
UM ESPAÇO ONDE TUDO É 

POSSÍVEL



A Biblioteca surgiu em 10 de setembro de 2005.

Com a ajuda de Ruy Ohtake conseguiram instalar a primeira biblioteca 

comunitária.

Antônio Cândido foi quem doou 1700 livros para começar o trabalho.

Parceiros: Belas Artes e Ruy Ohtake

Atualmente temos cerca de 12.000 livros cadastrados no sistema.

Temos 1.200 usuários cadastrados.

A equipe da biblioteca é constituída de três pessoas, além dos 

voluntários. 

Histórico 



Classificação do Acervo 
Literatura brasileira – 800B – Térreo 

Literatura estrangeira – 800E – Térreo 

Religião – 200 – Térreo 

Literatura infantil – LI – Térreo 

Literatura infanto – juvenil – LIJ – Térreo 

Poesia/Prosa – 800P  - Térreo 

Contos/Crônicas – 808 – Térreo 

Psicologia – 150 – Térreo 

Espírita – 130 – Térreo 

Administração – 658 – 1º Andar 

Educação – 370 - 1º Andar, entre outros que se encontram no 3º Andar.  



Contação de História 

Jonas Ribeiro e Fernando Bonassi

A história rocambolesca de madame Valesca 
(Jonas Ribeiro).

Ações 



São realizadas ações de incentivo a leitura para crianças, 

adolescentes e adultos. 

Como por exemplo:

Apresentação teatral

Contos: Bruxa, Camponesa, Saci Pererê, Lobisomen, Princesa, Fada e Curupira



Mediação de leitura e passeio para vivenciar o que foi trabalhado. 

Livros: Bons modos, 
bondade, meio 
ambiente entre outros 

Parque Cientec/USP



Palestra na UNICAMP  



Oficina de guirlanda 

Mediação sobre o significado da guirlanda desde antes do cristianismo até os dias de hoje.



Mediação de leitura 

Fundação Itaú com doação de 100 livros



Concurso de Olim – piadas no 
CCC’A Azis (cursino) 

CCC’A Geogina – Circulo de leitura



Curso de inglês para jovens e adultos.



Oficina de 
empreendedorismo 
somente para 
mulheres 

Atividade do dia mães 



Curso de teatro duração com mediação 
de leitura duração de 6 meses.

Encerramento do curso de 
teatro com aprsentação da 
peça “O misterio da lagartixa”



Curso de dança clássica e contemporânea com mediação de leitura 



Setembro de 2015

Comemoração dos 10 

anos da Biblioteca.

Nossas raízes sendo 

resgatadas com o lindo 

Sarau e Maracatu Preto 

no Branco.



Contação de Histórias – Atividade Externa 

.CEI  Francisco Batista



Contação de 

Histórias ao Ar 

Livre.



Contação de Histórias com representação teatral



Dança do 

ventre.



Mediação de 

Leitura –

Semana da 

Consciência 

Negra



Intervenção na Rua 

2015



Setembro de 2016. 

Comemoração dos 11 

Anos de existência e 

Resistência  da 

Biblioteca Comunitária 

de Heliópolis



A Rua é o nosso palco!



Ler é viajar 

sem sair do 

lugar



Reunião para discutir a rede de 

cooperação solidária de Heliópolis



Formação em Economia 

Solidária



“Um pais se faz com 

homens e livros ”

Monteiro Lobato


