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Missão da Ação Educativa

A Ação Educativa foi criada na BSP para qualificar 

a permanência das crianças e dos adolescentes 
após o uso do computador.

 Crianças e adolescentes.

 Principalmente aqueles que apresentam dificuldade

para interagir com a biblioteca e suas regras de
participação.

Público-alvo



Como acontece?

 São oferecidas mediações de leitura, oficinas,

brincadeiras e jogos de tabuleiro.

 As ações são organizadas por meio de roteiro
pré-estabelecido.

 As atividades acontecem de terça a domingo

entre 10 e 17 horas. Sempre considerando e
complementando os Programas Permanentes.



Atividades

 Tenda da poesia: Inspirado na cultura da literatura de
cordel, os sócios/visitantes são estimulados à criação e à
leitura de histórias e poesias expostas em varais, como nas
feiras típicas do Norte e Nordeste brasileiro.

 Mediações de leitura: As intervenções diárias são leituras de
contos, fábulas ou poesias oferecidas aos sócios/visitantes,
principalmente àquelas que estão iniciando o letramento e
a aproximação à leitura.

 Oficinas culturais: São atividades que estimulam a
criatividade e a imaginação de seus participantes.

 Jogos de tabuleiro: Momentos de valorização das relações
humanas, de trocas de conhecimentos e experiências.

 O brincar: Com objetivo de qualificar a utilização dos
espaços da BSP, a equipe de atendimento oferece
repertório de jogos e brincadeiras recreativas.



Participação

 Até o mês de outubro de 2013, a Ação

Educativa registrou 1034 participações. Vale

ressaltar que em julho, no mês das férias

escolares, aconteceu a marca recorde de 40
atendimentos diários.



Resultados esperados

 O principal resultado esperado é apresentar às

crianças e aos jovens o potencial de uso do

espaço e acervo da BSP para fomentar o prazer

da leitura, por meio da vivência das atividades
lúdicas propostas pelo programa.


