Práticas

Domingo no Parque
Identidade visual

Sobre o
Programa

O programa tem o intuito de estimular o gosto pela leitura,
oferecer uma opção de lazer cultural em um parque
público e divulgar a biblioteca, disponibilizando parte de
sua programação com sessões de contação de histórias,
mediação de leitura e brincadeiras.
As atividades desenvolvidas estão alinhadas com os
demais conteúdos da programação cultural da biblioteca.
As propostas são definidas com antecedência, de modo
a verificar a viabilidade da atividade. Por ser uma ação
realizada em espaço aberto, para chamar a atenção do
público, é recomendado que os grupos de contadores de
histórias tenham pelo menos três integrantes, apresentem
alguns números musicais e brincadeiras.
O espaço é aconchegante, perto de árvores, com a
disponibilização de puffs e um cesto com livros. A atmosfera
despojada, descontraída e confortável facilita a integração
entre os participantes e proporciona harmonia com a
natureza, reforçando a proposta de ocupação de espaço
público pelo cidadão.

Dinâmica e
Execução

Formato: presencial.
Público alvo: todos os públicos.
Duração: até 5h.
Periodicidade: sem definição.
Quantidade de participantes: a depender do espaço
que a atividade for oferecida.
Mediadores: contadores de histórias contratados.
Sem a necessidade de inscrição prévia.

Práticas

Domingo no Parque
O programa contempla cinco sessões de contação
de histórias, intercaladas com mediação de leitura e
brincadeiras. O público é convidado a participar por meio
de um cortejo feito pelos mediadores. Uma seleção de
livros destinados ao público infantil, jovem e adulto é
disponibilizada em cestos para consulta e mediação dos
contadores. Nos períodos de intervalos entre as contações,
os contadores ficam disponíveis, realizando mediação de
leitura e convidando o público para que também leiam os
livros disponíveis.
O programa acontece no Parque da Juventude e no Parque
Villa-Lobos, onde estão localizadas a Biblioteca de São
Paulo e a Biblioteca Parque Villa-Lobos. É utilizada uma
tenda de 3m x 3m que possibilita a proteção dos contadores
de histórias, da equipe e dos materiais em caso de
intempéries. O local é de grande afluência de famílias com
crianças que permanecem no local e de público transeunte.
Além disso, a área tem fácil acesso e visão para as
bibliotecas, ajudando na divulgação da instituição.

Divulgação

Acompanhamento
e controle

A divulgação é feita nos sites, redes sociais, avisos e
monitores de TV das bibliotecas. Os mediadores também
convidam as crianças presentes no espaço um pouco antes
do início de cada sessão.

Para acompanhamento da ação são realizadas pesquisas
de satisfação, com avalição anual. Para registro e controle
interno é necessário fotografar e contabilizar o público.
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