
  

PROJETO BISBILHOTECANDO:  
VENHA BISBILHOTAR NA SUA BIBLIOTECA! 

 
 

 RELATO DE EXPERIÊNCIA DA PARCERIA ENTRE A 
 BIBLIOTECA PÚBLICA  MUNICIPAL “DR. RAFAEL PAES DE BARROS” 

E FATEC GARÇA 
 

    VII SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS E COMUNITÁRIAS 
17 a 19 de novembro de 2014 

São Paulo – SP.  



 
 
 

O PROBLEMA... 
 

REDUÇÃO DO NÚMERO DE PESQUISAS REALIZADAS NA BIBLIOTECA 
 
 

Levantamento estatístico de 2003 a 2013, demonstrou  queda nas 
pesquisas realizadas na biblioteca, mas não no número de 

empréstimos domiciliares, demonstrando a fidelização do leitor.  
 

 
 
 



  
 
 
•  Para aumentar  a  frequência na biblioteca?  
 
• Divulgar os produtos e serviços da biblioteca à comunidade? 
 
• Incentivar a participação ativa da população nas atividades culturais 
promovidas pela biblioteca?  
 

  

O DESAFIO... 
  

O que fazer... 



  
A PARCERIA... 

 
 Biblioteca Municipal e  

FATEC Garça 
 



 
A IDEIA... 

 
Divulgar a biblioteca em três escolas públicas próximas à Biblioteca  
 
 educação infantil 

 
 ensino fundamental 
  
 ensino médio 
 



 
A AÇÃO... 

Consulta e convite aos diretores das escolas  



  

AÇÃO... 
 

Produtos para divulgação:  
 

• FATEC  
 Alunos  do Curso de Gestão Empresarial desenvolveram  um estudo da 
biblioteca que resultou na elaboração de um Power Point 
 
 
• Biblioteca  
Confecção de panfletos 
 
  



 
Ana Ap. Custodio de Souza  

Everaldo H. dos Santos Barbosa 
Júlio Manoel Roberto  
Kleber Costa da Silva  

Larissa Fernanda da Silva 
Rodrigo Amador  

 
1ª EDIÇÃO 

GESTÃO DE PROJETOS 
PROF. ESPEC. FÁBIO RODRIGUES GONÇALVES 

PPT... 



Panfletos... 



  
 
  

EXECUÇÃO DO PROJETO ... 
 

Alunos  da FATEC visitam  
 as escolas e realizam... 

 
• Palestras informativas  sobre a 

biblioteca  
 

• Distribuição de panfletos 
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 RESULTADOS... 
 

 Crescimento das visitas monitoradas 
 
 



  

 
 

 RESULTADOS... 
 

 Crescimento das visitas 
monitoradas 

 



  

 RESULTADOS... 
 

 Crescimento na  participação 
nas sessões de contação de 

histórias 
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RESULTADOS... 
 

Aumento da frequência  
 na biblioteca 



  
RESULTADOS... 

 
 

• Criação de uma página no facebook pelos alunos da FATEC 
 
https://www.facebook.com/pages/Bisbilhotecando/294714997355049?ref=hl 

 
• Apresentação do Projeto na Semana de Tecnologia da FATEC  
 

https://www.facebook.com/pages/Bisbilhotecando/294714997355049?ref=hl


  
 

RESULTADOS  ESPERADOS PARA 2015... 
 

 
• Comprometimento  dos alunos da FATEC  em continuar o projeto, que 
abrangerá várias escolas do município  
 
•  Parceria da Secretaria Municipal de Educação  em ampliar  o número  
das  visitas monitoradas 
 
• Lançamento de um vídeo nas redes sociais 



  

O Projeto Bisbilhotecando contribuiu para a divulgação e valorização 
da biblioteca pública, reforçando sua importância social.  

 
 

A experiência também demonstrou que as parcerias podem 
representar a melhor alternativa no desenvolvimento de projetos que 
envolvem a comunidade, pois a troca de informações e a colaboração 

entre saberes distintos possibilitam o enriquecimento mútuo dos 
envolvidos durante as ações.  



  

Biblioteca Pública Municipal  “Dr. Rafael Paes de Barros” 
 Telefone: (14) 3471-1616 

e-mail: biblioteca@garca.sp.gov.br    
Facebook: https://www.facebook.com/bibliotecamunicipalgarca 

 

OBRIGADA! 

Faculdade de Tecnologia – Fatec 
Avenida Presidente Vargas, 2.331 

Telefone/Fax (14) 3471-4723 
Site:  www.fatecgarca.edu.br 

Garça – SP 

mailto:biblioteca@garca.sp.gov.br
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