O QUE SECRETÁRIOS E SECRETÁRIAS MUNICIPAIS
DE EDUCAÇÃO PODEM FAZER PARA QUE TODAS
AS ESCOLAS PÚBLICAS TENHAM UMA BIBLIOTECA.

A UNIÃO
FAZ A FORÇA.
Convide mais pessoas
para aderir à Campanha.

Converse com os(as) diretores(as) das escolas sobre
a importância das bibliotecas escolares e estabeleça um
plano de ação com as principais necessidades de cada
escola e sua biblioteca.

$$
$

Conheça o site da Campanha e divulgue.
Nele você encontra o Guia sobre como
a gestão pública pode viabilizar bibliotecas
em escolas.

Apresente as propostas relativas às bibliotecas ao Conselho
Municipal de Educação e ao CMDCA – Conselho Municipal
dos Direitos das Crianças e Adolescentes – para receber
sugestões que podem ser muito importantes.

Formule ou atualize o Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura
e Biblioteca, com base nas conversas realizadas com os(as) diretores(as)
das escolas, buscando prever todos os recursos – financeiros, humanos
e informacionais – necessários.
Organize uma equipe da Secretaria para
analisar as possibilidades de financiamento
existentes nos governos estaduais e federal,
assim como em editais de organizações
privadas, que permitam acessar recursos
para implantar novas bibliotecas ou melhorar
as já existentes (para mais informações,
acesse “Guia para Gestores Públicos”,
disponível no site da Campanha).

Converse com os(as) vereadores(as) para garantir que
os recursos e ações relativas às bibliotecas previstas nos
instrumento de planejamento do município (Plano Plurianual
PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, e Lei
Orçamentária Anual – LOA) sejam mantidos ou ampliados.

Converse com o(a) prefeito(a) e com os(as) Secretários(as) de Finanças
e Planejamento para que sejam incluídas nos instrumentos de planejamento
do município (Plano Plurianual – PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias
LDO, e Lei Orçamentária Anual) ações relativas à ampliação
e fortalecimento das bibliotecas escolares do município.

Articule junto com o(a) prefeito(a) para que sejam realizados
encontros com deputados(as) estaduais ou federais, de forma
a garantir que os recursos das emendas parlamentares possam
fortalecer as bibliotecas escolares do município.

Acompanhe junto com a sua equipe
as ações de implementação de novas
bibliotecas ou o fortalecimento das
já existentes, reportando ao (à)
prefeito(a) qualquer problema existente.

Articule com os(as) Secretários(as) de Educação
dos municípios vizinhos para que a região possa
fazer ações de cooperação, tanto em termos de
atividades conjuntas como de formação das
equipes responsáveis pelas bibliotecas.

INICIATIVA

COALIZÃO

consciência
é a nossa natureza

REALIZAÇÃO E PATROCÍNIO

COORDENAÇÃO

POR QUE
BIBLIOTECA
NA ESCOLA?
É o principal meio de acesso gratuito ao livro
de literatura (para 64% dos alunos, segundo
informa a pesquisa Retratos da Leitura do Brasil
de 2015).
É grande aliada do projeto pedagógico da escola.
Causa impacto positivo no rendimento escolar.
Aumenta o nível de proficiência em leitura
de toda a comunidade escolar.
Fortalece as habilidades de escrita
e argumentação.

DE QUE BIBLIOTECA
ESTAMOS FALANDO?
• De uma biblioteca em escola,
preferencialmente acessível à comunidade,
onde existe movimento, livros abertos por todos
os lados, pessoas em estado de ebulição.
• De um ambiente onde ideias fervilham
e crianças e adolescentes aprendem a trocar,
comparar, compreender e ter curiosidade para
buscar novos livros e outras bibliotecas também,
incluindo as digitais.

Contribui para a promoção de noções de cuidado
e valores essenciais para o bom convívio social e
ambiental devido à interação com livros, leitores
e leituras formativas, em especial a literatura.
Proporciona o convívio com leituras formativas,
incrementando a capacidade de análise crítica.
Quanto mais perto de uma biblioteca, maior
a chance de a criança e o adolescente
tornarem-se bons leitores, pois crescem lendo.
Leitura é prática, cotidiano, familiaridade entre
livro e leitor, e o gosto vai apurando com
leituras e mais leituras.

ACESSE OS MATERIAIS INFORMATIVOS
E DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA NO SITE:
WWW.EUQUEROMINHABIBLIOTECA.ORG.BR

Existem recursos públicos (municipais, estaduais

A pergunta é: quem faz as leis saírem do papel?

e federais) destinados à educação que podem ser
buscados para construir, manter e ampliar bibliotecas em

Somos NÓS, gestores públicos e sociedade.

escolas públicas, e assim chegamos mais perto de garantir

NÓS é que asseguramos a efetividade das leis.

educação de qualidade para todos e do sonho de sermos
uma nação leitora e escritora.
Mas não é aí que tudo começa, nem que tudo termina.
Uma grande família precisa entrar em cena para que
essa interação aconteça: escritores, profissionais de
biblioteca, professores, pais, gestores públicos,
dirigentes de educação e inúmeros simpatizantes. As leis
e os recursos financeiros são como os padrinhos da relação
que deve existir para que um leitor encontre um bom livro
e vice-versa.

Por isso existe a Campanha Eu Quero Minha
Biblioteca: para informar e apontar caminhos
para a gestão pública alcançar a melhoria e
ampliação das bibliotecas da rede escolar,
com a participação ativa da sociedade.

