
Cultura Digital e Cultura Literária 





Uma estratégia para auxiliar comunidades escolares e redes de 
ensino no desenvolvimento da sua vocação para inovação em 
práticas de incentivo à leitura e formação de novos leitores no 
contexto da cultura digital.  

O que é 

• Criar ambientes/situações de inovação dentro de espaços púbicos de leitura; 
• Facilitar o acesso à obras literárias através da diversificação do formato; 
• Explorar experiências culturais tecnológicas de professores e alunos na construção de 

projetos de leitura; 
• Ampliar jornada de aprendizagem dos alunos com atividades regulares na biblioteca; 
• Estimular a atuação dos alunos como influenciadores de leitura entre os colegas; 
• Desenvolver um programa de formação continuada de professores para o 

desenvolvimento de projetos de leitura e cultura digital. 
 

Principais estratégias 



desenvolvimento reaplicações 



Biblioteca Municipal Arlete Tenório de Castro 
Senador Canedo-GO 2014 2015 

Equipe Casa da Árvore 
Gestora executiva:                 Leila Dias (Msc. Comunicação, Educação e Cidadania) 
Coordenador Geral:              Aluísio Cavalcante (Comunicação Social / Marketing) 
Coordenadora Pedagógica: Denise Bueno (Mestranda Educação e Gestão Pública) 
Educadores:                           Luana Marinho (Socióloga) 
                                                Gustavo Ferreira (Fotógrafo) 
                                                Adriana Oliveira (Licenciatura Informática) 
Monitor:                                Mateus Pereira (Ensino Fundamental – Ex-Aluno) 
  

Instituições  
Desenvolvimento e Realização: ONG Casa da Árvore 
Apoio: Prefeitura Municipal de Senador Canedo – GO 
Patrocínio: Programa Integração Petrobras Comunidades 

Equipe Secretaria Municipal de Educação  
Secretária de Educação: Edvânia Brás  
Diretora Pedagógica: Elenice de Lurdes 
Responsável técnica: Rilma Moreira 
Diretora de Cultura: Mara Alves 
Coordenadora da Biblioteca: Adelice dos Santos 



Linhas de Ação 

Laboratório Criativo de 
Leitura e Tecnologia 

Laboratório de Práticas 
Pedagógicas Inovadoras 

Banco de Aulas 
Criativas 



Laboratório Criativo de Leitura e Tecnologia 
• Ampliação acervo literário com indicações dos alunos (digital + impresso) 
• Ambiente com conexão de internet banda larga sem fio; 
• Computadores + smartphones + projetores + equipamentos pessoais; 
• Equipe de mediação de leitura e autoria colaborativa; 
• Turmas multisseriadas, 20 vagas por turma, contraturno; 
• Jornadas semestrais 96 horas/laboratório 

inspiração criação desafio produção 

mediação de leitura ampliação do sentidos reflexão sobre escolhas desenvolvendo habilidades 



projetos do lab criativo 

#vídeo-brinquedos literários 
#Manoel de Barros 

#O Guarani na Rede 
#Whatsapp + clássicos da literatura 



Lab de Práticas Pedagógicas Inovadoras 
• Diálogo com PPP e Políticas Públicas; 
• Formação em exercício de professores; 
• Identificação e ampliação de experiências culturais tecnológicas pessoais; 
• Exploração de recursos tecnológicos não institucionais; 

lab de inovação atendimento individual mediação conjunta sistematização 



Resultados 

Frequência de leitura ao final projeto 

Transformações sutis 






