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ARQUIVO PÚBLICO - APA 

 
O Arquivo Público Cidade de Aracaju, foi criado pela lei 1300/08/10/1987 com o 

objetivo de recolher, classificar e salvaguardar o patrimônio cultural da cidade. O acervo é de 

caráter permanente / histórico, são documentos produzidos pela administração pública 

municipal nas esferas do executivo, legislativo e judiciário, bem como por instituições 

privadas consideradas de interesse público e social. Administrado pela prefeitura e Fundação 

Cultural de Aracaju (FUNCAJU), o arquivo recebe doações de instituições, e de pessoas 

particulares. 

No nosso acervo salvaguardamos cartografia, revistas, documentos, fotos, livros e 

jornais, que está aberto para a consulta pois saber a história de nossa cidade e de seus gestores 

é fundamental para fortalecermos nossa memória coletiva. O Arquivo atende aos estudantes, 

professores da UFS, Unit e SENAC, além de visitantes de todo o Brasil. Chegamos ao final 

do ano com um total de público de 914 visitantes, que corresponde a um aumento de 23% em 

relação a 2017. 

DADOS ESTATÍSTICOS 
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EXPOSIÇÕES 

 

17 março, Desvendando Aracaju 

 

A exposição “Desvendando Aracaju” começou a ser elaborada em setembro de 2017. 

A princípio a ideia era apenas escrever um livro sobre a transferência da capital sergipana em 

1855, contudo, durante a pesquisa e montagem do livro, tivemos a ideia de expor parte da 

documentação que embasou nossa escrita e de novidades que encontramos na analisa dos 

documentos. Assim, surgiu a ideia da exposição. Essa documentação ficou exposta ao público 

por todo mês de Março e teve o maior número de público que o Arquivo Público Cidade de 

Aracaju, até então, tinha recebido em um mês, sendo 185 visitantes. 

 

 

Convite exposição "Desvendando Aracaju".



 

 

 

 

Historiador e estagiário em Biblioteconomia Paulo Fernandes faz a mediação da exposição "Desvendando Aracaju". 

Ednah Mary, 2018. 
 

 

Documentação exposta na exposição “Desvendando Aracaju”. Ednah Mary,2018.



 

25 anos de Forrócaju 

A exposição contou com fotografias e matérias jornalísticas que retratavam as 

festividades do forrócaju, fotografias do primeiro ao último evento e as personalidades que 

marcaram a história da festa. 

 

Convite exposição 25 anos Forrócaju - Junho de 2018. APCA 

 

Exposição “25 anos de Forrócaju”, na foto Presidente da FUNCAJU Cássio Murilo e diretoria. Paulo 

Fernandes, 2018. 



 

PRODUÇÕES FEITAS 

 

Catálogo da Biblioteca de apoio. 
 

O Arquivo realizou a atualização e reorganização da Biblioteca de apoio, esse 

trabalho resultou em um catálogo manual de 122 páginas, que contem em ordem alfabética os 

2543 livros que compõem nosso acervo. 
 

 

Catálogo manual, biblioteca de apoio. Paulo Fernandes, 2018.



 

Livro Centenário de Aracaju 

 

O livro Centenário de Aracaju, teve início em setembro de 2018 e tem previsão para ser 

finalizado em Março de 2019, nessa ocasião faremos uma exposição sobre os 100 anos de Aracaju 

que foi comemorado em 1955. Nessa ocasião a festividade aconteceu por todo ano e acontecimentos 

importantes para a história aracajuana se desenrolou em meio as festividades. O livro tem a proposta 

de trazer a documentação do Arquivo Público Cidade de Aracaju para contar como foi esse marco 

na História de Sergipe. O esboço já está pronto, estamos na faze de digitalização do material e 

organização das informações. 

Artigo de Educação Patrimonial a ser apresentado no EREBD (Encontro Regional de 

Biblioteconomia e Documentação) em janeiro de 2019. 

O Arquivo Público Cidade de Aracaju foi objeto de pesquisa para o Historiador e estagiário 

do APCA, Paulo Fernandes. Levantando a frequência de público do APCA nos anos de 2016, 2017, 

2018, ele conseguiu analisar o processo de atração de público feito através da educação patrimonial 

aqui desenvolvida. Este trabalho será apresentado em Maceió/AL, na Universidade Federal de 

Alagoas em Janeiro de 2019, no Encontro Regional de Estudantes de Biblioteconomia e 

Documentação, evento mais importante dos estudantes da Ciência da Informação. 

  



 

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL CLODOMIR SILVA 
 

Projetos Contínuos: 

1. Projeto Hora do Conto; 

2. Projeto Hora do Cordel; 

3. Projeto Biblioteca vai à praça; 

4. CINETECA; 

5. Projeto Encontro com Escritor. 

 

 PROGRAMAÇÕES CULTURAIS 

 
JANEIRO 

 

No mês de janeiro foram elaboradas as atividades: Exposição de Histórias em Quadrinhos 

se deu entre o dia 15/01 até o dia 31/01,para comemorar o Dia do Quadrinho Nacional, celebrado 

em 30 de janeiro, realizamos uma exposição de HQ's, com uma variedade de gibis do nosso acervo, 

entre a Turma da Mônica (Maurício de Sousa), Menino Maluquinho (Ziraldo), Snoopy, Super-heróis 

e Grandes Clássicos da literatura (em quadrinhos), durante esse período houve visita de várias 

escolas para apreciação da exposição. No dia 19/01, foi realizado à Hora do Cordel em homenagem 

a João Mulungu, no Dia Estadual da Luta da Comunidade Negra, contou com as participações dos 

cordelistas Chiquinho do Além Mar, Alda Cruz, Érica Santos e Everton Silva e do Colégio Unificado. 

No dia 30/01, foi realizado um sarau poético em homenagem ao aniversário da Biblioteca Clodomir 

Silva, com a participação de 45 alunos do Colégio Unificado, Erika Santos, Everton Silva, Pedro 

Melo, Nayara Ilana integrantes da ALES, ao escritor e Cordelista Chiquinho do Além Mar, Carlos 

Santos(Real), cordelista João Manuel, Músico Amando Luís, Otoniel dos Santos e a toda equipe 

Clodomir Silva. Todas as atividades foram mediadas pela equipe de trabalho da Biblioteca, sendo 

esta equipe composta por4 estagiários do curso de Biblioteconomia e documentação da UFS e 1 de 

Administração da UNIT e 1 funcionário. 

 

  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006948578089&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCCHzXaco6vw0_Q3X5PR4TLRRZ_2DEJ9DvrcVyFOSniyVu33C4Q4WZ5GtzP-7KrnwidSSvy7IjcS-h-id1Qo-yYNDXblQX2wK8MEfcj4y9G2slDL3afR2nJLyWpvW6jFYXJMD5l4ehX&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100020517188552&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCCHzXaco6vw0_Q3X5PR4TLRRZ_2DEJ9DvrcVyFOSniyVu33C4Q4WZ5GtzP-7KrnwidSSvy7IjcS-h-id1Qo-yYNDXblQX2wK8MEfcj4y9G2slDL3afR2nJLyWpvW6jFYXJMD5l4ehX&__tn__=K-R


 

Exposição de HQ’s 

 

 
Fotos: Fabiana Bispo 

 

Apreciação da Exposição 

 

 
Fotos: Fabiana Bispo 

Atividade 30/01 

 
Fotos: Fabiana Bispo 

   



 

 

FEVEREIRO  

 

No mês de fevereiro teve folia na biblioteca, comemoramos o carnaval que é uma das datas 

mais ricas culturalmente no Brasil e através de histórias mostramos o lado positivo do carnaval, com 

o objetivo de ensinar, divertir e promover uma atividade educativa e recreativa para pessoas de todas 

as idades. No dia 06/02, tivemos confecção de adereços acompanhados de histórias, com a Contadora 

de Histórias Ivany Braz com a participação de 42 alunos do Colégio Unificado no período da tarde. 

No dia 08/02, hora do conto especial com várias histórias e POT-POURRI/POPURRI de marchinhas 

carnavalescas, com a Banda carnavalesca de Santa Rosa de Lima, relembrando as marchinhas de 

Carnaval (como, Acorda, Maria Bonita, Mamãe Eu Quero, Ó Abre Alas, Cabeleira do Zezé, Me Dá 

Um Dinheiro Aí, Allah-La Ô, entre outras) e retomou a tradição da festa para o nosso público, com 

a participação de 75 alunos do Colégio Unificado, da comunidade e funcionários. Já no dia 28/02, 

foi realizado à Hora do Cordel, com o cordelista e escritor Pedro Anastácio, com a participação do 

colégio Unificado. Todas as atividades foram mediadas pela equipe de trabalho da Biblioteca, sendo 

esta equipe composta por 4 estagiários do curso de Biblioteconomia e documentação da UFS e 1 de 

Administração da UNIT, 1 funcionário e 3 voluntários. 

 

Contação de Histórias com Ivany Braz 
Colégio Unificado 

 
Fotos: Fabiana Bispo 

 

 

 

  

https://www.letras.mus.br/marchinhas-de-carnaval/528841/
https://www.letras.mus.br/marchinhas-de-carnaval/430751/
https://www.letras.mus.br/marchinhas-de-carnaval/430778/
https://www.letras.mus.br/marchinhas-de-carnaval/497937/
https://www.letras.mus.br/marchinhas-de-carnaval/473882/
https://www.letras.mus.br/marchinhas-de-carnaval/473882/
https://www.letras.mus.br/marchinhas-de-carnaval/497936/


 

POT-POURRI/POPURRI de Marchinhas Carnavalescas 

Fotos: Fabiana Bispo 

 

 

MARÇO 

 

No mês de março foram elaboradas as atividades: Exposição de Livros de Escritoras 

Brasileiras/Sergipanas “Mulher em verso e prosa!”, que se deu entre o dia05/03 a 28/03, o público 

pode apreciar obras de oito escritoras famosas e sua trajetória profissional, para representar a força 

e a determinação da mulher na sociedade, além da homenagem a mulher, a exposição visou divulgar 

o acervo da biblioteca. No dia 08/03, em homenagem ao dia da Mulher, houve distribuição de 

chocolates, ao longo do dia para as usuárias e funcionárias da instituição. No dia 13/03, Projeto Hora 

do Conto, para incentivar o hábito de ler, ficarão em evidência no setor infantil, propiciando aos 

usuários uma aproximação maior com os livros da autora infanto-juvenil Ana Maria Machado, 

nesse dia trabalhamos várias histórias da referida autora com a participação de 31 alunos do 

Colégio Unificado. No dia 15/03, em comemoração à Mudança da capital de São Cristóvão para 

Aracaju, ocorreu à palestra intitulada Bate-papo legal sobre a mudança da capital, com o historiador 

Osvaldo Ferreira Neto, com a participação de 36 alunos do Colégio Adventista. Já no dia 20/03 

(Manhã), o Projeto Hora do Conto, com a contadora de histórias Osaneide Rosa com várias histórias 

de Ana Maria Machado, com a participação de alunos do Colégio Adventista, já pela tarde, com a 

participação de 50 alunos, tivemos várias histórias com a contadora de histórias Ivany Braz. No dia 

27/03, aconteceu o Projeto Biblioteca vai à praça, onde foram desenvolvidas atividades educativas, 

culturais, informacionais e recreativas junto à comunidade do bairro Santos Dumont. Todas as 

atividades foram mediadas pela equipe de trabalho da Biblioteca, sendo esta equipe composta por 4 

estagiários do curso de Biblioteconomia e documentação da UFS e 1 de Administração da UNIT, 1 

funcionário e 2 voluntários. 



 

Exposição de Livros de Escritoras Brasileiras/Sergipanas 

 
Fotos: Fabiana Bispo 

 

Projeto Hora do Conto 

 
Fotos: Fabiana Bispo 

Palestra - Osvaldo Ferreira Neto 

 
  



 

Projeto Hora do Conto 

Manhã 

 
Fotos: Fabiana Bispo 

Tarde 

 

 
 

ABRIL 
 

No mês de abril foram elaboradas as atividades: Exposição Monteiro Lobato - Vida e Obra 

se deu entre o dia 09/04 até o dia 27/04, em celebração ao Dia Nacional do Livro Infantil que é 

comemorado em 18 de abril, data de nascimento de Monteiro Lobato, grande escritor da Literatura 

infanto-juvenil, realizamos essa exposição com uma variedade de livros do Lobato do nosso acervo 

e personagens imortalizados como Dona Benta, Pedrinho, Narizinho, Tia Nastácia, Emília, o 

Visconde de Sabugosa entre outros, durante esse período houve visita de várias escolas para 

apreciação da exposição. No dia 18/04, Hora do Conto especial, com contação de histórias de 

Monteiro Lobato com a contadora de histórias Osaneide Rosa, com a participação de 114 alunos do 

Colégio Unificado. No dia 19/04, a Hora do Cordel, com o lançamento da I Antologia de mulheres 

cordelistas “Das Neves as Nuvens”, com a participação das cordelistas e de 22 alunos do Colégio 

Unificado. No dia 24/04, continuando com a programação da Hora do Conto pela manhã recebemos 

60 alunos do Colégio Unificado, no qual eles apreciaram a exposição e ouviram histórias da Dona 



 

Benta com a bibliotecária Fabiana Bispo e fizeram uma visita monitorada para conhecer o nosso 

espaço, e pelo turno da tarde 63 alunos do Colégio Unificado, apreciaram a exposição e várias 

histórias de Lobato com o contador de histórias Tio Luamm. No dia 26/04, o projeto Biblioteca vai 

à praça, foi realizado no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU), localizado no bairro Olaria, 

através das bibliotecas Clodomir Silva, Ivone de Menezes e Mário Cabral, unidades da Fundação 

Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), contou com teatro de fantoches, contação de história e 

brincadeiras, mostrando a relevância dos livros para o conhecimento e incentivo à leitura. Todas as 

atividades foram mediadas pela equipe de trabalho da Biblioteca, sendo esta equipe composta por 4 

estagiários do curso de Biblioteconomia e documentação da UFS e 1 de Administração da UNIT, 1 

funcionário e 2 voluntários. 

Exposição “Viajando com Lobato” 
 

 
Fotos: Fabiana Bispo 

Hora do Cordel 

 
Dia 24/04- Apreciação da exposição e Contação de Histórias 

 



 

 
Fotos: Fabiana Bispo 

 

Dia 26/04 - Projeto Biblioteca vai à praça 

 
MAIO 
 

No mês de maio foram elaboradas as atividades: No dia 11/05, em homenagem ao dia das 

Mães, tivemos um almoço com as mães servidoras da unidade, na ocasião, as mamães puderam 

recitar poesias escolhidas por cada uma, como Vinícius de Moraes, Bráulio Bessa, entre outros. No 

dia 17/05, teve a presença de 73 alunos nos turnos matutino e vespertino do Colégio Unificado, as 

crianças ouviram histórias da literatura sergipana. No dia 21/05, teve a presença de 40 alunos no 

turno vespertino do Centro Educacional Adventista, as crianças ouviram histórias da literatura 

sergipana, como atividade de estímulo e iniciação à leitura para crianças, realizada com livros 

lúdicos, desenhos e músicas e conheceram os espaços da biblioteca. Todas as atividades foram 

mediadas pela equipe de trabalho da Biblioteca, sendo esta equipe composta por 4 estagiários do 

curso de Biblioteconomia e documentação da UFS e 1 de UNIT e 1 funcionário. 

  



 

Homenagem ao Dia das Mães 

 
Fotos: Fabiana Bispo 

Projeto Hora do Conto 
Centro Educacional Adventista (Tarde) 

 
Fotos: Gleicy Hora 

 

JUNHO 
 

No mês de junho foram elaboradas as atividades: Projeto Hora do Conto Junino, foram 

promovidas brincadeiras como pescaria do saber, boliche entre outras, para os usuários do setor 

infanto-juvenil, foram abordadas histórias de maneira lúdica para que a tradição seja sempre mantida 

e não se resuma apenas ao momento de visitação à biblioteca. Dia 04/06, lançamento do folheto 

“Nunca é tarde”, jovem cordelista lançando seu primeiro cordel na instituição. No dia 21/06, foi 

realizado o “Arraiá da Clodomir”, buscando sempre valorizar os festejos juninos e oferecer à 

comunidade uma oportunidade de participar, conhecer e aproximar esse público da instituição e do 

contato com os livros, com participação do Grupo Free Dance do SESC. 



 

Lançamento do Cordel “Nunca é tarde” 

Fotos: Lucas Oliver 

 

“Arraiá da Clodomir” 

 
Fotos: Gleicy Hora 

 

 

  



 

JULHO 
 

No mês de julho foram elaboradas as atividades: No dia 13/07, foi realizado o lançamento 

do livro "Seja o melhor de você!”, dos jovens escritores Erika Santos, Everton Silva, Pedro Mega e 

Thayse Souza. A tarde contou com a presença de amigos e apreciadores dos escritores, além de 

estudantes e familiares. No dia 19/07, no Projeto Hora do Cordel, com parceria com o coletivo de 

artista afrodescendentes, realizamos uma justa homenagem ao Centenário de João Silva Franco, mas 

conhecido como João Sapateiro, um dos grandes nomes da cultura sergipana. Desta vez, o projeto 

recebeu o cordelista João Emanuel, o cordelista Zezé de Boquim, o cordelista Ronaldo Doria, a 

cordelista Erika Santos, o cordelista Everton Silva, a poetisa Alaíde, a poetisa Radija, a poetisa 

Marlene, o poeta e filho do João Sapateiro o Josileno Franco, Ilmara Souza da Academia de letras 

de Sergipe, neta do poeta Santo Souza e familiares do homenageado e a presença dos alunos e 

professores do Colégio Ágape. 

Lançamento do livro "Seja o melhor de você!” 

Fotos: Fabiana Bispo 

Homenagem ao Centenário de João Silva Franco 

 
  



 

AGOSTO 
 

No mês de agosto foram elaboradas as atividades: 10ª Exposição “Brinquedos e 

Brincadeiras populares”, esse projeto foi criado com o objetivo de levar conhecimento através de 

ações lúdicos educativos do passado para que, crianças e jovens que vivem no mundo tecnológico e 

conectados a cabo, possam conhecer outras formas de entretenimento. Nesta exposição elas podem 

conferir brincadeiras populares como bola de gude, boneca de pano, pula corda, pião, peteca, entre 

outras e mostra o resgate cultural, entre os dias 13/08 a 31/08, até o momento houve visita de várias 

escolas para apreciação da exposição. No dia 14/08, aconteceu à Hora do Conto, com apreciação da 

Exposição Brinquedos e Brincadeiras e Contação de histórias folclóricas com o contador Matheus 

Luamm e pela bibliotecária Fabiana Bispo e a equipe da biblioteca, com a participação de 72 alunos 

do EMEI José Garcez Vieira, nos dois turnos matutino e vespertino. No dia 16/08, 42 alunos do 

EMEI José Garcez Vieira nos dois turnos participaram do projeto Hora do Conto, para contação de 

histórias sobre lendas folclóricas, realizada pela equipe da biblioteca Clodomir. No dia 21/08, no 

turno da manhã tivemos a participação do contador de histórias Antenor Aguiar, contando os causos 

para 45 alunos da Escola Municipal de Educação Infantil Professor João Batista Douglas de Souza 

e Colégio Levy Pablo, no turno da tarde tiveram mais 44 alunos da Escola Municipal de Educação 

Infantil Professor João Batista Douglas de Souza para mais um momento de histórias com a equipe 

da biblioteca. No dia 22/08, o projeto Hora do Cordel com parceria com o projeto Terra Ardente do 

Colégio Estadual Atheneu, com o objetivo de divulgar a literatura de cordel em Sergipe, com 

assuntos de sertão e lampião, comemorando o Dia Nacional do Folclore, com os cordelistas Pedro 

Amaro do Nascimento, Zezé de Boquim, Izabel Nascimento, Erika de Jesus, Everton Silva e Alaíde 

Silva, apresentando o cordel como fonte de aprendizagem, lazer, além de sua grande contribuição à 

formação cultural, com a participação dos educandos do Colégio Estadual Atheneu, recitando 

cordéis feitos por eles e cantando músicas referentes ao nosso sertão. Ainda integram a programação 

deste mês, 23/08 (manhã e tarde), contação de histórias e nos dias 28/08 e 30/08, oficina de 

brinquedos e instrumentos musicais com materiais reciclados. 

  



 

Dia 14/08 – Apreciação da exposição e Contação de Histórias (Manhã) 

 

Fotos: Gleicy Hora 

 

Dia 14/08 – Apreciação da exposição e Contação de Histórias (Tarde) 

 
Fotos: Fabiana Bispo 

Dia 16/08 – Apreciação da exposição e Contação de Histórias (Tarde) 

 
Fotos: Fabiana Bispo 

 

  



 

Dia 21/08 - Contação de Histórias (Manhã) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia 21/08 - Apreciação da exposição e Contação de Histórias (Tarde) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia 22/08 – Hora do Cordel 

 

 

 

  



 

SETEMBRO 

 

No mês de setembro foram elaboradas as atividades: No dia 06/09, trabalhamos com o tema 

“Independência ou Morte!”, através de contação de histórias mostramos a história da independência 

e oficina da bandeira do Brasil com a participação do Colégio Unificado, realizada pela equipe da 

biblioteca Clodomir Silva. No dia 11/09, de forma lúdica trabalhamos o tema Setembro Amarelo é 

uma campanha que acontece desde 2014 em todo o país e visa à conscientização sobre a importância 

da prevenção do suicídio, a valorização da vida, com a participação do Centro de Referência em 

Assistência Social (CRAS) Madre Tereza de Calcutá, realizada pela contadora de histórias Ivany 

Braz e equipe da biblioteca Clodomir Silva. 

Dia 11/09 - Contação de Histórias 

   
 

OUTUBRO 

 

No mês de outubro foram elaboradas as atividades: Semana da criança e a Semana do Livro 

e da Biblioteca, na semana da criança, com o Projeto Hora do Conto, tivemos Contação de histórias, 

teatro de fantoches, oficinas da literatura infanto-juvenil e brincadeiras lúdicas, para aguçar o hábito 

da leitura e a imaginação das crianças, tudo voltado para temas que envolvem o período. No dia 

09/10, tivemos a participação de 120 alunos do 1° ao 5° ano do ensino fundamental da Escola 

Municipal de Educação Fundamental Ágape, com contação de histórias e brincadeiras lúdicas, para 

aguçar o hábito da leitura e a imaginação das crianças, pela contadora de histórias Osaneide Rosa e 

equipe da biblioteca. Projeto Hora do Cordel, realizado no dia 17/10, com a cordelista Erika Santos 

com o título de “O Brasil que eu quero!”, com a participação de 38 alunos do Colégio Unificado. No 

dia 18/10 (manhã), tivemos a participação da Casa Santa Zita, com o teatro de fantoche intitulado 

‘Dentinho o Loroteiro’, comandado pela contadora de histórias Osaneide Rosa. No dia 18/10 (tarde), 

tivemos a participação da Casa Santa Zita, com contos e lendas com a turma da biblioteca. No dia 

29/10, tivemos visitação do Instituto João Carlos Paes Mendonça, para conhecer a nossa cordelteca, 

em comemoração alusiva ao dia da sergipanidade. 

http://www.setembroamarelo.org.br/
https://mdemulher.abril.com.br/tudo-sobre/suicidio/


 

Dia 09/10 - Contação de Histórias 

 

Dia 17/10 – Hora do Cordel 

 
Dia 18/10 – Teatro de fantoche 

 

  



 

Dia 18/10 – Contos e Lendas 

 
Dia 29/10 - Visitação 

 

NOVEMBRO 

 

No mês de novembro foram elaboradas as atividades: Exposição - Prazer em conhecer: Vida 

e Obra de Castro Alves, se deu entre o dia 13/11 até o dia 30/11, em celebração ao Dia da Consciência 

Negra que é comemorado em 20 de novembro, a data foi instituída para refletir sobre a inserção do 

negro na sociedade, a discriminação e preconceito racial. Para marcar a data de aniversário da morte 

de Zumbi dos Palmares, grande líder da resistência negra na época da escravidão, esta atividade é 

para explicar à comunidade um dos grandes poetas brasileiro, conhecido como “o poeta dos 

escravos”, expressando em suas poesias a indignação aos graves problemas sociais de seu tempo, 

denunciando a crueldade da escravidão e clamando pela liberdade. Durante esse período houve visita 

de várias pessoas para apreciação da exposição. No dia 22/11, o Projeto Hora do Conto, tivemos 

Contos Africanos e oficina de boneca Abayomi, tipo de brinquedo que as mães faziam dentro dos 

navios negreiros para distrair os filhos durante a viagem, usando tiras rasgadas de suas saias e  

mostrando a relevância da conscientização deste dia, aguçando o hábito da leitura e a imaginação 

das crianças, tudo voltado para temas que envolvem o período, com a participação de 18 alunos da 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Zumbi_dos_Palmares


 

Escola Municipal de Educação Fundamental Ágape e dois usuários da comunidade, estas atividades 

foram mediadas pela a equipe da biblioteca. 

Exposição - Prazer em conhecer: Vida e Obra de Castro Alves 

 

 
Fotos: Gleicy Hora 

 

Dia 22/11 – Contos Africanos e Oficina da boneca Abayomi 

 



 

 
Fotos: Gleicy Hora 

  



 

 

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL IVONE DE MENEZES 
 

JANEIRO 

Dia 04/01 – Primeira doação do ano em curso, do senhor Orlando Alves, residente na 

comunidade do Conjunto Augusto Franco. 

Dias 08, 09, 10 e11/01-A colaboradora Verônica, retirou toda ornamentação natalina, e 

montou os painéis de exposições do mês de janeiro do ano em curso. 

A coordenadora Nancy Teresa e a secretária Adelci Freire, estão fazendo o Planejamento 

Anual 2018, da biblioteca. 

Dia 09/01 – Alguns estudantes da UNIT, fizeram uma visita monitorada, para conhecerem 

como funciona os setores da Biblioteca. 

Dia 15/01 – A colaboradora Valdineire Rocha, recebeu uma doação de alguns livros de 

Flávia Sampaio, residente na comunidade do Conjunto Augusto Franco. 

Dia 16/01 O professor Adelson Aquino dos Santos, da Escola Estadual Francisco Portugal 

que está localizada em frente a biblioteca nos procurou para fazermos uma parceria em uma 

exposição permanente sobre selos, dia 17 do corrente mês montamos a pequena exposição que será 

renovada a cada três meses. 

Dia 22/01 – recebemos a visita da escritora Neusa Vieira Lima Steinbach, e seu esposo 

Anito José Steinbach, e uma filha do casal, que fizeram a doação de trinta (30) livros, sendo dois de 

autoria de Neuza e os demais de diversos autores. 

Dia 23/01 – a coordenadora da Ivone, Nancy Vasconcelos, foi no turno da manhã para a 

Funcaju, fazer uma triagem com outros colegas, de alguns estudantes do curso de biblioteconomia 

para estagiarem em duas novas bibliotecas do município de Aracaju. 

 

ATIVIDADES REALIZADAS 
 

◦ Logo após o Carnaval vamos fazer divulgação das nossas atividades para 2018, nas 

Unidades de Ensino do Bairro e adjacências; 

6. Rodadas de conversas e leituras de poemas com os usuários da Biblioteca: poesias, 

poemas, contos, contos populares. 

7. Galeria dos Escritores – O escritor homenageado do mês é: Santo Souza; 

8. “Cantinho da Leitura” – Contação de histórias contadas e cantadas; para as crianças 

que nos visitam; 

9. Versos e Reversos – com Frases e Poemas do Escritor homenageado; 

10. Murais de Datas Comemorativas e de Curiosidades do mês. 

 

 



 

ANEXOS DO MÊS DE JANEIRO: 

 

Dia 04/01 – Primeira doação do de 04-01-2018. 

 
 

De 08 a 11/01 – Montagem dos painéis de exposição do mês. 

 
 

Dia 09/01 – Visita monitorada. 

 



 

Dia 15/01 – Doação de Livros. 

 
 

 

 

FEVEREIRO 

 

Dia 28 do mês em curso a coordenadora da biblioteca Nancy Vasconcelos e a colaboradora 

Verônica Barboza, participaram na Biblioteca Pública Epifânio Dória, de um Curso de Capacitação 

com diretrizes e orientações básicas em: 

 Gestão da Biblioteca Pública; 

 Utilização do software Biblivre5; 

 Organização do acervo. 
 

Não podemos esquecer que a Biblioteca é um local usado, não somente para a leitura, mas 

também para a prática de jogos, contação de histórias, cantigas e encontro com personagens 

literários. Durante todo o ano, são realizados diversos eventos culturais que serve como ampliação 

do saber e incentivo à prática da leitura. 

 

ATIVIDADES REALIZADAS 
 

o No dia 05/02 – concluímos a montagem dos murais de exposição sobre a história do 

carnaval no Brasil e no mundo, que ficará aberto ao público que freqüenta a Biblioteca até dia 28 

do corrente mês; 

 

o Sob a coordenação de Nancy Teresa, dia 09/02, tivemos na Biblioteca Ivone de 

Menezes Vieira, mais um café matinal aproveitando o carnaval e tivemos um pequeno bate-papo 

sobre as antigas marchinhas de carnaval; 

 

o Realização diária de atendimento ao usuário, e da atividade de leitura literária com 

crianças e adolescentes; 

 

o Dia 21 Felipe, técnico do CPD da Funcaju passou parte da manhã consertando a 

impressora HP LaserJet 1020 da sala dos Processos Técnicos maquina do Telecentro; 



 

 

o Dia 21 do corrente mês, enviamos para o Diretor de Cultura da Funcaju, a 

Programação Cultural da Biblioteca, para o mês de março; 

 

o Dia 26/02 começamos a organizar o material que vamos usar para montar os murais 

do mês de março em homenagem ao dia Internacional da mulher (08/03), o aniversário da Capital 

de Aracaju (17/03) e o escritor homenageado do mês será Mário Cabral. 

 

ANEXOS DO MÊS DE FEVEREIRO:  

 

Fotos dos Murais de exposição. 

 



 

Dia: 05/02/2018 - Doação de Livros. 

 

 
MARÇO 

 

1. Homenagem a Escritor Sergipano/Aracaju – (Mário Cabral); 

2. Fragmentos de Monumentos Históricos; 

3. Datas comemorativas do mês; 

4. A Cidade Continua... 

Dia 09 do mês em curso o Professor Adelson Aquino dos Santos, palestrou para 38 alunos 

do 5º ano do Ensino Fundamental Menor da Escola Estadual Francisco Portugal, sobre os Selos e o 

papel da Filatelia. E nossa colaboradora Verônica Barboza, apresentou nossos Murais sobre o Dia 

Internacional da Mulher e O Aniversário de 163 Anos da Mudança da Capital de São Cristóvão para 

Aracaju. 

Dia 15/03 – A coordenadora Nancy Vasconcelos e a colaboradora Verônica Barboza, 

receberam os senhores Henrique Loyola e Yure Andrey, para uma reunião sobre um Projeto de 

Leitura, que eles esperam contar com a parceria da Biblioteca. 

Dia 16/03 – Recebemos a professora Selma, e 28 alunos da segunda série do ensino 

fundamental menor, para o início de um Projeto de leitura e contação de histórias que será realizado 

todas as sexta-feira na biblioteca no turno da manhã das 10 às11h. 

Dias 19 e 26/03 – A coordenadora da Ivone Nancy Vasconcelos, e a colaboradora Verônica 

Barboza, iniciaram a organização do acervo e layout da biblioteca do bairro Veneza. 

Dia 21/03 – Recebemos duas turmas da Escola Estadual Francisco Portugal, para 

participarem da Programação “Aracaju, Cajueiro dos Papagaios - 163 anos”, na área externa da 

biblioteca, as crianças do segundo ano do Fundamental Menor fizeram uma apresentação cantando 

a música “Meu Papagaio”, depois foram com a colaboradora da Ivone (Verônica Barboza) e a Profª. 



 

Selma para Sala Infanto/Juvenil, e ouviram histórias da literatura brasileira e mundial e brincadeiras 

com fantoches. Já a turma 6ºAno do Ensino Fundamental Maior foram para o Auditório Mário Jorge, 

assistirem a Palestra da Professora e Mestra em História, Isis Carolina Garcia Bispo, depois esses 

adolescentes foram conhecer os setores da biblioteca e apresentamos nossos Murais de Exposições, 

tivemos um total de 66anos. 

Dia 23/03 – Em homenagem Dia Mundial da Água, 28 alunos do Segundo Ano do 

Fundamental Menor da Escola Estadual Francisco Portugal, assistiram a seguinte programação: 

Exibição de filmes sobre “O Show da Luna e “O Ciclo da Água”, bate – papo sobre os filmes 

exibidos. 

Dia 27/03 – Mais uma realização do projeto “Biblioteca Vai à Praça”, com estudantes e 

moradores do bairro Santos Dumont, na Praça São Francisco de Assis, no turno da manhã. As 

colaboradoras dessa Ação foram as coor5denadoras das três Bibliotecas/Funcaju e as estagiárias. 

 
ATIVIDADES REALIZADAS: 

 

1.1 A bibliotecária continua recebendo as doações de livros e fazendo a triagem do que 

serve para o Acervo Geral e oInfantil; 

 

1.2 Realização diária de atendimento aos usuários das atividades de leitura literária e 

pesquisa, com crianças e adolescentes e adultos; 

 

1.3 Dia 21 de março concluímos a programação da biblioteca para o mês de abril, em 

homenagem a Monteiro Lobato (Sitio do Pica Pau Amarelo), e dia do Índio; 

ANEXOS DO MÊS DE MARÇO: 

Anexos do mês de março: 

 

Murais de Exposições do mês de março/2018. 
 



 

Nossa colaboradora Diana, recebendo doação de Livros. 
 

 

Dia 09/03 – Programação de março (Escola Estadual Francisco Portugal). 

 
 

 

Dia 16/03 – Escola Estadual Francisco Portugal (Projeto semanal). 

 



 

 
 
 

Dia 21/03 – Homenagem aos 163 de Aracaju (Escola Estadual Francisco Portugal). 

 
 

Dia 23/03 – Filmes e bate-papo sobre o dia Mundial da Água.(Escola Francisco Portugal). 

 



 

 
 

Dia 27/03 – “Projeto Biblioteca Vai à Praça”. (Praça São Francisco de Assis- 

Bairro Santos Dumont) 
 

 



 

ABRIL 

 

Dias 02, 03 e 04 – Pesquisa, criação e montagem dos murais de exposições do mês em 

curso, que falam das datas mais importantes, das curiosidades, da vida e obra do escritor 

homenageado do mês (Monteiro Lobato), e do cantinho da leitura. Esses Murais ficaram expostos 

durante o mês de abril. 

Dias 05 e 28/04 – Nesses dias a colaboradora Verônica Barboza com o apoio das colegas, 

recebeu os alunos da professora Selma, que cursam o 2º ano do Ensino Fundamental Menor, no turno 

da manhã da Escola Estadual Francisco Portugal, situada no bairro Augusto Franco. Esse 

atendimento faz parte do Projeto “Escola Vai a Biblioteca”, e a programação realizada foi “Baú das 

Lembranças de Monteiro Lobato e a Turma do Pica-pau Amarelo, e tivemos: contação de histórias, 

cantorias, advinhas, trava-língua e vídeos com histórias. O objetivo dessa atividade é despertar nos 

participantes o imaginário, enriquecer o senso crítico e a criatividade. Dia 13 do corrente mês a 

escola Francisco Portugal, não compareceu para nossa atividade, motivo: no dia anterior fomos 

informados que não teríamos água no bairro. 

Dia 06/04 – Alguns servidores da EMSURB realizaram a limpeza da área externa da 

Biblioteca, proporcionando um ambiente limpo e agradável para os colaboradores, visitantes e 

usuários. 

Dia 09/04 – Os técnicos do CPD/Funcaju (Angélica e Felipe) estiveram na biblioteca, no 

turno da manhã para consertar o Programa BibLivre5, e fizer uns ajustes nas impressoras para as 

etiquetas voltarem a sair sem cortes e perfeitas. 

No dia 11/04 – Dando continuidade à programação de abril, a colaboradora Verônica 

Barboza, com a ajuda da equipe realizou uma etapa do Projeto “Escola Vai A Biblioteca”, e dessa 

vez foi com a Escola Municipal Olavo Bilac, tivemos: encontro com o escritor Monteiro Lobato, 

contação de histórias, cantoria, exibição de vídeo mostrando como se constrói um livro e até ele nos 

leva e visita aos setores e Murais de Exposição, com atendimento de 26 alunos, do 5ºAno do Ensino 

Fundamental Menor. 

Dia 10, 16 e 17//04 – Além de nossas atividades normais de receber os usuários, a nossa 

colaboradora Verônica Barboza e Adelci Freire, seguem confeccionando os cocas e uma Oca, que 

serão utilizados na programação dos dias 19 e 20/04 em homenagem ao dia do Índio. 

Dia 19/04 – Tivemos atividade sobre a origem e a valorização cultural dos povos Indígenas, 

com o objetivo de conscientizar os alunos sobre a importância do índio e do seu papel e da sua 

cultura no Brasil. Com: Contação de histórias, Oca Literária, brincadeiras e sorteio de kits de livros 

infantis. Participantes 27 alunos do 2ºAno do Ensino Fundamental Menor, da Escola Estadual 

Francisco Portugal, das 10 às 11:10h. 

 

Dia 25/04 – Realização do Projeto de Incentivo à leitura das bibliotecas Clodomir Silva, 

Ivone de Menezes Vieira e Mário Cabral no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU), localizado 

no bairro Olaria em Aracaju/SE, a programação foi: teatro de fantoches, contação de história e 

brincadeiras. A ação contou com a presença dos alunos do 3ºAno da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental (Emef) Jornalista Orlando Dantas, no turno da manhã. 



 

Dia 27/04 – Recebemos dezoito (18) alunos do3
0
Ano do Ensino Fundamental Menor da 

Escola Estadual Francisco Portugal, no turno da manhã, e tiveram: contação de história. Depois foi 

realizada uma dinâmica com as crianças, que a partir do que ouviram na contação, fizeram desenhos, 

ilustrando o que assimilaram. 

Durante o corrente mês, recebemos a doação de 17 livros para o nosso acervo geral, que 

foram doados por um morador do bairro. 

Durante o mês de abril a biblioteca atendeu 189 usuários. Lembrando que existe uma 

margem de mais ou menos 10% de pessoas, que esquecem de assinar o livro de frequência. 

ANEXOS DO MÊS DE ABRIL: 

 

Murais de Exposição do mês de abril/2018. 

 

Dia 05/04 – Projeto Escola Vai à Biblioteca – (Escola Francisco Portugal) 

 
 

 



 

Dia 10, 16 e 17/04 – Confecção dos Cocas para a Programação do Dia do Índio. 

 
 

Dia 11/04 – projeto “Escola Vai a Biblioteca” (Escola Municipal Olavo Bilac). 

 

 
 

Dia 19/04 – Atividade com alunos da Escola Estadual Francisco Portugal em 

homenagem aos povos Indígenas. 



 

 

Dia 25/04 – Projeto das bibliotecas Ivone Menezes, Clodomir Silva e Mário 

Cabral/Funcaju no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU). 

 

 
  



 

Dia 27/04 – Escola Estadual Francisco Portugal – (contação de história, e as crianças 

desenharam o que assimilaram da história que ouviram). 

 

 
 

MAIO 

 

No mês de maio comemoramos o dia do Trabalho, da literatura Brasileira e das mães, para 

darmos visibilidades para essas datas, a coordenação e colaboradores organizaram nossa 

programação, com: murais de exposições, contação de histórias, trava língua e brincadeiras e filme. 

Dias 02 e 03/05 – Confecção e montagem dos murais de exposição com datas 

comemorativas do mês. 

Dia 04 do corrente mês a biblioteca recebeu no turno da manhã 19 crianças do 3ºAno do 

Ensino Fundamental Menor da Escola Estadual Francisco Portugal. O principal objetivo dessas 

atividades é a formação do leitor. As ações realizadas foram: contação de histórias visita a galeria 

dos escritores, e escolha de um livro de história infantil, para cada aluno levar pra casa lê, e dia11do 

corrente mês cada um contar a história que leu. 

Dias 08 e 09 – As colaboradoras Verônicas Barboza e Adelci Freire, confeccionaram 

prendas para as crianças que participarão da programação do dia 11 do corrente mês, oferecerem 

para suas mães. 

Dia 09/05 - O servidor da Funcaju, Francisco e dois servidores do Setor de Patrimônio da 

PMA, passaram a manhã na Biblioteca colocando as plaquetas com os números de patrimônio nos 

equipamentos do Telecentro. 

Dia 09/05 – Atividade com quinze (15) Idosos do Cras, maneira de oportunizar a 

comunidade da “Melhor Idade”, à um momento de interação e descontração através da biblioterapia. 

A atividade foi assistirem e debaterem: o filme “O Auto da Compadecida” é um filme brasileiro de 

comédia dramática lançado em 2000, é uma adaptação do livro de Ariano Suassuna. Dirigido por 

Guel Arraes e com roteiro de Adriana Falcão e João Falcão. 



 

Dia 11/05– Atendimento a dezenove (19) crianças que cursam 3
a
Série da Escola Estadual 

Francisco Portugal, do Ensino Fundamental Menor, no turno da manhã, programação: roda de bate 

- papo sobre a leitura que cada criança fez, do livro infantil de vários autores, que a biblioteca 

emprestou no dia 04 do corrente mês, seguido de perguntas e respostas finalizando com oficina de 

confecção de prendas para homenagear o dia das mães. 

Dia 15/05 – Uma das colaboradoras da Biblioteca a Sra. Adelci Freire, recebeu a Sr. Jade 

Nascimento e os dois filhos Camila Nascimento e Emanuel Nascimento, para uma visita monitora e 

depois Leitura de livros Infantis para as crianças 

Dia 17/05 – O Secretário de Cultura do Estado de Sergipe, João Augusto Gama, enviou por 

um funcionário, a coleção “Estudos de Direito, são 10 livros do escritor Tobias Barreto e mais três 

livros de autores diferentes, perfazendo um total de 13 livros. 

Dias 17 e 21/05 – Alguns servidores da EMSURB fizeram a capinagem da área externa da 

Biblioteca que já estava repleta de matos e realizaram a limpeza. 

Dia 18/05 – A colaboradora Valdineire de Jesus, acompanhou a Sra. Ana Maria, em uma 

visita monitorada. 

A maior parte dos livros do nosso Acervo Geral são de doações das pessoas de nossa cidade, 

e principalmente do bairro. No mês em curso recebemos 30 doações. 

A coordenadora e os colaboradores da Biblioteca Municipal Ivone de Menezes Vieira, 

estavam com a programação pronta pra receberem nas manhãs dos dias 18 e 25 do corrente mês, os 

alunos da3
a
série da Escola Estadual Francisco Portugal. E trabalharem algumas ações para esses 

encontros como: “Contação de histórias, montar quebra – cabeça e teatro de fantoches. Mas no dia 

18/05, a professora Selma, ligou comunicando que não iam poder vir, porque os alunos teriam uma 

atividade com uma psicóloga no mesmo horário já no dia 25/05, eles não tiveram aula. 

De 23 à 30 do corrente mês a coordenadora e as colaboradoras Verônica Barboza e Adelci 

Freire, trabalharam na criação e elaboração da programação da Biblioteca para junho, mês que a 

biblioteca completa quatorze anos. 

Diariamente a coordenadora e alguns colaboradores fazem um trabalho de atendimento de 

leitura, visita aos setores da biblioteca e contação de história, individualizado ou em grupo para 

crianças e adolescentes; 

Durante o mês de maio a biblioteca atendeu 169 usuários. Lembrando que existe uma 

margem de mais ou menos 10% de pessoas, que esquecem de assinar o livro de frequência. 

 

  


