




PROJETO: 

Gestantes: 
Gerando Leitores. 
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Contextualização 
  
O CEU Rosa da China, localiza se na zona leste da cidade de São Paulo, e suas 
ações, projetos e programações têm como principal finalidade a Educação 
voltada para construção e desenvolvimento da cidadania.  
Com o objetivo social de promover a defesa e a garantia de direitos 
constitucionalmente assegurados, atende a comunidade local em suas 
necessidades de desenvolvimento e educação, respeitando suas características  
socioculturais, sem quaisquer preconceitos ou discriminação. 
A Biblioteca Juó Bananére, inclusa no sistema de Bibliotecas Públicas do 
Município de São Paulo, pertencente ao complexo do CEU Rosa da China, 
dispõe de um acervo com 20.000 livros aproximadamente, atende as três 
escolas do Complexo CEU (CEI – EMEI – EMEF), as demais do entorno e a 
comunidade. 



Este projeto surgiu a sete anos no bairro de 
Itaquera em parceria criada pelo Coordenador 
de Biblioteca Ricardo Mello com a UBS Santa 
Terezinha 





Em 2012 o Coordenador assumiu a Biblioteca do CEU 
Rosa da China em São Mateus e, entre os projetos 
apresentados, este foi recebido pela Equipe da 
Biblioteca com muito entusiasmo. Assim, buscou-se a 
parceria com a Unidade Básica de Saúde mais próxima, 
a UBS José Humberto Bodra. O projeto foi apresentado 
à Gestão da Unidade e foram feitas algumas reuniões 
entre as Equipes da Biblioteca e da UBS, para acertar os 
detalhes e a melhor maneira de implementá-lo. 
 



O projeto está subdividido em dois momentos: No primeiro, 
nossa atuação é voltada para as gestantes, onde trabalhamos 
a criança ainda no útero da mãe. Nos encontros que 
acontecem mensalmente, as gestantes participam de um 
momento cultural com a equipe da biblioteca com bate-papo 
e contação de histórias, já os profissionais da UBS participam 
com dicas de saúde para as gestantes nos cuidados para 
mamãe e bebê.  





No segundo momento, os bebês do CEI Rosa da china 
juntamente com as suas professoras fazem, semanalmente, uma 
vivência de leitura na Biblioteca para que tenham contato com os 
livros, podendo explorar a textura, o formato, os desenhos, as 
cores... Enfim, todas as possibilidades que somente os livros 
proporcionam. Deste modo, o objetivo do projeto, que é o 
despertar para a importância da leitura desde a Gestação, 
continua ao iniciar a criança na construção de sua trajetória de 
leitura. 
  





EQUIPES:  

Gerente: Liane de Oliveira Serra 
  
Enfermeira: Raimunda Rosemere de Lima 
  
Equipe 4156 - Agentes Comunitários de 
Saúde : 
  
Edilaine Pelincer Aluques  
Gilmara Levina Fratucci  
Fernanda Nascimento  
Esmeralda Virgulino  
Rosana Nascimento  
Lilian Graziela Aquino 
  
 

Gestor do CEU: Albano Paes de Toledo Jr. 
 
Coordenador: Ricardo Mello 
  
Bibliotecárias : 
  
Irene Lenharo 
Kelly Bernardes  
Rejane Santos  
 
Auxiliar Técnico de Educação: 
 
Maria Emília 

CEU Rosa da China UBS Humberto Gastão Bodra  



AGRADECIMENTO:  

Shopping Aricanduva 



Fone: (11)2701-2315 
Email: ceurosachinabiblioteca@prefeitura.sp.gov.br 

Facebook: www.facebook.com/biblioteca.juobananereceu 
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