
Existem recursos públicos destinados à educação 
que podem ser buscados para construir, manter e ampliar 
bibliotecas em escolas públicas, e assim chegamos mais perto 
do sonho de sermos uma sociedade leitora e escritora. 

Mas não é aí que tudo começa, nem que tudo termina. 
Uma grande família precisa entrar em cena para que essa 
interação aconteça: escritores, profissionais de biblioteca, 
professores, pais, gestores públicos, dirigentes de educação e 

inúmeros simpatizantes. As leis e os recursos financeiros são 
como os padrinhos da relação que deve existir para que um leitor 
encontre um bom livro e vice-versa.

A pergunta é: quem faz as leis saírem do papel? Somos 
NÓS, gestores públicos e sociedade. NÓS é que assegu-
ramos a efetividade da lei.

Por isso existe a campanha EU QUERO 
MINHA BIBLIOTECA, para informar 
e apontar caminhos para a gestão pública 
com a presença ativa da sociedade.

EU QUERO MINHA BIBLIOTECA é uma 
campanha pela universalização de bibliotecas em 
escola. Queremos contribuir com a efetividade 
da Lei 12.244/10, que determina que todas as 
escolas públicas e privadas do Brasil devem ter 
sua biblioteca até maio de 2020.



POR QUE 
BIBLIOTECA 
NA ESCOLA?

DE QUE BIBLIOTECA 
ESTAMOS FALANDO?

• De uma biblioteca em escola, preferencial-
mente acessível à comunidade, onde existe 
movimento, livros abertos por todos os lados, 
pessoas em estado de ebulição. 

• De um ambiente onde ideias fervilham 
e crianças aprendem a trocar, comparar, 
compreender e ter curiosidade para buscar 
novos livros e outras bibliotecas também, 
incluindo as digitais.

SAIBA MAIS E ACESSE O MATERIAL 

PARA DIVULGAR A CAMPANHA PELO SITE:
http://www.euquerominhabiblioteca.org.br

É o principal meio de acesso gratuito ao livro
de literatura (para 64% dos alunos, segundo 
informa a pesquisa Retratos da Leitura do Brasil 
de 2012).

É grande amiga do projeto pedagógico da escola.

Causa impacto positivo no rendimento escolar.

Aumenta o nível de proficiência em leitura.

Fortalece a habilidade de escrita e argumentação.

Proporciona a leitura de literatura, favorecendo 
o desenvolvimento de competências atitudinais, 
como aprender  a aprender, cooperação, 
solidariedade, cuidado, tolerância e criatividade.

Incrementa a capacidade de análise crítica.

Quanto mais perto de uma biblioteca, maior 
a chance de a criança e o adolescente 
tornarem-se bons leitores, pois crescem lendo. 

Leitura é prática, cotidiano, familiaridade entre 
livro e leitor, e o gosto vai apurando com leituras 
e mais leituras. 



Cadastre-se no site da campanha 
e aponte o município e a escola 
perto de você que ainda não tem 
uma biblioteca para que possamos 
compartilhar informações.

Convide mais pessoas 
para aderir à campanha. 

A UNIÃO FAZ A FORÇA.Converse com o diretor da escola sobre 
a importância da biblioteca e lhe apresente
a campanha, destacando que no site há 
informações de como o município pode
obter recursos para implantar e manter 
a biblioteca da escola.

O diretor deve procurar a Secretaria 
de Educação Municipal para informar seu 
interesse na implantação e manutenção 
de uma biblioteca em sua escola. 

$ $ $
Procure um vereador que 
simpatize com a causa, peça 
que inclua no orçamentode 
seu município, recursos para 
criação e manutenção 
de bibliotecas em escola.

O QUE PODEMOS FAZER 
PARA A LEI ACONTECER?

Cabe a você, cidadão, acompanhar!
Fique por dentro! Acesse mais informações e participe: 
WWW.EUQUEROMINHABIBLIOTECA.ORG.BR

Você que tem uma criança ou jovem 
na família, pai, mãe, tio, professor, 
confira o que pode fazer e entre 
no ritmo dessa campanha.

PASSO A PASSO 
para implantar 
e manter uma biblioteca 
em escola:

PATROCÍNIOCOALIZÃOINICIATIVA DIVULGAÇÃO

Cabe ao Secretário de Educação acessar 
os recursos públicos existentes do governo 
federal. Saiba como no GUIA PARA 
GESTORES PÚBLICOS disponível 
no site da Campanha. 


