BIBLIOTECA MUNICIPAL
DR. JÚLIO PRESTES DE ALBUQUERQUE

CORREIO LITERÁRIO
Idealizado em parceria com a EMEIF José Lauro
Ferreira, no Distrito da Varginha, Itapetininga - SP.

Contato: bibliotecaitape@hotmail.com

O projeto “CORREIO LITERÁRIO” foi idealizado para que os alunos da zona
rural de Itapetininga – SP pudessem ter acesso os livros. A distância de 30 km
impede que a maioria dos moradores tenha acesso à biblioteca e a outras
atividades culturais.

É uma parceria da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo - Biblioteca
Municipal Dr. Júlio Prestes de Albuquerque, com a Secretaria Municipal
Educação - EMEIF José Lauro Ferreira.
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Objetivo: O Correio Literário visa oferecer aos alunos a oportunidade

de ter contato com os livros. Esse contato proporciona o interesse pela
leitura e, consequentemente, aprimoração da escrita, desenvolvimento
do raciocínio e da criatividade, atenção, enriquecimento do vocabulário,

melhora do rendimento escolar, etc.
Público Alvo: Alunos do 4º e 5º anos da Escola Municipal José Lauro
Ferreira, no distrito da Varginha, Itapetininga.

Ação: Quinzenalmente, os alunos dos 4º e 5º anos
escrevem uma carta, em que pedem livros por título ou
gênero.

A equipe

da

Biblioteca

separa

as

obras

escolhidas, a diretora pega a caixa e leva até a escola.

Após a leitura, os alunos escrevem partilhando a
experiência da leitura e impressões das obras e já pedem
outros títulos.

Pontos Principais:


Crianças da zona rural podem ter acesso ao
livros de diversos gêneros da Biblioteca

Municipal.


Com o hábito da leitura, os alunos tem a
oportunidade de adquirir conhecimento e

ampliar a visão de mundo.


Melhora na escrita e no vocabulário e maior
interesse dos estudantes pelas aulas.



Maior interação entre professores e alunos.

Resultados: Neste primeiro ano do projeto cada aluno leu
em média 18 livros e escreveu comentários sobre cada um
deles. Devido ao grande sucesso na implantação de
práticas de leitura entre os estudantes, o projeto continua

em 2019.

