
Biblioteca Cecília Meireles

Como é -----Como será

“ Eu canto porque 
o instante existe

e minha vida está 
completa.

Não sou alegre 
nem triste: sou 

poeta.”

Cecília Meireles



Biblioteca Cecília Meireles

Como é -----Como será

Iniciamos 2016 com um grande desafio - projetar como 

será a reforma da Biblioteca Cecília Meireles. 

A Escola assume o propósito de formar estudantes para 

que possam enfrentar os desafios, assumir 

responsabilidades e tomar decisões.

A Biblioteca da ENNI sempre foi um espaço muito 

apreciado por todos da comunidade escolar. Desde a 

fundação da Escola, ela vem transformando-se no sentido 

de aprimorar a qualidade e ajustar-se às demandas. 

Diante do reconhecimento e notoriedade da leitura como 

um importante caminho para a aprendizagem, são 

constantes as intervenções feitas neste espaço tornando-o 

mais rico e estimulante, convocando toda a comunidade a 

frequentá-lo.

Usuários deste espaço, pensar em possibilidades variadas 

de organização e espaço mobilizou todo o Grupo 6.



Como vejo a Biblioteca por dentro
Batizada com o nome da nossa tão saudosa e querida poetisa Cecília Meireles, 

nossa biblioteca hoje é gerenciada pelas crianças do grupo 6 da Escola. Elas 

aprendem a cuidar desse espaço, passam a compreender melhor sobre o 

comportamento adequado para o momento da leitura, refletem sobre as regras 

do estatuto, conduzem a etapa de empréstimos, divulgam livros novos e, assim, 

assumem o desafio de responsabilizar-se pelo gerenciamento. Hoje, todos nós 

enxergamos a Biblioteca como um espaço rico, fértil e lúdico, o qual buscaremos 

ampliar e melhorar sempre.

Começamos discutindo sobre como hoje ela está arrumada, o que tem, o 

espaço...

“Tem muitos livros misturados.”

“Gosto de ficar na Biblioteca lendo gibi.”



Como gostaria que fosse a Biblioteca

- DECORAR O TETO;

- ILUSTRAR AS PRATELEIRAS COM 
GRAVURAS;

- UMA CASINHA PARA FAZER LEITURA;

- MAIS CABANAS;

- UMA PORTA NOVA COM A IMAGEM DE UM 
LIVRO ABERTO;

- PRATELEIRAS NOVAS E COLORIDAS;

- BALCÃO E ESCADA NOVA;

- ESPAÇO PARA LEITURA NO CHÃO;

- QUADROS;

-

“O ambiente escolar deve ser flexível ao longo do 
tempo e manipulável. Ele também deve mudar e  
ser passível de modificação pelos processos de 
autoaprendizagem das crianças, e , por sua vez, 
interagir com estes processos e modificá-los.”

- ESPAÇO PARA CRIANÇAS;

- OUTRO ESPAÇO PARA ADULTOS;

- MAIS PRATELEIRAS COM LIVROS;

- LUGAR PARA FICAR DEITADINHO;

- PUF NO FORMATO DE LÁPIS;

- MESA NO FORMATO DE LIVROS;

- LIVROS NOVOS E LEGAIS.

 



- NOVAS PRATELEIRAS;

- UM ABAJUR;

- UMA TV;

- BRINQUEDOS E UM AQUÁRIO;

- COMPUTADOR;

- SOFÁS, MESAS E PUFS;

- FOTOS DE LEITURAS;

- ESPAÇO PARA LEITURA NO CHÃO;

- QUADROS;

-

 

- SEPARAR O ESPAÇO DAS CRIANÇAS;

- UM LUGAR PARA REVISTINHA;

- COMPUTADOR PARA PESQUISA;

- COLOCAR MAIS ESTANTES;

- COLOCAR PLACAS EXPLICANDO AS REGRAS;

- SEPARAR UM LUGAR PARA ESTUDAR;

- UM LUGAR PARA FICAR DEITADO;

-

 



Levantamento de ideias da 

comunidade da Escola

Grupo #Somos Solidários

Grupo Heróis e Heroínas

Grupo Trevo da Sorte



Biblioteca Thales de Azevedo

A visita à Biblioteca Thales de Azevedo teve como

propósito conhecer e fazer comparações com o

espaço de biblioteca que as crianças tem na Escola.

O planejamento sobre o que seria realizado na visita foi

de suma importância para nortear toda a proposta. 

Planejamento para visita

•Observar como as pessoas trabalham

•Conhecer livros novos

•Olhar como é o balcão

•Verificar como os livros são organizados

•Olhar se as mesas são coloridas

•Ver como ficam organizadas as revistinhas

•Olhar se tem TV e DVD



Tudo surge no encontro das crianças

com o espaço visitado

“Olha o teto. É azul!”

“Ah! Como é grande!”

“Vamos gente!”

“Quantos livros !”

“Olha, Thales de Azevedo na 
foto !”

“Tem uma placa ali.”



Caminhar pelo espaço  a ser descoberto

e tudo ali chamava a atenção das crianças.

Observação e registro – ações praticadas com

compromisso, 

reflexão e atenção



Descobertas Incríveis



A arquiteta ouvindo atenta as ideias 

das crianças
“ Precisamos de uma escada nova, a 

que temos está bamba.”

“Tem que ter almofadas para deitar no 

chão.”

“Que tal um lugar para fantoches e 

teatro?”

“Quero um teto todo de histórias.”

“Podíamos colocar um lugar com 

álbuns  da Escola.”

“Precisamos de muitas luzes 

coloridas.”

“Seria bom separar os livros dos 

adultos.”



O projeto da arquiteta e os registros das crianças

“Ficou pequeno o lugar das revistinhas.”

“Onde está a porta aí nesse desenho?” “Não posso esquecer da árvore de livros 
novos.”





“O processo vivido testemunha como crianças 
pequenas são capazes de ler os problemas 

colocados pelo contexto, de formular hipóteses, 
previsões, mas, sobretudo, de auto-organizar-se

para tentar chegar a soluções coerentes.”

E a investigação continua...
Após 15 dias – como está nossa reforma?



A produção do teto – “céus”
As crianças queriam olhar o teto e entrar no mundo 

imaginário. Borboletas, passarinhos, nuvens, foguete, Sol, Lua...

Assim será...



A produção da porta 
Pensando em homenagear a poetisa Cecília Meireles, as crianças representaram 

personagens presentes nas suas obras literárias na elaboração da nova porta.



Uma árvore para os livros novos !
Nas discussões iniciais as crianças solicitaram um espaço para apresentar os novos 

livros que chegavam à Biblioteca. Logo surgiu a ideia de uma árvore com prateleiras.



Está quase pronta!

“O processo vivido testemunha como crianças pequenas 
são capazes de ler os problemas colocados pelo 
contexto, de formular hipóteses, previsões, mas, 

sobretudo, de auto-organizar-se para tentar chegar a 
soluções coerentes.”

“ Mudou muito e ficou muito mais bonita.”

“ Eu senti que essa será a melhor biblioteca 

da história.”

“ Quando as pessoas entrarem vão ter 

surpresas!”

“ O chão está macio! Colocou uma parede 

de tijolos, ali deve ficar a árvore que 

desenhamos.”

“ Gostei das luzes, elas estão lindas, acho 

que a biblioteca vai ficar encantadora, com 

certeza vai ficar mais clarinha.”



Tudo pronto!

Reabertura...

Dia de celebrar uma construção coletiva!

Dia de revelar saberes e conquistas!

Dia de compartilhar o processo vivido!



Renata Fernandes como parceira 

para encantar a todos.

Convidamos a autora Renata Fernandes para elaborar uma história narrando todo o 

processo de construção da nova Biblioteca.

Com sensibilidade e dedicação nos presenteou com uma encantadora história.

Produzimos um livro e ela participou deste momento com muita alegria.



“ Eu canto porque o instante existe
e minha vida está completa.
Não sou alegre nem triste: sou poeta.”

Cecília Meireles


