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NIVIA CARNEIRO – DISTRITO I e III 

TALITA SILVEIRA – DISTRITO IV e V  

TAINÁ OLIVEIRA – DISTRITO II e VI  
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2019 



MODELO – PLANO DE AÇÃO 

 
80 anos de “DOM QUIXOTE DAS CRIANÇAS”, de Monteiro Lobato 

 
 

1 IDENTIFICAÇÃO: Biblioteca Jorge Amado da Escola Maria Bezerra Quevedo. 

2 TEMA: Exposição do Acervo Bibliográfico. 

3 JUSTIFICATIVA: Percebendo a necessidade de promover atividades atrativas e dinâmicas na 

biblioteca, o projeto de Exposição do Acervo Bibliográfico referente ao autor Monteiro Lobato foi 

elaborado não só para comemorar os 80 anos de publicação do livro “Dom Quixote das Crianças”, 

mas também para dar visibilidade ao autor e suas obras. Com a exposição, espera-se estimular o 

hábito da leitura nos alunos e divulgar, principalmente, as obras de Monteiro Lobato pertencentes ao 

acervo. 

 
4 OBJETIVOS: Expor as obras do autor Monteiro Lobato, incentivar a leitura e promover o acervo. 

 
 

5 ATIVIDADES: 

- Expositor com as obras do autor que a biblioteca possui; 

- Cartaz com a capa da primeira edição do livro “Dom Quixote das crianças” e um pequeno 

resumo sobre a história; 

- Painel com imagem e biografia do autor; 

- Narração de uma obra do autor. 

 
 

6 METODOLOGIA: As obras do autor que estão disponíveis no acervo para empréstimo serão 

dispostas no expositor. O cartaz e o painel serão elaborados e produzidos juntamente com os alunos, 

após pesquisa sobre a vida e obras do autor. Selecionar uma obra e convidar uma pessoa que tenha 

talento para fazer a contação de história para os alunos. 

 
7 RESPONSABILIDADES: 

- Apoio pedagógico a Biblioteca: selecionar as obras, montar o expositor, pesquisar sobre a 

biografia do autor, orientar os alunos para a produção e montagem do cartaz e do painel, 

escolher uma obra para a narração, etc.; 

- Biblioamigos: pesquisar sobre a vida e obras do autor, elaborar e produzir o cartaz e o painel; 

- Professores: divulgar, incentivar e acompanhar os alunos nas visitas guiadas à biblioteca. 



8 LOCAL: Biblioteca. 

 
 

9 RECURSOS: Expositor; computador com internet para pesquisa; cartolina; papel madeira; cola; 

tesoura; recortes, etc. 

 
10 CRONOGRAMA: 

 

 
Ações Data 

Seleção das obras e montagem do expositor 22/04/2019 

Orientação e pesquisa sobre a biografia do autor Monteiro 

Lobato pelos biblioamigos 

22 e 23/04/2019 

Seleção da obra para a narração de história 23/04/2019 

Seleção da(s) turma(s) para a narração de história 23/04/2019 

Montagem do cartaz e painel 24/04/2019 

Divulgação sobre a exposição 24 a 30/04/2019 

Recepção das turmas para visitação da exposição 29 e 30/04/2019 

Narração da história 30/04/2019 

 

11 ORÇAMENTO: Não aplicável. 

 
 

12 AVALIAÇÃO 

A análise da aplicação do projeto será feita logo após a conclusão de todas as atividades. Será 

considerada satisfatória se a grande parte das atividades propostas for realizada de acordo com as 

responsabilidades e o cronograma, bem como se houver a demonstração de interesse pelos alunos do 

acervo divulgado. Esta verificação será feita também através da quantidade de empréstimos 

realizados no período da exposição. 



DICAS DE DINAMIZAÇÃO PARA BIBLIOTECAS ESCOLARES 

 

 
Dentre as diversas formas de atividades lúdicas e educativas, podemos citar como sugestão 

de ações a serem executadas na biblioteca escolar: 

 
 Apresentação teatral: consiste na apresentação de histórias através de vários recursos, poderão 

ser utilizadas histórias dos livros do acervo da biblioteca, como forma de divulgar os livros e 

incentivar leitura; 

 Concurso de poesia: além de incentivar a produção literária na biblioteca, é um meio de 

identificar talentos e motivar os alunos a ler e escrever continuamente; 

 Palestras e seminários educativos: essa atividade traz informações importantes para a 

comunidade escolar, podendo ser de temas atuais como, por exemplo, gravidez na adolescência; 

 Exposição: pode ser realizada em diversos momentos, por exemplo, para divulgar o autor e sua 

obra, divulgar algum tema expondo os livros que tratem do assunto na biblioteca etc; 

 Contação de histórias: é uma forma de chamar a atenção dos alunos para os livros, além  de ser 

prazeroso, estimula o gosto pela leitura. Pode ser feita através de fantoches, com a encenação 

poética e teatral, com uso de recursos visuais etc. 

 Sarau literário ou sarau poético: aliar a música com a leitura é realmente estimulante. É 

interessante identificar e explorar as habilidades dos alunos. 

 Encontro literário: a leitura compartilhada traz interação entre os leitores, assim após a leitura 

de uma obra, abre-se um espaço para o debate, onde os leitores podem dividir as suas 

experiências e saberes, falar sobre o autor da obra e outras obras escritas é uma boa sugestão; 

 Oficinas: é interessante realizar oficinas, uma vez que, essa atividade permite que o aluno possa 

aprender a fazer algo através da prática. Cita-se como sugestão a confecção de livros em 

quadrinhos, no qual o aluno tem a oportunidade de escrever sua própria história; 

 Jogos Pedagógicos: os alunos vêm a biblioteca acompanhados pela professora, em horário de 

aula, para jogar. Os jogos são escolhidos pelos alunos (xadrez, dama, dominó, quebra- cabeça, 

jogo da memória, bingo, palito, xadrez chinês, jogos de montar, etc.). 

 Realizar campanhas educativas: abordando dicas de preservação e conservação, manuseio 

correto etc; 

 Confecção de marcadores de leitura pelos alunos: incentivando o gosto pela leitura por meio 

da arte e imaginação do aluno. 


