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ILHA DE ITAPARICA

O município de Itaparica, juntamente com 
o município de Vera Cruz, compõe a Ilha 
de Itaparica. Fica a quarenta minutos de 

lancha de Salvador. Com praias que 
circundam os 240km², conta com uma 

população atualmente estimada de 
60.000 pessoas.









BJMJr - ITAPARICA

Inaugurada em 27 de dezembro de 1968.
Está sendo administrada pela FPC 

(Fundação Pedro Calmon) desde 2001.

Horário de funcionamento: segunda a 
sexta das 8h às 17h e aos sábados das 

8h às 12h



STAND DA BJMJr-ITAPARICA 
NAS ESCOLAS

Com este projeto, nasce mais uma nova 
opção para despertar o hábito da leitura. 
São oferecidos, vários títulos de livros e 
periódicos ao público leitor e, também, 

facultando empréstimo dos livros 
expostos no stand instalado dentro da 

escola visitada.





Consiste em montar um stand nas escolas em 
dias agendados previamente com os diretores 

dos estabelecimentos de ensino dos 
Municípios, divulgando os serviços e acervo da 
biblioteca, levando algumas ações culturais a 

exemplo: teatro, espetáculos de dança, 
contação de histórias, oficinas literárias e de 

artesanato, recital de poesia, palestras, 
exibição de filmes e documentários, musicais e 

outros, assim como, consulta ao acervo 
através do sistema Pergamum e a inscrição 

dos interessados na seção circulante. 



OBJETIVO

Conscientizar os leitores infanto-juvenis e 
adultos da importância do 

desenvolvimento sócio-cultural, através da 
leitura e de visitas aos espaços culturais 

como os da biblioteca e outros.



JUSTIFICATIVA

Percebendo a baixa freqüência de alunos e 
do público em geral na biblioteca, e sendo 
esse espaço de grande valor cultural para 
o desenvolvimento intelectual e social –
cultural do indivíduo, idealizamos este 

projeto, como estratégia para atrair esse 
público para participar das atividades com 

mais assiduidade.



ESCOLA ESTADUAL BENEDITO 
DE OLIVEIRA BARROS

Situada na Sede do município de 
Itaparica, fica há 6 km da Biblioteca. 









COLÉGIO THALLES DE MILETO

Situada  na Sede do município de 
Itaparica, fica há 8 km da Biblioteca. 







ESCOLA MUNICIPAL MARIA 
AMÉLIA SANTOS

Situada na Sede do município de 
Itaparica, fica há 12 km da Biblioteca. 







ESCOLA MUNICIPAL DE 
PONTA GROSSA

Situada na localidade de Ponta Grossa, em 
Vera Cruz, fica há 8 km de estrada de chão da 
principal rodovia de acesso da cidade, há 33 

km da Biblioteca.









ESCOLA MUNICIPAL 
GEZILDA ALVES

Situada na localidade de Campinas, em Vera 
Cruz, fica há 7 km de estrada de chão da 

principal rodovia de acesso da cidade. Fica há 
34 km da Biblioteca.









CRECHE VOVÔ NÍZIO

Situada na localidade de Baiacu, em Vera 
Cruz, fica há 8 km da principal rodovia 
de acesso da cidade. Fica há 30 km da 

Biblioteca.









COLÉGIO MUNICIPAL 
MANOEL JANUÁRIO

Situada na localidade de Tairú, em Vera 
Cruz, fica há 5 km de estrada de chão 

da principal rodovia de acesso da 
cidade. Fica há 43 km da Biblioteca.







VISITA GUIADA

Os alunos do Colégio Municipal Manoel 
Januário em visita à Biblioteca, 2 meses 

após receberem a visita do Stand da 
BJMJr-Itaparica .





“OS DOIS MOMENTOS QUE ESSAS 
CRIANÇAS VIVERAM EMOÇÕES 
COM A BIBLIOTECA, ESTARÃO 
GRAVADOS PARA SEMPRE NO 

SUBCONSCIENTE DELAS. 
VOCÊS PODERÃO ATÉ 

ESQUECER;

ELAS, JAMAIS ”.

Zéu Barbosa – Sociólogo

23/10/12



CONCLUSÃO

O STAND da BJMJr. nas ESCOLAS
contribui para revitalizar as funções 

socioculturais da Biblioteca, facilitando o 
acesso ao livro e ao conhecimento, 

estimulando à leitura e contribuindo com a 
educação formal e informal. 



BJMJr-ITAPARICA

Endereço: Rua Ruy Barbosa, s/n. º, 
Centro – Itaparica/Bahia – CEP: 

44.460.000

Telefax: (71) 3631.1636 / 3631.2955 

E-mail: bjmjr.itaparica@fpc.ba.gov.br
Facebook: bibliotecailha@hotmail.com


