
PROJETO “MINHA BIBLIOTECA TAMBÉM BRINCA” 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

O projeto “Minha Biblioteca Também Brinca” consiste em dois 

momentos. No primeiro momento será transmitido um filme educativo com o tema 

“valores”, propondo uma breve socialização entre as crianças presentes e o 

coordenador do projeto sobre o assunto proposto no vídeo. No segundo momento, 

pensando em estimular nos pequenos, qualidades importantes como: respeito, 

generosidade e solidariedade, os funcionários da Biblioteca Pública Municipal Santos 

Dumont tiveram a iniciativa de buscar possibilidades de entretenimento educativas 

através dos jogos e brincadeiras, montando assim uma BRINQUEDOTECA na sala 

infantil, a fim de proporcionar durante o período do projeto, dias de alegria, 

descontração, mas também trabalhar o lúdico no processo de ensino-aprendizagem. 

Nesse projeto trabalharemos com um filme educativo e brincadeiras 

propostas a partir dos brinquedos que compõem a brinquedoteca, assim, reforçando 

os valores repassados no vídeo através da socialização e interação entre as crianças. 

 

PÚBLICO ALVO 

 

Público infantil em geral. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Formar cidadãos leitores é uma tarefa que começa antes mesmo da 

alfabetização e se estende por toda a vida escolar. Pensando nisso, o projeto “Minha 

Biblioteca Também Brinca”, propõe um intercâmbio entre a Biblioteca e as crianças 

que virem a participar desse projeto, a fim de atrair as crianças até a biblioteca, assim, 

despertando o interesse e criando o hábito da leitura. 



Proporcionaremos as crianças vivenciar novos conhecimentos, trocar 

informações, aprender brincando, além de incentivar as crianças a conhecer um 

espaço diferente que será montado na sala infantil. 

 

OBJETIVOS 

  

 Proporcionar as crianças troca de conhecimento, através da interação e 

socialização do projeto proposto; 

 

 Estimular valores como: respeito, solidariedade e generosidade através de 

jogos educativos, juntamente com um filme a respeito do assunto; 

 

 Atrair os alunos para participarem do projeto e abrir uma porta para virem a 

frequentar a Biblioteca Municipal assiduamente, usufruindo do espaço oferecido; 

 

METODOLOGIA 

 

 A metodologia a ser utilizada é a sociointeracionista, pois 

buscaremos trabalhar com a interação do sujeito com o meio, proporcionando sua 

participação ativa, gerando possibilidades de uma aprendizagem significativa e 

contextualizada. Por esse motivo trabalharemos com as relações inter e intrapessoais, 

pois o aluno não é aquele que produz a própria aprendizagem, mas aquele que 

aprende com o outro e com o grupo social que convive. 

 

ESPAÇOS FÍSICOS 

 

O projeto “Minha Biblioteca Também Brinca” acontecerá no espaço 

da sala infantil da Biblioteca Pública Municipal Santos Dumont. 

 

RECURSOS MATERIAIS  

 



Máquina fotográfica, retroprojetor, brinquedos infantis, jogos de 

tabuleiro, notebook. 

 

CRONOGRAMA 

 

O Projeto “Minha Biblioteca Também Brinca” será desenvolvido no 

mês da criança, porém somente nos dias: 4, 6, 18, 20, 25 e 27 de outubro na Biblioteca 

Pública Municipal Santos Dumont, no horário matutino, dás: 9h30 às 11h30 e 

vespertino dás: 15:00h às 17:00h. 

 

Responsáveis pelo desenvolvimento e execução do projeto: 

 

Anair Gava Muraro 

Eluana Battisti 

Marcelo Luiz Gobi 

Mauricio Muller 

Maria Lurdes Schneider 

 

 

 

 

 

São Lourenço do Oeste – SC, 09 de setembro de 2016. 

 


