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Plano Municipal do livro, leitura, literatura e bibliotecas

2500 Consultas Terminal WEB

Alguns indicadores
Biblioteca Municipal
 Prof. Péricles Prade

976 Devoluções de livros

926 Empréstimos

Renovações Terminal WEB 201

 Usuários ativos 1077

 
 Usuários cadastrados 202066

Estatísticas de empréstimos mensais / 2020

Fonte: Sistema Mul�Acervo

DOAÇÕES DE PERóDICOS26 GIBIS

AQUISIÇÃO/DOAÇÕES 947



Plano Municipal do livro, leitura, literatura e bibliotecas

Alguns indicadores
Biblioteca Municipal
 Prof. Péricles Prade

Fonte: Sistema Mul�Acervo

BIBLIOTECA - OBRAS DESCARTADAS REF. DOC. 

01/2020

MANUTENÇÃO MÍDIAS SOCIAIS – PÁGINA 

BIBLIOTECA/ INSTAGRAM/FACEBOOCK 
68

ORIENTAÇÕES NORMAS TÉCNICAS 

PRODUÇÃO: DOC. REGIMENTO INTERNO 

QUANTIDADE DE DOADORES

01

15

 

CLIPPING DIGITAL - JORNAIS/NOTÍCIAS 33

149

OBRAS DOADAS PROJETO:

GELADEIRAOTECA
124

2



Museu Casa do Poeta Lindolf Bell

O Museu Casa do Poeta Lindolf Bell é um espaço que 

busca manter viva a memória do poeta timboense, 

além de promover ações nos âmbitos da cultura, 

arte e literatura, sempre em sintonia com o 

legado do poeta.

Atualmente, o Museu conta com um acervo 

expositivos de livros da biblioteca pessoal de 

Lindolf Bell (em torno de 2.000 exemplares, 

disponibilizados apenas para consulta de 

pesquisadores), além de uma pequena biblioteca 

contendo livros doados pelos seus autores (em torno 

de 200 exemplares, a maior parte de escritores 

catarinenses, disponíveis para consulta do público em geral). As 

ações educativas são realizadas na varanda da Casa, no jardim e na sala de eventos do 

Grão Espaço Cultural (anexo ao Museu). No momento, não dispõe de sala de leitura.

 A equipe de profissionais que atuam no Museu desenvolve com regularidade ações de 

incentivo à leitura que percorrem uma gama variada de estratégias, tais como: concursos 

literários, lançamentos de livros, contações de histórias; divulgação de poemas nos meios 

digitais através das redes sociais do Museu, entre outras. Desde de junho de 2020, a 

equipe desenvolve, ainda como forma de incentivo à leitura, um programa de podcast 

sobre literatura.

O Museu do Imigrante é um museu-casa. Está instalado 

em um prédio enxaimel construído por volta de 1890 

pelo imigrante alemão Christian Benz. O prédio foi 

tombado em 1988 e transformado em Museu em 2003. 

Possui um acervo variado com vários utensílios 

domésticos e agrícolas dos tempos da imigração, 

totalizando mais de 1000 peças no acervo. 

Possuí uma biblioteca de referência com 54 livros, 

sendo 33 sobre Patrimônio e 21 sobre História 

Regional, além de dois DVD's.

Museu do Imigrante

Fundação Cultural:



Plano Municipal do livro, leitura, literatura e bibliotecas

Ações voltadas à 
leitura, literatura e escrita 
são indispensáveis na vida 
e no cotidiano de uma 
c i d a d e .  C o m  e s t a 

convicção, Timbó realiza anualmente a Feira do Livro desde 2005. Movimentos de leitura, 
literatura e escrita de histórias são as atrações principais. Escritores e poetas circulam pela Feira, 
deixando sua marca através de palestras, bate papos e sessões de autógrafos. Grupos de 
Contadores e Pesquisadores de histórias utilizam o espaço, sentados nos tapetes, para ler e 
contar histórias.

Expositores vendem livros possibilitando a cada pessoa 
constituir seu acervo pessoal, para isso há também uma outra 

alternativa que é o troca-troca de livros e revistas usados. 
Aqueles que gostam de ler um bom jornal tomando uma 
xícara de chá ou café encontram na Feira também essa 
possibilidade.

A programação reúne de contações de histórias, 
lançamentos de livros, concursos culturais literários e de 
declamação de poemas, cosplay, espetáculos de teatro e 

também o Festival da Canção de Timbó (FESCATI). 

Escolas no município também compartilham desta grande 
ação, trazendo seus grupos de leitores para contar histórias na área 

externa do Pavilhão, onde estão disponibilizadas diversas tendas onde inúmeras histórias serão 
contadas aos atentos ouvintes.

O Café literário é um convite ao bate-papo com os amigos e a “Sopa de 
letrinhas” no mesmo espaço, é um dos destaques da sexta feira para quem 
gosta de degustar o buffet de sopas acompanhado da boa música.

Lançamentos de livros, autógrafos, exposições e apresentações 
culturais completam a programação que tem 5 dias de muita 
informação e conhecimento para quem busca entretenimento da 



06 escolas municipais
12 UPE’s
11 NEI’s Núcleos 
de Educação Infantil

09 escolas estaduais

2.138 estudantes

Educação infantil

1.746 estudantes

Ensino médio

235 Professores

Educação infantil

1.390 estudantes

Anos iniciais

88 Professores

 Anos iniciais

1.126 estudantes

Anos finais

1.153 estudantes

 Séries finais

1.218 estudantes

 Séries iniciais

97 Professores

 Ano finais

REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

06
escolas com biblioteca

? 
escolas com biblioteca

22 
escolas, UPE’s e NEI’s

 com espaços

de leitura

Escola Municipal Pe. Martinho Stein

Escola Estadual Clara Donner



Ações na sala de leitura: a escola possui alguns 
movimentos de leitura e o objetivo destes 
movimentos é a formação do leitor e a promoção 
da leitura dentro e fora da escola. Esses 
movimentos incluem contação de histórias, 
semana da literatura, consulta e empréstimo do 

acervo da sala de leitura, seguindo as orientações do 

ESCOLA MUNICIPAL ERWIN PRADE

ESCOLA MUNICIPAL MAURÍCIO GERMER

ESCOLA MUNICIPAL PE. MARTINHO STEIN

Ações na sala de leitura: as ações desenvolvidas na sala de 

leitura são variadas. Destacamos: troca de livros, 

seguindo as regras de distanciamento e manuseio 

estabelecidas no Plano de contingência escolar; 

projeto mala viajante, em que a criança leva para 

casa uma mala com um livro surpresa, para ler 

com sua família; contação de histórias; distribuição 

de parte do acervo da sala de leitura nas salas de aula. O 

acervo da sala de leitura é composto por cerca de 14 mil obras.

Ações na sala de leitura: os estudantes das turmas dos anos iniciais 

recebem, semanalmente, obras do acervo literário da sala de leitura. 

Devido à pandemia, as professoras regentes separam as obras em sua 

hora-atividade, fazem a higienização e colocam em um cartucho 

plástico identificado. O agente da sala de leitura faz o 

registro, através da carteirinha do aluno, e a 

professora faz a entrega. A devolução é feita no 

mesmo cartucho. Os estudantes dos anos finais 

recebem mensalmente obras do acervo da sala de 

leitura e podem ter acesso direto ao espaço, 

obedecendo as normas de segurança estabelecidas 

pelo Plano de Contingência da unidade escolar. O 

acervo da sala de leitura é composto por cerca de 12 mil o

REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



 Ações na sala de leitura: a Escola Municipal “São 

Roque” e a Unidade Pré-Escolar “Comecinho 

de Vida” possuem a sala de leitura “Cantinho 

do Saber”, com mais de 5000 títulos, todos 

incluídos em um sistema informatizado. No 

espaço da sala de leitura realizam-se diversas 

atividades, entre elas a contação de histórias e 

momentos de leitura e estudo.

ESCOLA MUNICIPAL SÃO ROQUE 

E UPE COMECINHO DE VIDA

ESCOLA MUNICIPAL TIROLESES 

e UPE ALECRIM

Ações na sala de leitura: o espaço de leitura da Escola Municipal 

Tiroleses e UPE Alecrim, denominado "Cantinho da Imaginação" 

(nome escolhido entre os alunos em 2004), tem o objetivo de 

proporcionar momentos de encontro com a literatura. A partir disso 

há alguns projetos em desenvolvimento, como: "Vou te contar" - 

projeto que aliou a tecnologia com a literatura, é o canal de vídeo 

resenhas (da Escola e UPE), onde as crianças compartilham as literaturas 

lidas para incentivar os colegas. Até 2019, o canal era atualizado 

diariamente, neste momento estamos retomando este projeto. Iniciou-se este ano a contação 

de história com a responsável pela biblioteca, juntamente com a coordenação p e d a

gógica e a professora responsável pela educação especial. A literatura e

scolhida tem objetivo de explorar elementos para a contação, através 

da utilização de objetos, demais materiais e espaços. Essa prática 

acontece semanalmente com os grupos alternados das turmas da 

unidade pré-escolar e anos iniciais do ensino fundamental. O acervo é 

composto por cerca de 6000 obras.

ESCOLA MUNICIPAL PROFº NESTOR MARGARIDA 

E UPE PEQUENO PRÍNCIPE

Ações na sala de leitura: a sala de leitura da Escola Municipal 

Professor Nestor Margarida está, atualmente, passando por reforma. 

Por este motivo, as obras estão passando por recadastramento.



Ações na sala de leitura: a unidade não dispõe de sala de leitura. O acervo, 
composto por 425 obras, está distribuído nas salas de aula.

UPE CHAPEUZINHO VERMELHO

UPE CINDERELA

UPE GIRASSOL

Ações na sala de leitura: a Unidade Pré-escolar Cinderela em sua Biblioteca Escolar possui obras 

selecionadas por gênero literário.  O acervo foi renovado nos últimos anos pela 

Secretaria Municipal da Educação. Os professores da Unidade criam condições 

para que a literatura vire um hábito entre as crianças, proporcionando 

momentos para que as crianças ampliem o seu r e

pertório e se interessem em buscar outras leituras. 

Os momentos de leitura acontecem dentro e fora 

de sala de aula, num ambiente externo acolhedor. 

A literatura faz parte das atividades pedagógicas 

desenvolvidas pelos professores. Também são 

oferecidas literaturas para as crianças levarem para casa, 

para a leitura em família, como também a leitura de livros nas aulas online.

UPE AMOR PERFEITO

Ações na sala de leitura: a unidade não possui 

sala de leitura. O acervo, composto por 730 

obras, está na sala de professores, para uso 

do corpo docente e discente. 

Ações na sala de leitura: o acervo é formado por cerca de 200 

obras e está acondicionado na sala dos professores. É 

disponibilizado ao corpo docente e discente para uso nas salas 

de aula.



Ações na sala de leitura: a unidade recebeu no ano de 2020 novos livros que foram 
adquiridos através da SEMED, agregando assim mais conteúdo literário ao nosso 

acervo. Alguns gêneros literários que possuímos são os musicais, parlendas, 
poesia, trava-língua, acumulativos, histórias modernas, entre outros
. Tanto professores regentes quanto os professores de á
reas como música, arte, inglês possuem acesso a 
estes conteúdos para suporte pedagógico. Devido 
ao COVID-19, o acesso dos alunos aos livros está 
diferenciado, em tempos normais eles podem 

folhear e fazer troca de livros com os colegas, porém, 
nesse período, o acesso é mais restrito aos professores, 

que fazem leituras diárias com apresentação das imagens. 
Quando há contato do aluno com o livro, o mesmo é posto em quarentena por 
15 dias. Ainda por conta dos protocolos sanitários devido à pandemia, não es t
amos fazendo uso do espaço da biblioteca com os alunos. O acervo é composto por cerca de 400 
obras.

UPE JASMIM

UPE PINGUINHO DE GENTE 

E NEI LUAR ENCANTADO

UPE HORTÊNSIA E 

NEI PROFESSORA MARIA LUÍZA BELL

Ações na sala de leitura: a sala de leitura na 

Educação Infanti l  precisa ter o acervo 

minunciosamente selecionado e classificado de 

acordo com o interesse de seu público. É 

imprescindível uma organização acessível à 

criança e que favoreça a sua autonomia neste espaço e 

abre um canal de comunicação permanente entre o usuário, no c a s o  a s 

crianças, docentes e famílias. Assim, organizou-se a sala de leitura através do 

código de cores, que é identificado na legenda literária, a qual tem por objetivo 

classificar as literaturas disponíveis no acervo da instituição de acordo com as tipologias textuais 

identificadas em cada obra. O acervo conta com aproximadamente 300 obras.

Ações na sala de leitura: a sala de leitura na Educação Infantil precisa ter o 

acervo minunciosamente selecionado e classificado de acordo com o 

interesse de seu público. É imprescindível uma 

organização acessível à criança e que favoreça a sua 

autonomia neste espaço e abre um canal de 

comunicação permanente entre o usuário; no caso as 

crianças, docentes e famílias. Assim, organizou-se a sala d e 

leitura através do código de cores que é identificado na legenda literária, a 

qual tem por objetivo classificar as literaturas disponíveis no acervo da 

instituição de acordo com as tipologias textuais identificadas em cada obra. 

O acervo é composto por cerca de 200 obras.



Ações na sala de leitura: o acervo é composto por cerca de 300 obras. 

UPE VIOLETA

NEI ARCO-ÍRIS

UPE PRIMAVERA

Ações na sala de leitura: o acervo da sala de leitura é 

composto por cerca de 300 obras.  Durante a 

p a n d e m i a ,  a s  o b r a s  e s t ã o  s e n d o 

disponibilizadas nas salas de aula. Após o 

uso, ficam em quarentena para que não haja 

contaminação, de acordo com o que prevê o 

Plano de Contingência da Unidade.

Ações na sala de leitura: medindo 8,27 m², a sala de leitura é um espaço lúdico 

por excelência, pois é o lugar de brincar com os livros e com as letras, do faz de 

conta, do contar e do ouvir histórias. É o local onde se pode viajar no mundo 

da imaginação. É importante estimular a leitura na criança como uma 

experiência valiosa e prazerosa. Este setor tem como objetivo primordial 

familiarizar as crianças e despertá-las para o contato e a leitura dos livros, 

desenvolvendo sua capacidade de expressar-se. Como ela está “incorp

orada” ao refeitório e possui um espaço limitado, o uso da 

mesma acontece em pequenos grupos. Neste ambiente 

frequentam as professoras, alunos, demais profissionais do Núcleo. Para 

as demais pessoas da comunidade o acesso se dá através de convite. Os 

materiais que compõem o Patrimônio deste setor encontram-se listados 

em documento específico na secretaria do Núcleo. Para organização dos 

livros e, com o propósito de favorecer o acesso autônomo dos usuários, no 

sentido de pegar e guardar o livro no local correto foi elaborado uma 



Ações na sala de leitura: o acervo é composto 
por cerca de 400 obras.

NEI PRIMEIROS PASSOS

NEI LAR DA CRIANÇA

NEI BEIJA-FLOR

Ações na sala de leitura: no que se refere à sala de leitura, destina um olhar 

especial às histórias e defende o oportunizar: do ato de ler todos os dias 

para as crianças em tempos e espaços diferentes, de obras de qualidade, 

o acesso e manuseio de livros ao alcance, a diversidade de acervo pela 

qualidade literária, a diversidade gêneros literários.  

Espaço de Leitura - Controle de empréstimo, 

devolutivas, restauro e descarte. Espaço onde dispomos 

os livros. Aqui as histórias ficam adormecidas esperando alguém 

para poder viajar e se encantar no enredo delas. Informamos em 

tabela os gêneros por cores com síntese de cada gênero. 

Dispomos de um documento que salvaguarda a lista de acervo das 

obras.

Ações na sala de leitura: a sala de leitura é um espaço de contação de histórias, 

leituras, de interação e dramatização (através de fantoches). Explorado pelas 

crianças, professores, funcionários e pelos pais/responsáveis. Os 

pais/responsáveis realizam empréstimos de livros da sala de leitura para, 

junto com seus filhos, realizarem leituras em casa. Este se dá sob a 

orientação e o registro de empréstimo por um funcionário do NEI. A 

formação continuada que tivemos sobre a legenda literária passou a ter um 

novo significado no trabalho que já vinha sendo desenvol

vido com as crianças no núcleo. Neste espaço, os livros s ã

o dispostos em estantes e classificados por gênero. Para f

avorecer a identificação do gênero literário e a localização dos livros nas 

respectivas estantes, optou-se então por uma legenda literária por cores. A 

sala de leitura é um ambiente potencializador de aprendizagem no 

ambiente escolar. A utilização e interação na sala de leitura está atrelada aos 

projetos e planejamentos dos nossos professores no NEI, e as crianças tem a 

oportunidade de estarem em contato com diversas obras literárias diariamente



Ações na sala de leitura: o acervo é composto por 
aproximadamente 490 obras.

NEI RAIO DE SOL

NEI PARAÍSO DA CRIANÇA

NEI MUNDO MÁGICO

Ações na sala de leitura: para a biblioteca temos pequenos espaços, onde 

organizamos o momento de leitura. O espaço de leitura na Educação Infantil tem 

um acervo minunciosamente selecionado e classificado por gênero literário de 

acordo com o interesse de seu público. É imprescindível uma organização 

acessível à criança e que favoreça a sua autonomia neste espaço e abre um 

canal de comunicação permanente entre o usuário; no caso as crianças, 

docentes e famílias. Assim, organizou-se a sala de leitura atrav

és do código de cores que é identificado na legenda literária, a 

qual tem por objetivo classificar as literaturas disponíveis no acervo da 

instituição de acordo com as tipologias textuais identificadas em cada obra. No 

Nei realizamos o projeto História nas Alturas. Trata-se de um projeto de oferta 

de leitura e formação de leitores que mediante organização de um espaço 

externo em cima da caixa de areia, onde temos que subir uma escada para 

chegar no local em que as histórias serão ofertadas. É organizado um 

cronograma para acolher diferentes públicos de até 10 crianças. Oferece leitura e c

ontação de história além de disponibilizar aos participantes o acesso a livros de difere

ntes textualidades. As histórias selecionadas para o projeto giram em torno das habilidades 

socioemocionais. Este eixo de seleção é mantido ou substituído conforme demanda dos mediadores de 

leitura e leitores.

Ações na sala de leitura: o Núcleo conta com um local apropriado e adaptado para a b

rigar a nossa biblioteca. O espaço de leitura na Educação Infantil 

tem um acervo minuciosamente selecionado e 

classificado por gênero literário de acordo com o 

interesse de seu público. É imprescindível uma 

organização acessível a crianças que favoreça a sua 

autonomia neste espaço onde abre um canal de 

comunicação permanente entre o usuário, no caso as 

crianças, docentes e as famílias. Assim, organizou-se a n o

ssa sala de leitura, através do código de cores que é identificado na l e g e n d a 

literária, a qual tem por objetivo classificar as literaturas disponíveis no acervo da 

instituição, de acordo com as tipologias textuais identificadas em cada obra. Sendo elas: 

Fábulas; Contos; Poesias; Narrativas visuais; Histórias Modernas; Histórias Acumulativas; Repetitivas; 



NEI VIDA DE CRIANÇA

NEI SONHO DA CRIANÇA

Ações na sala de leitura: atualmente, o Núcleo de 

Educação Infantil Sonho da Criança está passando 

por reforma. Neste momento, ocupa localização 

provisória, sem sala de leitura. O Núcleo foi 

pioneiro na aproximação das famílias aos livros 

infantis. Participou ativamente das feiras do livro. O 

acervo será recadastrado assim que as obras estiverem c

oncluídas. 

Ações na sala de leitura: o Núcleo de Educação Infantil prevê na sua ação 

educativa o ampliar da condição e das experiências leitoras de cada criança. 

Objetiva fomentar o desejo de ler em cada professora e demais profissionais. 

No que se refere a sala de leitura destina um olhar especial às histórias e 

defende o oportunizar: o ato de ler todos os dias para as crianças em tempos e 

espaços diferentes, obras de qualidade, o acesso e manuseio de livros ao alcance de 

todos, a diversidade de acervo pela qualidade literária, a diversidade de ilustrações a diversidade gêneros 

literários. A leitura dessas obras com frequência diária permite que a criança se envolva e relacione sua 

vivencia com a vivencia dos personagens da história. Possibilita que a criança sinta medo, felicidade, 

solidão e tantos outros sentimentos que as histórias trazem assim como o nosso viver. A criança precisa 

perceber a leitura como elemento essencial ao ambiente em que vive, sendo assim, visitar a sala de leitura 

com frequência. Quanto mais a criança pode apreciar, fantasiar, sonhar, se imaginar n a s 

entrelinhas de cada história, mais vai se envolver e querer ler as imagens que tant

o lhe fascina e que sempre renova as interações necessárias disponíveis no c

otidiano. O acervo é composto por cerca de 800 obras.

Todas as imagens foram enviadas pela SEMED e pelas

unidades educacionais.



O VEM - Viva Espaço Multicultural é um espaço que abriga projetos, já regionalmente 

conhecidos como "Uni Duni Tê" e "Gil Histórias e Formações", além de cursos 

sistematizados com profissionais da arte e educação que se destacam no Estado.

Projetos VEM: Uni Duni Tê - Contadores de Histórias, dirigido por Gilmara Goulart. ArtC̀ena - 

Teatro Infanto Juvenil, dirigido por Geraldo Muller Junior; Volta e Meia - Grupo de Dança 

Contemporânea Juvenil e Adulto, dirigido por Ana Paula Darolt. 

Cursos VEM: Iniciação Teatral Infantil, com a professora Thais Weingärtner. Grupo Vocal 

Mescla, com o instrutor Juan Lucca Bonacolsi. Dança Criativa Baby e Mirim, com a 

professora Ana Paula Darolt

VEM - Viva Espaço Multicultural 

VEM - Viva Espaço Multicultural 



Eixos norteadores das ações dos PMLLLB’s



Rua Germano Depinè, 717 

CX Postal 64 _CEP 89-136-000

Rodeio - SC

Fone:47-984552533

www.papeldomato.com.br

papaterraeditora@gmail.com
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