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PROJETO FÉRIAS NA BIBLIOTECA

O Projeto “Férias na Biblioteca” propõe às crianças o conhecimento
do espaço, bem como, procura oferecer mais um meio de informação: o recurso
audiovisual (cinematográfico), que permite a aprimoração do conhecimento,
desenvolvendo a cultura através de livros e filmes, atraindo as crianças para a
utilização dos recursos oferecidos pela Biblioteca.
O cinema se tornou uma das linguagens de expressão visual mais
significativa da cultura contemporânea; devido sua sofisticação tecnológica é
designado como a sétima arte. O cinema se caracteriza pela projeção do som, imagem
e movimento.
A utilização do cinema é uma proposta educacional para a crítica e
difusão de conhecimentos o qual permite produzir uma variedade de imagens que
servem tanto para entretenimento, quanto para a difusão de ideias, emoções,
sensações e expressões, além de desenvolver a capacidade crítica visando a formação
sociocultural e proporcionando novas possibilidades de aprendizado, crescimento
pessoal e coletivo.

JUSTIFICATIVA

Incentivar a leitura e aprendizado não se restringe unicamente a ler
um livro, pois primeiramente deve-se atrair a criança ao espaço e oportunizar
atividades agradáveis, e o cinema é uma ferramenta essencial para despertar o
interesse em conhecer a Biblioteca, e posteriormente, desenvolver a leitura através do
contato com livros interessantes e até mesmo obras cinematográficas que foram
baseadas em livros.
Além do conhecimento adquirido através da leitura, o mundo
imaginário pode ser ampliado através das sessões de filmes que são previamente
selecionados pela biblioteca, promovendo a interação das crianças participantes do
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projeto e apresentando diversos recursos existentes no espaço, que são fonte de
conhecimento, e encontram-se ao alcance dos mesmos.
Através dos audiovisuais é possível realizar a leitura e análise de
imagens e de outras ferramentas utilizadas pelo cinema. O trabalho cinematográfico
contribui para o desenvolvimento da compreensão do mundo, formando uma visão
crítica sobre o mesmo, bem como são utilizadas novas tecnologias visando os
benefícios que proporcionam a formação do espectador em seus aspectos culturais. A
cada filme em exibição surge no espectador um olhar diferenciado que desperta a
reflexão e promove experiências que permanecem ao longo de sua vida.
A vinda das crianças na Biblioteca não é apenas uma atividade
recreativa, nem mesmo torna-se um atrativo focado somente no cinema, pois através
do projeto “Férias na Biblioteca” propõe-se o acesso à cultura através da literatura e
do cinema, pois através do mesmo também se estimula a leitura, os valores e a
afetividade, promovendo sessões que são complementadas com reflexões realizadas
através de debates após cada término de filme, tornando-se desta forma uma
poderosa ferramenta de aprendizado cultural, que desperta interesse em buscar o
conhecimento através dos efeitos visuais.

OBJETIVOS

•

Estimular as crianças, bem como familiares e amigos da mesma, a frequentar a

Biblioteca;
•

Proporcionar aos participantes o apreço pela leitura, tornando-a presente no

cotidiano;
•

Oportunizar o conhecimento cinematográfico como um elemento de

contribuição para formação do espectador.

Rua Nereu Ramos, 822 – Piso superior – Centro – São Lourenço do Oeste-SC
TEL: 49 3344 1616 – e-mail: biblioteca@saolourenço.sc.gov.br

3

METODOLOGIA

Os interessados deverão vir até a Biblioteca para retirar seus convites, na
semana anterior a apresentação dos filmes, ou seja, entre os dias 16 e 21 de julho,
limitados a 35 participantes por sessão.
Após a acolhida do público participante, será realizado um diálogo acerca do
filme que será visto, pois antes da exibição, é necessária a informação dos dados
referenciais do filme.
Após o término da sessão, o público poderá relatar o que o filme trouxe de
aprendizagem, qual o tema principal, destacar as cenas que lhe chamaram a atenção
entre diversos outros relatos que serão feitos no grupo.
Para finalizar a visita serão sugeridas literaturas relacionadas aos filmes, e serão
conduzidos ao conhecimento do espaço da Biblioteca Pública, sendo distribuídos
folhetos informativos sobre funcionamento (horários, documentos necessários para
fazer a carteira de usuário, etc.) e a apresentação das salas e espaços da Biblioteca,
cada qual com sua função. Em seguida, serão convidados a permanecer na Biblioteca,
já os instigando para que conheçam o material que a Biblioteca possui e façam o
cadastro no balcão de atendimento.

PÚBLICO ALVO

Alunos das escolas públicas e particulares interessados em participar.

RECURSOS

Sala Infantil, data show, computador, folhetos (folha sulfite,
impressora, computador, guilhotina), almofadas, tapetes, pufs, DVDs e livros.
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CRONOGRAMA

O Projeto “Férias na Biblioteca” será realizado nos períodos de férias
escolares, em três sextas-feiras, com início às 14 horas.

São Lourenço do Oeste – SC, julho de 2013.

Responsáveis pelo desenvolvimento e execução do projeto:
Anair Gava Muraro
Caroline Geremia
Geanne Cristhina Tapero
Maria Lurdes Schneider
Mariza Helena Rambo
Saionara Menin
Silvana Farias
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