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A Origem de Tudo 

Por que transformar as bibliotecas em 

espaços de celebração? 

 

Onde fica a leitura nisso? 

 

Que relação pode existir entre 

celebrar e ler? 



Objetivo geral 

Promover a inserção da comunidade 

na biblioteca e com isso, promover os 

seus serviços, bem como, a 

programação cultural. 

 

A memória afetiva de cada um de nós 

e as lembranças de aniversários na 

infância. 



Objetivos Específicos 

Atrair um público não frequentador da 
Biblioteca; 

Distribuir material divulgacional da 
Biblioteca, da Coordenadoria e da 
Secretaria como um todo, tanto da 
programação quanto dos 
equipamentos em si; 

Apresentar a Biblioteca, com seus 
espaços; 



Objetivos Específicos - 2 

Estimular a circulação (tanto a 

inscrição como o empréstimo) de 

materiais; 

Estimular a consulta local, 

apresentando um acervo diversificado 

em quantidade, suportes e gêneros; 

Ofertar a fruição da narrativa de 

histórias; 



Objetivos Específicos - 3 

Oferecer livros para serem manuseados 

durante o evento; 

Propiciar a mediação de leitura e a troca 

entre o público presente; 

Apresentar a Biblioteca como um espaço 

de usufruto da infância na sua plenitude de 

direito, respeitando as especificidades e 

interesses individuais e coletivos, 

interagindo com as diversas faixas etárias; 



Objetivos específicos - 4 

Estimular o convívio social, a 

afetuosidade e o clima intimista entre 

os participantes; 

Propor que a Biblioteca seja um 

espaço lúdico, prazeroso, 

transformador e que possa ao longo 

do tempo constituir-se em local 

significativo ao indivíduo. 



Como funciona o aniversário? 

O que a família precisa fazer/trazer? 

 

O que a Biblioteca oferece? 

 

Como se dá essa interação? 

 

Qual é o desafio? 



Considerações finais 

O aniversário na Biblioteca é um 
instrumento de mediação da leitura e 
contação de histórias; 

O aniversário na Biblioteca é um 
instrumento de inserção de crianças 
em situação de vulnerabilidade social 
e respeito à infância. 

Biblioteca é também lugar de alegria, 
prazer e fantasia. 
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