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� Tema que deve ser discutido e refletido em todos os meios 
sociais, que pode ter como uma de suas principais 
ferramentas de divulgação as redes sociais, por oferecer 
recursos para a difusão de ideias e notícias de uma forma 
instantânea.

� A adoção de ações que visam a sustentabilidade deve estar 
presente em todos os setores da sociedade. 

� A conscientização de todos contribui para a preservação da 
biodiversidade, dos ecossistemas, das fontes  de recurso e 
qualidade de vida.
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� É fato incontestável que as pessoas vivem conectadas;

� A sensibilização das pessoas para o tema da sustentabilidade e suas 
práticas conta com este fato para multiplicar  o comportamento e as 
ações;

� Devemos estar onde todos estão, se queremos transmitir  mensagens 
que reafirmem a importância da prática da sustentabilidade;

� O espaço virtual é onde se compartilha conhecimento, informação, 
gostos e preferências, todos podem ser escritores, atores, as pessoas 
tem amigos virtuais, conversas virtuais, há diversas possibilidades de 
troca de experiências e relacionamentos. 
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� Mostrar possibilidades de ações de sustentabilidade em bibliotecas públicas e a 
sua divulgação nas redes sociais.

� A partir da experiência da biblioteca universitária, apresentar estes novos 
instrumentos de informação, comunicação, organização e serviços presentes na 
Web 2.0, para o contexto da biblioteca pública e  a escolar, acompanhando as 
mudanças tecnológicas.

� Sensibilizar e obter a colaboração  dos envolvidos – escola, estudantes e 
sociedade, para a prática da sustentabilidade, por meio das redes sociais.
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� Baseia-se na experiência de uma biblioteca 
universitária  que iniciou com a aplicação do Programa 
5´s (Descarte, Arrumação, Limpeza, Saúde e 
Disciplina), e que evoluiu para o programa de 
sustentabilidade tendo as redes sociais como principal 
meio de divulgação.
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� Para tanto foram implementados: um blog, um twitter 
na página institucional da biblioteca e no Facebook 
com inserção descentralizada de posts e com regras 
pré-definidas pela adoção de uma política de 
governança com as diretrizes para o grupo designado 
para manutenção destas redes e ferramentas do 
Google. 
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Google sites: opção para compartilhamento de websites

https://sites.google.com/site/5sdbdfmusp/home
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Compartilhando agenda com o Google

Agendas 
compartilhadas
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Compartilhando arquivos  no Google
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� As redes sociais e as ferramentas de compartilhamento 
agilizaram a comunicação entre as áreas da biblioteca 
bem como propiciaram a inserção e divulgação de 
conteúdos relacionados a sustentabilidade e a sua 
prática.

� Através do compartilhamento as informações ficam  
disponíveis para a biblioteca e demais áreas que se 
relacionam com ela, sendo  que existem regras bem 
definidas para os diferentes níveis de permissões -
visualizar, alterar, criar  - para cada convidado.
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� Considerando a importância de promover a 
sustentabilidade este modelo de comunicação e 
compartilhamento proposto é passível de utilização 
para qualquer tipo de biblioteca (pública, privada, 
comunitária). 

� Sua utilização é facilitada pelo fato de ser simples e 
sem grande investimento financeiro.

� A otimização do tempo entre as diversas tarefas é um 
fator que deve ser considerado uma vez que a 
manutenção/alimentação das redes deve ser 
constante.
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� A integração de informações relevantes, além da 
educação formal, desenvolve nos indivíduos valores e 
habilidades para um modo de vida sustentável e 
saudável. 

� A rede colaborativa possibilitará a discussão de temas 
educativos sobre sustentabilidade, incentivando ações 
e conscientizando a todos sobre os desafios 
socioambientais e mudanças culturais necessárias.
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Obrigada!

Contatos:
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