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Bibliotecários, educadores, pais e alunos se unem em defesa da Biblioteca Escolar 

Centenas de bibliotecários, educadores, pais e estudantes participaram da manifestação Biblioteca 

Escolar para Todos!, no último dia 11 de novembro, na Avenida Paulista, em São Paulo. 

A manifestação teve como objetivo sensibilizar a população, os profissionais e as instituições para 

o cumprimento da Lei Federal 12.244/2010, que regulamenta que todas as instituições de ensino 

públicas e privadas do Brasil tenham bibliotecas até 2020 e que cada espaço tenha um 

bibliotecário como responsável. 

Leia mais 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Advocacy na Paulista: Evento do CRB – por: Renata Corrêa e Tauane Lima 

O CRB-8 realizou uma ação de advocacy para as Bibliotecas Escolares na Avenida Paulista. As 

alunas Renata Corrêa e Tauane Lima fizeram a cobertura pra gente!  

No dia 11 de novembro bibliotecários, alunos do Curso de Biblioteconomia, Conselheiros do CRB-

8, juntamente com o Grupo de Maracatu da Faculdade de Belas Artes de São Paulo se reuniram em 

mais uma ação promovida pela atual gestão do CRB-8, em frente ao SESC Paulista.  

Leia mais 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Comissão aprova novo conceito de biblioteca escolar e amplia prazo para criação de acervo 

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 9484/18, da deputada 

Laura Carneiro (DEM-RJ), que modifica o conceito de biblioteca escolar e cria o Sistema Nacional 

de Bibliotecas Escolares (SNBE).  

Leia mais 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

http://www.crb8.org.br/bibliotecarios-educadores-pais-e-alunos-se-unem-em-defesa-da-biblioteca-escolar/
http://www.crb8.org.br/advocacy-na-paulista-evento-do-crb-por-renata-correa-e-tauane-lima/
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/EDUCACAO-E-CULTURA/561159-PROPOSTA-AMPLIA-O-CONCEITO-DE-BIBLIOTECA-ESCOLAR-E-PRORROGA-PRAZO-PARA-ESCOLAS-PUBLICAS-CONSTITUIREM-ACERVO.html
http://www.crb8.org.br/comissao-aprova-novo-conceito-de-biblioteca-escolar-e-amplia-prazo-para-criacao-de-acervo/


Literatura infantil em acesso aberto enfrenta desafios para se consolidar 

A literatura para crianças comprovadamente desenvolve o imaginário infantil e, para isso, é preciso 

que o livro conquiste pela narrativa interessante e outras características que envolvam os leitores 

mirins no enredo das histórias e permita-lhes viajar e vivenciar aventuras e experiências diferentes 

que as histórias proporcionam. Com a tecnologia de hoje, é possível encontrar essas obras on-line 

para serem lidas em tablets, computadores ou smartphones. Isso é bom ou ruim? As autoras do 

artigo publicado na revista InCID: Revista de Ciência da Informação e Documentação põem em 

pauta as vantagens e desafios da literatura infantil em acesso aberto.  

Leia mais 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Palestra: A mediação e as interações geradas à partir do compartilhamento da informação 

jurídica na rede social virtual especializada: um ambiente fomentador de informação 

Data: 08 de dezembro de 2018 

Horário: das 9h às 13h 

Local: UNIFAI – Rua Afonso Celso, 671 – Sala 301 – Bloco 1 – Vila Mariana – São Paulo/SP 

 A Internet contribuiu para a mudança no comportamento informacional dos indivíduos. Através 

das mídias sociais e das plataformas de relacionamentos, as redes sociais migraram do ambiente 

físico para o ambiente virtual. A mediação da informação jurídica a partir do compartilhamento 

nas redes sociais virtuais especializadas possibilitaram uma maior interação entre as pessoas. O 

ambiente virtual é um grande fomentador de informações, cabe aos bibliotecários se apropriarem 

das ferramentas e utilizar da maneira mais efetiva. 

Inscrições 

Através do formulário, https://bit.ly/2KGC9We, ou por e-mail, crb8@crb8.org.br  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

1º Colóquio sobre bens patrimonias em coleções paulitas  

Data: 27 de novembro de 2018 

Local: Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin, BBM-USP  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

http://www.crb8.org.br/literatura-infantil-em-acesso-aberto-enfrenta-desafios-para-se-consolidar/
https://bit.ly/2KGC9We
mailto:crb8@crb8.org.br
http://www.crb8.org.br/1o-coloquio-sobre-bens-patrimoniais-em-colecoes-paulistas-biblioteca-brasiliana-guita-e-jose-mindlin-e-colecao-ivani-e-jorge-yunes/


I Primeiro Fórum de Bibliotecas Escolares do Ceará - Forbec 

Data: 30 de novembro de 2018 

Local: UFC 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

I Panorama sobre Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas 

Data: 30 de novembro a 02 de dezembro de 2018 

Local: Câmara Municipal de Caxias do Sul  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

I Seminário Arquivo e Memória Escolar 

Data: 03 e 04 de dezembro de 2018  

Local: Instituto Federal de São Paulo – IFSP – Rua Pedro Vicente, 625 – Canindé (próximo à estação 

de metrô Armênia)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

http://www.crb8.org.br/i-panorama-sobre-livro-leitura-literatura-e-bibliotecas/
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