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El I Congreso Iberoamericano de Docentes se ha celebrado organizado conjuntamente 

por la Universidad de Cádiz y la Asociación Formación IB con el apoyo del 

Ayuntamiento de Algeciras y la Asociación Diverciencia entre otras instituciones. 

http://congreso.formacionib.org 
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O projeto Biblioteca Ativa realizado na Etec Profa. Marinês Teodoro de Freitas Almeida, 

cidade de Novo Horizonte, Brasil, visa transformar a biblioteca da escola em um 

ambiente atraente e acolhedor, oferecendo os serviços necessários para que os 

usuários tenham acesso fácil à informação, cultura e conhecimento. Neste sentido, este 

trabalho tem como objetivos ampliar o número de usuários e empréstimo de materiais, 

a manutenção dos livros, o espaço e os móveis da biblioteca, além de manter a 

comunicação com os usuários através das redes sociais. O diferencial deste projeto, 

entretanto, consiste em promover o interesse pela leitura a partir da organização de 

eventos culturais e/ou lúdicos com periodicidade mensal a partir do espaço da biblioteca 

e/ou de seu acervo como teatros, exposições de pinturas, produção de vídeos, oficinas 

culturais, prática de jogos educativos e etc. Nesse contexto, os vários serviços prestados 

na biblioteca da escola são realizados em todos os períodos de aulas, procurando 

atender o maior número possível de usuários. Como resultado, espera-se que a 

biblioteca da instituição transforme-se em um espaço ativo e atrativo no processo de 

busca e construção do conhecimento,  contribuindo, desse modo,  para o aumento do 

número de leitores e de usuários dos serviços efetuados na biblioteca escolar.  

 


