


• OBJETIVOS

•Promover a comunidade o desenvolvimento da consciência crítica em

relação a realidade sócio-política e cultura, empoderando os jovens para

o futuro, possibilitando a inclusão do cidadão na era digital.

• PÚBLICO:

Jovens 14 a 29 anos;

Crianças 8 a 13 anos;

Terceira idade



• DESCRIÇÃO DAS AÇÕES 

O projeto é desenvolvido com os jovens de 14 a 29 anos, adolescentes que cumprem medidas socioeducativas,

usuários da biblioteca, estudantes das escolas municipais e estaduais, dos povoados e mutirões das comunidades circo

vizinhas da região do agreste sergipano. Tendo como estratégia integrar as ações relacionadas a tecnologia, literatura e

arte, focando no processo de ensino e aprendizagem dos principais recursos do Sistema operacional Windows, capacitando-

os para operar com autonomia os aplicativos do Microsoft Office ( word, Excel e Power Point),possibilitando a navegação na

internet, facebook, Instagram e Skype promovendo a formação de novos profissionais. É realizado oficinas literárias, rodas de

leitura, contação de historias, proporcionando o estímulo pelo gosto da leitura, para jovens, crianças, idosos e enfermos em

leito hospitalar e asilo.

As atividades são realizadas na Biblioteca Pública Municipal Dr.Florival de Oliveira–Itabaiana-Sergipe–Brasil, e

em áreas externas da instituição, trabalhando em parceria com outras instituições públicas, como hospitais, asilos e escolas.

As ações são coordenadas pela a bibliotecária da unidade, com apoio do secretário de cultura, equipe da biblioteca,

colaboradores, voluntários, parcerias da Biblioteca com a RECODE/Conecta - biblioteca, prefeituras, tem o patrocínio da

fundação Bill &Gates, com a aquisição de computadores.



•RESULTADOS ALCANÇADOS:
•Foi promovido a sociedade o acesso a leitura, pesquisa, bem como o desenvolvimento cultural através de ações sociais, projetos e oficinas, cursos, proporcionando a

comunidade o desenvolvimento da consciência crítica em relação a realidade sócio-política e cultural e o empoderamento DIGITAL dos jovens. As ações aplicadas

foram de forma lúdica integrando os três eixos : arte, literatura e tecnologia, possibilitando a descoberta de novos talentos, tanto na arte quanto na produção literária e

futuros profissionais na área tecnológica, que utilizaram os equipamentos de informática para estudo, pesquisa, para criar e divulgar as produções científicas.

Cursos realizados pela Biblioteca  Pública Municipal Dr. Florival de Oliveira

➢ IDIOMAS   - INGLÊS                                          ARTESANATO

Jovens da micro - região do agreste central de
Itabaiana/SE desfrutam do espaço Virtual Bill Gates
da bibliotecas para estudarem a língua japonesa.
Relatam que o sonho delas é conhecerem o Japão.





• Bibliotecária conta historia no asilo   
cidade de deus-Itabaiana/se

Leitura inclusiva para deficiente visual

• Contação de historias

• Visitas guiadas

• Palestras


