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Fundado em 15 de agosto de 1861 por Miguel Tito de Sá, o Educandário Coração de
Maria, situado na Av. Presidente Vargas, é uma entidade civil sem fins lucrativos e que
proporciona educação às crianças carentes economicamente por meio das adoções
dos educandos. O Educandário conta com uma estrutura física que contém:
brinquedoteca, sala de informática, laboratório de ciências, anfiteatro, entre outros.
Nesses recintos são realizadas diversas oficinas como: artesanato, dança, coral e
teatro. O ensino é realizado da pré-escola à quarta série. As atividades propostas
pelas acadêmicas tiveram por escopo desenvolver um projeto de estímulo ao uso de
materiais pouco utilizados na biblioteca do Educandário. O projeto foi desenvolvido na
disciplina Ação Cultural, oferecida pelo Instituto de Ciências Humanas e da
Informação. Num primeiro momento realizamos um encontro com a bibliotecária que
nos apresentou o acervo e as obras que não eram utilizadas. Logo após foi realizada
uma reunião com a coordenadora Lurdes, a bibliotecária Sueli Vasconcelos e a
diretora Irmã Oraide a fim de apresentar as nossas propostas para a atividade.
Passado essa etapa, marcaram-se as atividades para ocorrerem nos dias 05 e 06 de
novembro, com as turmas da pré-escola, primeira e segunda séries. Com base nos
materiais não utilizados que a biblioteca possuía, os jogos didáticos, foram elaboradas
atividades pertinentes para cada série:

♦ Pré-escola: hora do conto com livros imagem, com a finalidade de estimular a
leitura das crianças não alfabetizadas ou que estão em processo de alfabetização;

♦ 1ª série: confecção de desenhos com formas geométricas para posterior
explanação das figuras criadas, com o propósito de desenvolver a capacidade de
criação;

1 Especialista em Gestão de Projetos. ICHI. FURG
2 Curso de Biblioteconomia. FURG
3 Curso de Biblioteconomia. FURG
4 Curso de Biblioteconomia. FURG



VIII Mostra da Produção Universitária – 2009
XII Seminário de Extensão

♦ 2ª série: trabalhar com os cinco sentidos através de atividades com materiais
específicos para cada sentido. Para a visão optou-se por utilizar imagens que
proporcionam ilusão de ótica; para a audição, sons de conhecimento público; para o
tato, utilizou-se de uma caixa mágica; para o paladar vendamos os olhos dos alunos
logo após os mesmo fizeram degustação de frutas; e para o olfato, ainda com a venda,
as crianças sentiram cheiro de algumas substâncias encontradas no cotidiano.
Devido à reestruturação do acervo bibliográfico e o processo de automação, as
atividades se deram fora da biblioteca. Por conta disto, a pré-escola e a primeira série
tiveram suas respectivas tarefas realizadas no seu ambiente de estudo, já a segunda
série desenvolveu suas atividades na sala de vídeo. A receptividade da escola quanto
a dos alunos foi surpreendente, devido à acolhida e a participação. Tivemos grande
apoio da diretora da escola que se mostrou sempre disposta a nos auxiliar oferecendo
toda estrutura da escola para realização do projeto. Ao retornar à escola no segundo
semestre do corrente ano letivo, encontramos a estrutura organizacional do
Educandário modificado. Em uma entrevista com a coordenadora atual Rosane, a
mesma declarou que a aplicação das atividades refletiu positivamente no
desenvolvimento intelectual dos alunos e ainda alguns professores manifestaram
interesse em utilizar os materiais e as idéias propostas pelo projeto. Contudo, devido à
falta de capital, a biblioteca sofreu modificações quanto ao acervo e passou a ser
considerada uma sala de leitura, sendo assim a direção entende não ser necessário a
presença de um bibliotecário. Isso faz com que a presença dos alunos no recinto seja
ligada à presença do professor em determinado horário de pesquisa. Esse momento é
o único contato do consulente ao acervo, não havendo mais o serviço de empréstimo.
Entre as atividades realizadas pelas acadêmicas, a “Hora do conto” foi a que se tornou
permanente. Tal tarefa é realizada voluntariamente duas vezes por semana por um
aposentado. Segundo autores, a escola que almeja investir na formação moderna, na
pluralização cultural não pode desconhecer a importância da otimização da biblioteca
escolar aberta e interativa, sendo um espaço livre para a expressão do aluno. A
importância do bibliotecário escolar é que ele tem por função estimular continuamente
o consulente para o fortalecimento da educação e consolidação do possível indivíduo
crítico, avaliador e principalmente questionador. Acreditamos que uma forma de
chamar as crianças para a biblioteca é pelas diversas oportunidades de envolvimento
que podemos desenvolver com as atividades que elas preferem relacionando à leitura.
Para realizar tal modalidade educativo-cultural, o bibliotecário deve apropriar-se das
técnicas pedagógicas e desenvolver habilidades pertinentes ao estimulo dos alunos,
afinal o bibliotecário escolar também é parte fundamental na educação dos alunos.
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