2018

Avaliação do projeto e atividades de controle do acervo. Relatório final. Inventário (finalização). Reunião final com equipe de trabalho
de modo a analisar atividades programadas e desenvolvidas. Pedido de sugestões.

   26/12 a 31/12/2018

Organização e Limpeza do acervo. Alimentação do SIG e Facebook. Análise resultados alcançados. 

 

 

 

 

Resultado esperado
 

Aumentar a visibilidade e a utilização da biblioteca por alunos e professores tanto do Ensino Médio quanto no Ensino Técnico;

Realização de atividades culturais de forma frequente com o envolvimento de alunos e professores;

Aumento do interesse pela leitura pelos estudantes;

Desenvolvimento de habilidades como senso crítico, criatividade, autonomia e cooperação;

 

Equipe do projeto

  TÂNIA CRISTINA FRIGIERI - Carga horária semanal 2018

Horas-aula 7,5

Hora atividade (30% das horas-aula) 2,25

Hora atividade específica do presente projeto 25

Total Semanal 34.75

Total-Mensal (Total-Semanal x 4,5 semanas) 156.375

WALTER LAZARO DOS SANTOS - Carga horária semanal 2018

Horas-aula 5

Hora atividade (30% das horas-aula) 1,5

Hora atividade específica do presente projeto 15

Total Semanal 21.5

Total-Mensal (Total-Semanal x 4,5 semanas) 96.75

Metas associadas
Metas da unidade

Diversificar os procedimentos didáticos utilizados pelo nosso corpo docente

Fazer 2 publicações semanais no site da escola e nas redes sociais

Melhoria dos processos de Gestão e Comunicação Interna

Monitorar e buscar soluções para 100% dos problemas infraestruturais, Saúde, Segurança e Meio Ambiente, da Unidade Escolar até
2022



Metas do Centro Paula Souza

Recursos necessários
Recurso Fonte do Recurso Valor estimado

Soma dos recursos R$ 0,00

Atividades
Atividades Data inicial Data final
Painel de boas-vindas aos alunos. Criação da Caixa de
Sugestões. 23/07/2018 27/07/2018

Cadastro de novos leitores no sistema dos alunos
iniciantes. Comemorações ao Dia do Escritor. 30/07/2018 03/08/2018

Apresentação da Biblioteca (espaço e regras) a
comunidade escolar e corpo docente. 06/08/2018 10/08/2018

Comemoração do Dia da Informática. Distribuição de
livros e exemplares sobre os principais filósofos 13/08/2018 17/08/2018

Comemoração ao dia do Folclore 20/08/2018 24/08/2018
Comemoração do Dia do Nutricionista. Dia Nacional de
Combate ao Fumo. Dia da Amazônia 27/08/2018 31/08/2018

Comemoração do Dia do Administrador. Independência do
Brasil. Oficina de Leitura e Produção de Textos sobre o
tema “Alfabetização”

03/09/2018 06/09/2018

Dia Internacional para a preservação da Camada de
Ozônio. Conscientização sobre o dia Mundial de
Conscientização sobre Linfomas

10/09/2018 14/09/2018

Comemoração do Aniversário da cidade de Itapeva e do
Dia da Árvore. Dia nacional de luta da pessoa com
deficiência.

17/09/2018 21/09/2018

Divulgação do Dia Nacional de Doação de Órgãos.
Cantinho do Vestibular 24/09/2018 28/09/2018

exposições sobre o dia Internacional da Não-violência. 01/10/2018 05/10/2018
Comemoração da Padroeira do Brasil e do Dia das
Crianças. Organização do material da biblioteca,
comemoração do dia Nacional da Leitura.

08/10/2018 12/10/2018

Organização e limpeza do acervo. Comemoração ao Dia do
Professor 15/10/2018 19/10/2018

Semana de Organização da Biblioteca com atividades para
comemorar o Dia Nacional do Livro 22/10/2018 26/10/2018

Oficina de Leitura e Produção de Textos. Comemoração do
dia das Bruxas 29/10/2018 02/11/2018

Comemoração do Dia Nacional da Língua Portuguesa com
a divulgação de materiais que demonstre a História da
Língua Portuguesa.

05/11/2018 09/11/2018

Exposição de cartazes confeccionados pelos alunos sobre
a Proclamação da República (15/11). Divulgação sobre o
dia Nacional da Alfabetização

12/11/2018 16/11/2018

Conscientização sobre o Dia Nacional da Consciência
Negra, do Dia do Doador Voluntário de Sangue 19/11/2018 23/11/2018

Conscientização do Dia Internacional da luta contra a
AIDS e sobre o dia Nacional de combate ao Câncer 26/11/2018 30/11/2018

Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Oficina de
Leitura e Produção de Textos sobre o Dia da Família 03/12/2018 07/12/2018

Comemoração ao Dia dos direitos humanos. Oficina de
Leitura e Produção de Textos. 10/12/2018 14/12/2018

Relatório final. Inventário (finalização). Reunião final
com equipe de trabalho. Pedidos de sugestões. 17/12/2018 21/12/2018

Organização e Limpeza do acervo. Alimentação do SIG e
Facebook. Análise resultados alcançados 26/12/2018 31/12/2018

Pareceres

Parecer - Diretor
Emitido por Mauro Pinheiro Garcia em 20/07/2018 13:48:12

Parecer favorável à execução do presente projeto.

Parecer - Coordenador Pedagógico
Emitido por Rita Aparecida Navarro em 20/07/2018 13:33:08

O Projeto Biblioteca Atica visa intensificar o atendimento ao público nos três turnos de funcionamento, assim manter e expandir,
ainda mais, a utilização dos recursos que a biblioteca ofrece, bem como tornar o recinto um ambiente cultural com exposições de
artes, oficinas, teatro, cafés literários, grupos de leitura e outras atividades culturais ao longo do ano letivo. 

 Neste contexto, promoveremos o resgate ao gosto pela leitura e o estimulo a criatividade. 
 



Outro fator importante neste projeto é que os alunos terao orientações para o TCC, bem como a ambientação temática dos cursos
que em comemoração a esse profissional.

Parecer - Coordenador de Projetos
Emitido por Leticia Rolim Albuquerque em 01/08/2018 06:18:44

O presente projeto proporcionará aos usuários da biblioteca, relevantes melhorias no processo de ensino-aprendizagem por meio da
utilização deste importante espaço de criação e transformação das ideias em conhecimento, além de fomentar a leitura e cultura que
visa abrir a mente para novos horizontes. Salientamos que todas as atividades relatadas/descritas no projeto devem ser de caráter
pedagógico e cultural, relacionadas com o acervo da biblioteca. Enfatizamos que de acordo com o Ofício Conjunto 002/2017, o
professor deverá aguardar a aprovação final da Cetec para começar a desenvolver/executar o projeto, pois não é possível realizar
pagamento retroativo.

 OBS: Para a realização das atividades atente-se ao Ofício nº 051/2016 – NB/CGD, que trata da Atuação de servidores nas bibliotecas
das unidades de ensino do CPS.

  
Comunicação: Toda comunicação com o Núcleo de Biblioteca será feita pelo e-mail institucional da biblioteca
(exxxbibli@cps.sp.gov.br). Para esclarecimentos entre em contato (nucleobibli@cps.sp.gov.br).

 

Parecer - Coordenador do Ensino Médio e Técnico
Emitido por Cetec - Coordenador em 05/08/2018 14:50:23

projeto aprovado
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