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• Fundada em 1998 a biblioteca possui em torno 
de 16.000 materiais  para pesquisa  entre livros 
de literatura, enciclopédias, livros didáticos, 
discos de vinil, fitas e  revistas. 

• Atualmente ela ocupa quatro salas do prédio 
da Secretaria de Educação e Cultura, num total 
de 360m².



Sala do térreo



Sala Infanto-Juvenil



Acervo de 
Obras Raras



Sala Virtual



Principais Projetos

• Contação de Histórias na Sala Infanto-Juvenil;

• Hora do Conto nas EMEIs e EMEFs;

• Oficinas lúdico-literárias para professores;

• Oficinas de Contação de Histórias para     

professores e atendentes de Bibliotecas 

Escolares; 



Principais Projetos

• Contando  com Dobraduras - Visitadoras do 

PIM; 

• Oficininha de Costura para Crianças - “Moda 

Barbie-Poesias na Barra da Saia” 

• Oficinas de Xadrez;

• Feira do Livro;



Principais Projetos

• Projeto “Pintando Mário Quintana” (ilustração 

e releitura da obra de Mário);

• Apoio e capacitação à rede de Bibliotecas 

Escolares; 

• Qualificação de Recursos Humanos;



Principais Projetos
• Poesia atrás da Máscara – Projeto na EMEF 

Guido Herbert (em desenvolvimento);

• Contação de Lendas;

• Xadrez para Professores (multiplicadores);

• Pintando Mário Quintana - CEMEJA (na Sala 

Infanto-Juvenil).



Hora do Conto 



Oficina de 
Moda Barbie



Oficinas de Xadrez - Incentivando a leitura



• São utilizados livros enxadrísticos para o ensino 
e interpretação de regras, pesquisa biográfica 
sobre importantes enxadristas, colaborando, com 
isso, para que 
o aluno possa
adquirir fluência
na leitura.



• A Biblioteca Pública Municipal Profª Elisa Gil 
Borowski de Santa Cruz do Sul, oferece o maior 
acervo enxadrístico, entre as Bibliotecas 
Municipais do Rio Grande do Sul.



• Na Feira do Livro de 2006, a Biblioteca Pública 
Municipal Profª Elisa Gil Borowski marcou 
presença, apresentando ao público, o Projeto 
Xadrez na Biblioteca, através de um jogo de 
xadrez gigante.



Restauração das Peças



• Cerca de 300 pessoas entre crianças, 
adolescentes, adultos e terceira idade 
participaram    do 
Projeto Xadrez na 
Biblioteca,  desde 
sua criação.

• A     Biblioteca 
passou    a     ser 
freqüentada por
pessoas que não possuíam o hábito da leitura e 
nem o de frequentar esse tipo de local.



• Em 2007 a Biblioteca tornou-se estudo 
de case pela miniempresa do programa 
Junior Arquievement.

• Entre os participantes do Xadrez na 
Biblioteca, seis adolescentes tornaram-se 
campeões regionais. 



Um deles se 
classificou para

disputar os 
campeonatos 

gaúchos de 
2007 e 2008.



• O Projeto Xadrez na Biblioteca também é 
estendido às escolas, onde são ministradas 
oficinas para os alunos e também para o corpo 
docente, a fim de tornarem-se multiplicadores.



• Em 2007 este projeto foi indicado pelo MEC, 
através do PNLL (Plano Nacional do Livro e 
Leitura) para ser adotado por outras bibliotecas.



Homenagem em Escola de Samba

• No Carnaval de 2008 a Escola de Samba Imperatriz 
do Sol de Santa Cruz teve o Xadrez como tema do 
seu samba-enredo, citando a Biblioteca no refrão:

(...“pra formar...

formar, nossos bons jogadores

como incentivadores – os verdadeiros campeões

salão que testa o jogador

me faz sonhar e acreditar que existe amor

a Biblioteca de Santa Cruz é um paraíso

eu já tenho palco, o canto certo que preciso”)...





Feira do livro de Santa Cruz do Sul



• Contação de Histórias na Feira do Livro



Contação de Lendas



Patrono da Feira do Livro 2009

Charles Kiefer 
(Prestigiando 
o Xadrez, no 

espaço da 
Biblioteca)



• Existe um projeto 
de mudança de 
endereço da 
Biblioteca Pública 
para o “Palacinho” 
(a antiga sede da 
prefeitura), já que, 
desde 2001, é um 
anseio da 
comunidade. Local 
central, de fácil 
acesso a todos. Um 
dos cartões postais 
da cidade.



“Palacinho” hoje



Em rede com as bibliotecas escolares

• Desde 2001 eram realizadas oficinas e 
encontros esporádicos com os Agentes 
Administrativos das Bibliotecas Escolares. 

• Desde 2008 a Biblioteca Pública vem 
trabalhando, em rede, com as Bibliotecas das 
EMEFs,  num total de 25 escolas. 



• A rede comparece em encontros mensais de  
quatro horas cada, onde são relatadas 
experiências de atividades como  hora do 
conto, capacitação técnica, codificação do 
acervo por cores, gestão de informação, 
integração do grupo, direitos e deveres dos 
Agentes Administrativos das Bibliotecas 
Escolares. Também ocorrem visitas 
sistemáticas, em cada biblioteca escolar, por 
parte do bibliotecário da biblioteca Pública de 
Santa Cruz do Sul.

Em rede com as Bibliotecas Escolares



Oficina de Hora do Conto para 
Agentes de Bibliotecas



• Durante a Feira do Livro de 2009, ocorreu o 
primeiro encontro de Agentes, naquele local, 
com o intuito de integrá-los ao evento e dar o 
primeiro passo para ser desenvolvido um 
vínculo com possibilidade de desenvolver 
atividades nas próximas Feiras.



• Agentes das Bibliotecas na Feira do Livro 2009



Escritor Marcelo Spalding com os Agentes
Feira do Livro 2009



Encontro de Agentes na Biblioteca Pública



Encontro com Diretores de EMEFS

Em 14 de julho de 
2009 ocorreu o 
primeiro encontro com 
Diretores, Agentes 
Administrativos, 
Biblioteca Pública e  
Secretaria de Educação 
e Cultura.

Atividade de Integração de Grupos



• Um marco para 
as bibliotecas 

escolares, pois, 
até então, não 

houve  um 
encontro com 

essa 
magnitude.



Algumas das bibliotecas da 
Rede Biblioteca Pública Escolar



CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA 
SOCIAL (CRAS) BEATRIZ FRANTZ JUNGBLUT

• Foi a primeira Biblioteca a 
utilizar a orientação de 
codificação por cores.



EMEF RIO BRANCO

Atividade desenvolvida com alunos:

• Xadrez

• Maleta Escolar (Projeto Sabendo um pouco 
mais...)

• Hora do Conto



• CD TECA E DVDTECA

EMEF RIO BRANCO



EMEF DONA LEOPOLDINA

• Teatro, Hora do Conto, adaptação de texto, 
atendimento à comunidade, xadrez...

Xadrez



EMEF DONA LEOPOLDINA

 Teatro

Oficina Teatral



EMEF MENINO DEUS

• A maior biblioteca escolar do município. Área 
para internet, Hora do Conto e pesquisa.

 Antes da Rede:



 Depois da Rede:

EMEF MENINO DEUS



EMEF MENINO DEUS

Depois da Rede



EMEF MENINO DEUS

 Espaço infantil



EMEF JOSÉ LEOPOLDO RAUBER

 Biblioteca Municipal Escolar José Kipper



EMEF JOSÉ LEOPOLDO RAUBER

 Biblioteca
Municipal Escolar 
José Kipper



EMEF PROF. JOSÉ FERRUGEM

 Varal da Leitura 
(leitura no recreio)

 Hora de Leitura na 
Biblioteca



EMEF PROF. JOSÉ FERRUGEM

 Codificação por cores

Projeto Histórias em 
Quadrinhos

 Projeto 
Sacola da 
Leitura



EMEF SANTUÁRIO



EMEF SANTUÁRIO



EMEF SANTUÁRIO



EMEF SANTUÁRIO



EMEF SANTUÁRIO



EMEF SANTUÁRIO



EMEF SANTUÁRIO



EMEF LEONEL DE MOURA BRIZOLA

• Biblioteca e a sala de audiovisual se integrando 
no momento da apresentação no dia das Mães 
(onde as paredes se abrem formando um 
ambiente).



EMEF LEONEL DE MOURA BRIZOLA



EMEF FÉLIX HOPPE

 Estrutura da Biblioteca



EMEF FÉLIX HOPPE



EMEF FÉLIX HOPPE



EMEF FÉLIX HOPPE
 Hora da

Leitura



EMEF FÉLIX HOPPE

 Recreio


