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Construir uma rede participativa de leitura literária no Centro 

Educacional Unificado CEU Vila Rubi, em parceria com a equipe 

pedagógica das unidades escolares: CEI, EMEI e EMEF e seus 

respectivos professores;

Interferir na realidade de alunos e público da comunidade, que não 

possuem referências de incentivo à leitura em casa.

PÚBLICO ALVO
Alunos e comunidade.

2013 – Premiação com o troféu “Laura Russo” do CRB-8 (Conselho 

Regional de Biblioteconomia)

2014 – Premiação no Concurso "Escolas de Leitores do Programa 

Prazer em Ler" do Instituto  C&A. Fomos um dos sete premiados 

em São Paulo.

ACONTECIMENTOS  IMPORTANTES

OBJETIVOS:



AÇÕES DE LEITURA E CULTURA

Hora do conto: Contação e leitura de histórias realizadas pelos

bibliotecários para alunos do CEI e EMEI do CEU Vila Rubi.

Rede de leitura: Formação de alunos da EMEF como mediadores

de leitura para alunos do CEI e EMEI.

Entre as orelhas do livro: promoção de palestras e encontros

com autores.

Sarau da Vila: atividade cultural onde as pessoas se expressam

através do teatro, música, dança e compartilham o prazer pela

leitura, principalmente de poesias.



Alunos da EMEF

Alunos do CEI Hora do conto: aluno da EMEF lendo para alunos da EMEI

Rede de leitura: aluna da EMEF lendo para alunos do CEI



Recreação e xadrez na biblioteca: oficina  de xadrez, exibição 

de filmes, jogos lúdicos e desenhos para colorir.

Feira de troca: Utilizamos livros e gibis recebidos de doação, que 

não foram incorporados ao acervo, para realização de trocas. 

Roda de leitura: Para vestibulandos – estudo das obras do 

vestibular. Para alunos da EMEF – Apresentação da biblioteca, 

dinâmicas em grupo e leitura compartilhada.

Eu Achei - O que você achou do livro que leu?: incentivo ao 

exercício da reflexão e escrita sobre o livro lido em um cupom de 

sugestão de leitura. Divulgamos a sugestão através do mural, 

Facebook da biblioteca e presenteamos o leitor com um livro.

AÇÕES DE LEITURA E CULTURA



Recreação na biblioteca

Feira de troca de livros e gibis

Comunidade Sarau da vila


