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Objetivo e Público-Alvo
 A Rede Leitora Terra das Palmeiras é uma iniciativa conjunta do Instituto

Mães Mariana, Associação Beneficente das Crianças Carentes da Vila Santa

Clara, Escola Comunitária Educando, Instituto Educacional e Assistencial
Nossa Senhora Aparecida e Clube de Mães Santa Luzia. Tem como objetivo
a promoção e a mudança da realidade vivenciada por crianças,

adolescentes, jovens, mulheres e homens adultos, idosos, gestantes,
portadores de necessidades especiais das comunidades da Cidade Operária
e adjacências, através de ações e intervenções focadas em experiências de
leitura, para a formação de leitores capazes de se relacionarem com bens
culturais (em especial as bibliotecas) de forma competente e crítica.

REDE LEITORA
TERRA DAS PALMEIRAS
 Biblioteca Comunitária Monteiro Lobato – Instituto Mães Mariana





– Cidade Operária
Biblioteca Comunitária Paulo Freire – Instituto Educacional e
Assistencial Nossa Senhora Aparecida- Vila Janaina
Biblioteca Comunitária Portal do Sabedoria – Clube de Mães Santa
Luzia – Cidade Olímpica
Biblioteca Comunitária Josué Montello – Escola Comunitária
Educando- Cidade Olímpica
Biblioteca Comunitária Arthur Azevedo – Associação Beneficente
das Crianças Carentes da Vila Santa Clara – Santa Clara

Programa Prazer em Ler
 Através do Programa Prazer em Ler do Instituto C&A a Rede Leitora

Terra das Palmeiras, durante três anos conta com o apoio financeiro
para a compra de mobiliário, acervo, materiais permanentes,
pagamento de pessoal (mediadores, bibliotecária, contador, assessoria
de comunicação);
 O instituto também promove capacitações de mediadores,
bibliotecária, gestores visando a melhoria e a qualidade dos serviços
prestados pelas bibliotecas

Atividades Desenvolvidas
 Empréstimo de Livros
 Mediação de leitura

Ações e Resultados
-

As ações desenvolvidas pelas Bibliotecas Comunitárias que compõem
à Rede Leitora estão voltadas para formação leitura através do livro literário de
qualidade. Os acervos dessas bibliotecas são compostos de livros de literatura
de diferentes gêneros voltados para diferentes públicos. Os resultados obtidos
nesse um ano e dois meses de existência desses espaços de cultura informação e
lazer foi o aumento do número de usuários e de empréstimos de livros,
aumento na doação de livros por conta das campanhas de doação de livros.
Através das mediações de leituras, apresentação de autores mirins (fruto da
formação leitora), exposições, cafés literários, oficinas realizadas em escolas,
em seminários, em feiras de livros, em praças, etc a Rede está expandindo seu
espaço de ação. Realiza parcerias com Universidades, Biblioteca Pública
(Estadual e Municipal), outras Bibliotecas Comunitárias e outras instituições. E
também buscando junto ao poder público e da sociedade concretizar a
Elaboração do Plano Municipal do Livro Leitura, Literatura e Bibliotecas da
Cidade de São Luís e ainda fazer a interlocução com o Prefeito com intuito de
assegurar a sustentabilidade das ações realizadas pela Bibliotecas Públicas
(Estadual e Municipal), Escolares, em especial, as Bibliotecas Comunitárias.

