
  
 

PROGRAMAÇÃO DA SEMANA NACIONAL DO LIVRO BIBLIOTECA 

FASS  

Outubro 2019: 
 

 
PROPOSTA DO TEMA: A biblioteca atuará na semana do livro com o tema “Era uma vez: os gêneros literários 

invadiram a biblioteca”, visando ampliar o conhecimento dos alunos, incentivando à leitura através de 

atividades e dinâmicas para que reflitam sobre as diferenças, empatia, amor próprio, responsabilidade e 

tolerância. A intenção de proporcionar esses encontros vem com a ideia de mostrar que a biblioteca é um 

ambiente acolhedor, transformador e tem muito a contribuir com o aprendizado ao longo da vida. 

Atividades 

 
Dia 23/10 – Exposição: “Era uma vez: os gêneros literários invadiram a biblioteca” 

A exposição fará parte da ambientação da semana do livro e terá como assunto principal os gêneros 

literários, abordando o que são os gêneros, suas características, tipos e entre outros.    

Dia 24/10 -  Contação de história: “O Menino Maluquinho” de Ziraldo 

Será realizada a contação de história do livro “O Menino Maluquinho” de Ziraldo, que é uma figura 

atemporal, criativa, de boa índole e muito vivo: o autor consegue atingir o universo infantil e das situações 

do cotidiano da criança de forma criativa e poética, o que propicia prazer a leitura. Após a contação os 
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08h às 22h  
Local: Biblioteca  
Exposição: “Era uma 
vez: os gêneros 
literários invadiram a 
biblioteca” 

 

 

24 
13h às 16h  
Local: Biblioteca  
Contação de história:  
O Menino Maluquinho 
de Ziraldo 

25 
14h às 15h30  
Local: Biblioteca  
Atividade Lúdica: 
“Maaaaaãe...Me 
ESCUTA!!” Com a 
psicóloga Gabriela R. 
Malafaia.  
16h 
Local: Auditório  
Orientação 
Profissional: “O que 
eu quero ser 
quando... JÁ cresci” 
escrevendo o futuro 
com a psicóloga 
Gabriela R. Malafaia.  
19h   
Local: Auditório  
Palestra: 
“Maaaaaãe...Me 
ESCUTA!!” Com a 
psicóloga Gabriela R. 
Malafaia,   

28 
16h  
Local: Biblioteca  
Encontro com Autor: 
Hugo Gomes de 
Sousa escritor do 
livro “O filho da Asa”   

 

29 
14h às 16h  
Local: Auditório  
Contação de 
História com o 
Projeto Contando e 
Encantando: 
Menina Bonita do 
Laço de Fita de Ana 
Maria Machado.  
  
 

     



participantes terão a oportunidade de se caracterizar como o menino maluquinho com a panela na cabeça 

e compartilhar suas histórias e casos engraçados do dia a dia.   

Dia 25/10 - Atividade Lúdica: “Maaaaaãe...Me ESCUTA!!” Com a psicóloga Gabriela R. Malafaia.  

As atividades lúdicas contribuem para o desenvolvimento adequado das crianças e, consequentemente, para 

a formação dos futuros cidadãos do mundo. Esta atividade tem como objetivo adentrar no mundo das 

crianças e entender o que de fato precisa ser escutado conforme a visão delas de sociedade e mundo, a 

atividade ocorrera com uma abordagem profissional e dinâmica.   

Dia 25/10 - Orientação Profissional: “O que eu quero ser quando... JÁ cresci” escrevendo o futuro com a 

psicóloga Gabriela R. Malafaia. 

O projeto de orientação profissional “Escrevendo o Futuro”, é um trabalho realizado com alunos do ensino 

médio cujo tema abarca as áreas de psicologia, educação e transformação. O projeto que efetiva a promoção 

consciente dos alunos em suas futuras escolhas profissionais, realiza a integração e troca de experiências 

entre escola/família/individualidade. Seu desenvolvimento se realiza em 4 etapas, baseando-se na criação 

de uma visão conjunta e associada a uma ação coorporativa; desenvolvimentos estratégicos; escrevendo o 

futuro; e uma palestra principal cujo título acompanha: “O que eu quero ser quando... Já cresci! ” 

Dia 25/10 – Palestra: “Maaaaaãe...Me ESCUTA!!” Com a psicóloga Gabriela R. Malafaia 

A palestra será voltada para o público adulto, convidamos os alunos de pedagogia, visto que a psicologia e 

educação se entrelaçam quando o assunto é desenvolvimento e aprendizagem. Em tempos modernos, uma 

acompanha a outra no incentivo de uma psicologia e educação libertadoras, contemporâneas e criativas. A 

palestra “Mãe... Me escuta! ” É um plano lúdico criado para adentrar-se ao mundo infantil, onde a tecnologia 

e os “transtornos sociais” se confundem cada vez mais estigmatizando suas crianças, tornando os ambientes 

escolares e familiares estressores e conturbados. 

28/10 - Encontro com Autor: Hugo Gomes de Sousa escritor do livro “O filho da Asa”   

O livro o “Filho da Asa”, conta a história de um adolescente que vive uma aventura maravilhosa na 

companhia de seus professores. Aborda de forma divertida como eternizaram os laços de amizade 

construídos ao longo do ensino fundamental em uma escola pública no município de São Sebastiao.  

29/10 - Contação de História: “Menina Bonita do Laço de fita” de Ana Maria Machado.  

Menina Bonita do Laço de fita conta a história da protagonista – uma linda menininha negra, com cabelo 
trançado e finalizado com fitinhas – e de um coelhinho que nutre verdadeira paixão por ela e por sua cor 
pretinha. Entendemos que é uma história linda que aborda de forma simples e divertida a interracialidade e 
a miscigenação racial. É uma história para crianças, é claro, de todas as raças, mas que tem um papel 
fundamental na vida de crianças negras, na medida em que elas se veem representadas na história. São 
poucos os livros infantis que trazem um negro como protagonista da história e esse é um deles. Os 
participantes ficam envolvidos principalmente, quando a contadora de histórias interage com o público 
fazendo com que eles participem de maneira ativa. 

     


