
Projeto “Amigos da Biblioteca” 
Autoria: Sociedade Amigos da Biblioteca Municipal de Sumaré 

Sumaré – São Paulo. 

Contato: sabmsumare@yahoo.com.br 

Telefone (19) 3828-8342 

mailto:sabmsumare@yahoo.com.br


• Objetivos: O Projeto tem como objetivo incentivar as crianças, 
adolescentes e jovens do município de Sumaré a frequentar bibliotecas 
públicas infantis, tomar gosto pela leitura e também participar da vida 
cultural da cidade.  

• Pretende-se:  

- Valorizar a cultura através da leitura, da informação que ela transfere 
e do também do  entretenimento que ela proporciona.  

- Divulgar os serviços da Biblioteca do Professor e Infantil “Myrella Rossi 
Mobilon”, um trabalho de qualidade que pode inspirar outros, 
ampliando o universo cultural da região.  

- Possibilitar ao público da região de Sumaré o conhecimento do 
desenvolvimento histórico da cultura brasileira através dos livros, 
contribuindo na formação de leitores.  

- - Dar condições e garantir ao público de todas as camadas sociais, 
inclusive a de baixa renda, o acesso irrestrito à cultura. 

 



Ação: Atividades:  

- contação de histórias: A contadora de histórias escolherá 
um livro com tema livre e que tenha naquele momento 
algum envolvimento, seja pela data, pela época ou por 
acontecimentos externos para que o assunto do livro possa 
ser discutido pelas crianças com os pais, colegas e amigos 
além das fronteiras da biblioteca.  

- oficina de desenho: As crianças poderão aprender e se 
divertir desenhando nas oficinas, que serão dadas por 
professor e monitores. Iniciação ao desenho, prática, 
exercícios recreativos e de aprendizado, com temas 
relacionado s a literatura infantil.  



- oficina de pintura: Com o mesmo propósito e referência 
da oficina de desenho, porém abordando outra arte, a 
pintura.  

- oficina de brinquedos: Esta oficina será realizada para a 
criação de brinquedos, adaptação de ideias que existem 
em livros para o mundo real, como a confecção de 
pipas, construção de brinquedos com sucata, entre 
outras possibilidades.  



- espaço para brincadeiras: Área destinada às crianças 
com brinquedos novos e brinquedos confeccionados 
pelas próprias crianças, de maneira que possam 
aproveitar o espaço da biblioteca constantemente e se 
interessem ainda mais pelo espaço público da biblioteca. 

  
- oficina de jogos: Oficinas culturais relacionadas a jogos e 

brincadeiras típicas brasileiras, que já se tornaram parte 
de nosso folclore, todas elas relacionadas de alguma 
forma a literatura. 




