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INTRODUÇÃO

A preocupação com as questões ambientais estão cada vez mais evidentes

na sociedade de modo geral e, como não poderia deixar de ser, também

existe a preocupação em solidificar a sustentabilidade em todos os níveis

de atuação humana, como é o caso das bibliotecas escolares.

Estamos muito aquém de atingir o que seria o essencial nesse sentido, mas

um início deve ser dado, pois a meta do governo é que até 2020 todas as

escolas deverão ter esse espaço de extrema importância, porém deve ser

funcional, sustentável e eficiente.



Atualmente contamos no Mato Grosso com 763 unidades escolares, sendo

que 518 contam com a Biblioteca e um Auxiliar responsável por ela. A meta

de termos Biblioteca em todas as escolas até 2020 é um desafio, pois
algumas já possuem o espaço e o material, porém não conseguiram o
profissional, outras necessitarão da construção desse espaço, da aquisição
dos móveis e acervo, outras com outros problemas que certamente existem.

A intenção para este ano é iniciar um trabalho de informações a respeito do
funcionamento sustentável da Biblioteca, o que será avaliado no relatório
que é encaminhado no final do ano. Orientaremos também as escolas que
pretendem ter o Auxiliar, assim como as que precisam implantar a
desenvolver o projeto para 2019 voltado para a aprendizagem e
incorporando medidas e ações de sustentabilidade.

DESENVOLVIMENTO



O que é exigido para a 
implantação e continuidade

IMPLANTAÇÃO: A escola deverá seguir as orientações abaixo e encaminhar o projeto (por 
e-mail) que contenha: 

1. Capa com identificação da escola;

2. Introdução; 

3. Objetivo;

5. Justificativa;

6. Metodologia;

7. Fotos do espaço físico da biblioteca escolar; 

8. Fotos do acervo, mobiliário e equipamento disponível na biblioteca.

CONTINUIDADE: A escola deverá seguir as orientações abaixo e encaminhar (por e-mail): 

1. Relatório das atividades/ações realizadas, com fotografias;

2. Projeto para 2019 com Parecer do CDCE da escola.



AÇÕES PARA 2019
- Orientar as unidades escolares para o desenvolvimento das ações em consonância com a

aprendizagem e portanto juntamente com os professores das diversas disciplinas.

- Disponibilizar material de apoio a estudos e debates da Biblioteca Sustentável.

- Subsidiar e orientar o desenvolvimento dos projetos para 2019, buscando a implantação das ações
sustentáveis.

- Obter informações das escolas que não possuem o Auxiliar, a fim de instrumentalizá-las para que
tenham esse profissional em 2019.

- Colher dados das condições das unidades de ensino que ainda não possuem Bibliotecas a fim de
buscar condições para que haja até 2020.

- Organizar formações, através dos Cefapros e de espaços virtuais, para os profissionais que deverão
atuar nas Bibliotecas.

- Buscar entre os profissionais que atuam na Educação, biblioteconomistas para que façam o
trabalho das inserções dos livros no sistema Sigeduca, onde as escolas tem acesso ao acervo.

- Organizar exposições nos polos, dos trabalhos desenvolvidos pelas Bibliotecas escolares,
divulgando os resultados, para que possam estimular outras escolas.

- Integrar na Biblioteca Escolar a utilização da Escola Digital.



O TRABALHO ARTICULADO E EM CONJUNTO PRODUZ 

RESULTADOS BASTANTE SATISFATÓRIOS, EMBORA 

CHEGAR À PERFEIÇÃO É IMPOSSÍVEL, POIS A TRAJETÓRIA 

DESSAS AÇÕES É DINÂMICA E GRADUALMENTE 

EVOLUTIVA NO CONHECIMENTO.

OBRIGADA!                                                                 

mARLY


