
Prefeitura Municipal de Bom Despacho
Estado de Minas Gerais

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

PROJETO: CONCURSO CULTURAL LEITORES DESTAQUE

Proponente: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Coordenação: Helder Domingos de Souza

Equipe do Projeto: Biblioteca Municipal

Tema: Leitura

Introdução:  A Secretaria  Municipal  de  Cultura  e  Turismo premiará  anualmente,  por  faixas
etárias (criança, adolescente, adulto e idoso), os leitores mais assíduos, conforme levantamento
tendo como base o número de empréstimos de livros efetuados.

Objetivo geral: 

• Incentivar e desenvolver o hábito da leitura. 

Objetivos específicos: 

• Estimular visitas voluntárias à Biblioteca Municipal. 

• Dar enfoque à qualidade do acervo da Biblioteca Municipal. 

• Resgatar a cultura do uso e manuseio do livro físico, da ida à Biblioteca e da valorização
das obras.

• Garantir o acesso de leitores a um grande acervo de livros.

• Ampliar o saber e o vocabulário dos leitores por meio da fluência leitora.

• Promover a formação em leitura.

• Estimular a produção textual.

• Conduzir atividades de mediação de leitura.

• Valorizar os leitores usuários da Biblioteca Municipal, como forma de incentivo à prática
da leitura,

Metodologia / Requisitos:

Para concorrer às premiações de reconhecimento como leitores destaques, deve-se proceder ao
cadastramento  ou  renovação de  cadastro  na  Biblioteca  Municipal,  mediante  apresentação da
documentação necessária.

Após  o  ato  de  cadastramento,  a  equipe  da  Biblioteca  Municipal  fará  um levantamento  dos
empréstimos  realizados,  mensalmente,  mensurando  os  leitores  que  pegaram  mais  livros
emprestados.  Este  levantamento deverá  ser  exposto em planilha,  contendo a classificação,  o
nome da obra, o nome do autor da obra, o número de registro do livro, o nome completo do leitor
e a data de empréstimo e devolução do livro. O levantamento deverá ser publicizado. 

No  final  do  ano,  no  mês  de  dezembro,  a  Biblioteca  Municipal  fará  um  comparativo  dos
levantamentos anteriores e informará os leitores vencedores do concurso.

O período de avaliação será entre os meses de fevereiro a novembro de 2023.

Os vencedores ganharão troféus e livros.

Culminância:

A Secretaria  Municipal  de Cultura e  Turismo promoverá uma cerimônia de homenagem em
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dezembro de 2023, onde os leitores destaques poderão convidar seus familiares e amigos, em
número limitado.
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