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Diagnóstico do livro, leitura, literatura e bibliotecas

Prefeito:  Ércio Kriek
Vice- Prefeito: Marcos Conrado Hass
Secretário de educação: Jorge Luiz Buerguer
Secretário de turismo e cultura: André Cristiano Siewert

Bibliotecas

Biblioteca Municipal
Marechal Humberto de 
Alencar Castello Branco

 

Endereço:Rua Hermann Weege,
111 - Centro

não

não

sim

sim

Cadastro de artistas e produtores

Plano municipal de cultura em andamento

Sistema de biblioteca informatizado?

Média de empréstimos de livros/mês

Contadores de histórias?

Programas ou ações para o livro e leitura

Possui bibliotecária?

Biblioteca possui orçamento?

Biblioteca em atividade ?
Editoras? 

Escritores na cidade?

Secretaria de educação

Secretaria de 
turismo e cultura

Plano Municipal do livro, leitura, literatura e bibliotecas

População:
 

Área: 
214.299 

km2

IDH:
0,780

Acervo:
14.000

34.000

sim

sim

sim

sim

sim

sim
40.000

250



10 escolas municipais
10 creches
03 escolas estaduais

E.E.B EEB PRES PRUDENTE DE MORAI
E.E.B EEB JOSÉ BONIFÁCIO

EEM ERWIN CURT TEICHMANN

1161 estudantes

Educação infantil

116 Professores

Educação infantil

1861 estudantes

Séries iniciais

69 Professores

 Séries iniciais

1651 estudantes

 Séries finais

118 Professores

 Séries finais

REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

9 
escolas com biblioteca

1
escolas com biblioteca

0 
escolas com salas

de leitura

1 
escolas com salas

de leitura

Plano Municipal do livro, leitura, literatura e bibliotecas

1140 estudantes

69 Professores Particular

Particular

Colégio Sinodal Dr. Blumenau

Nossa Senhora de Fátima

551 alunos
51 professores

170 alunos
34 professores

1 biblioteca

1 biblioteca



Plano Municipal do livro, leitura, literatura e bibliotecas

Ações para o livro e leitura

Outras ações para o livro e leitura

Ciranda da leitura,

Trava-língua,

Soletrando.

Contação de histórias

Sacola literária no 4º ano

Lleitura de contos de fada

Projeto Contar e Encantar

Hora do conto ( Presencial/ lives)

A hora do conto apresenta as crianças ao universo da narrativa e, 

por isso, pode ser um poderoso instrumento para promover o 

gosto e hábito à leitura, o desenvolvimento da imaginação, a 

capacidade de escutar e dar sequência 

lógica aos fatos e a ampliação do 

v o c a b u l á r i o .  C o m o  n e s s e 

momento de pandemia, não 

estamos fazendo presencial, mas 

em forma de lives. A hora do conto 

acontece quinzenalmente, quartas, às 15 

horas, pelo facebook  - Biblioteca Municipal de Pomerode.

Troca troca de livros 

O objetivo do projeto Troca de Livros é estimular o hábito da 

leitura do público em geral, permitindo que ao invés do 

usuário comprar novos títulos tenha a possibilidade de 

adquirir materiais em ótimo estado dos mais diversos 

gêneros literários. Dessa forma o projeto visa dar ao livro o 

seu fim prioritário: ser lido. A troca irá permitir uma forma de 

o usuário adquirir livros sem gastos, uma vez que ele obterá 

livros sem despesas.



Plano Municipal do livro, leitura, literatura e bibliotecas

Ações para o livro e leitura

Varal Literário

A preocupação de que a formação de leitores começa na infância, 

isso motivou-nos a articular e desenvolver ações de incentivo a 

leitura. A partir do pressuposto de que a publicação de textos 

literários produzidos pelos alunos poderia, além de estimular a 

prática da leitura, melhorar a escrita e investir na auto-estima de 

crianças e jovens. Este projeto oportuniza estimular o 

conhecimento, a criatividade, a prática da leitura e da produção 

escrita entre os estudantes. Bem como o conhecimento dos vários 

gêneros literários, que propiciam leituras de obras literárias e 

diversificadas, ampliando o desenvolvimento literário criativo, 

estimulando a autoria literária entre os estudantes. É um trabalho em parceria entre a Biblioteca 

Pública Municipal, Bibliotecas Escolares Municipais, alunos e professores, todos em torno da 

Aniversário da Biblioteca Municipal

É comemorado dia 28 de junho o aniversário da Biblioteca 

Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, através da 

lei 159, de 1968, na gestão do Prefeito Ralf Knaesel.

Outras ações para o livro e leitura

 hora do conto,

 Aula de leitura

Concursos de poesias

Caça-tesouro literário

Página virtual da biblioteca onde mostram livros novos

Ciranda da leitura,

Digitalização de livros de literatura e gibis para os pais lerem em casa com os filhos.

Projeto Hora do Conto 



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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