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INTRODUÇÃO
O Projeto RECANTO DA LEITURA – Biblioteca Solidária nasceu na Oficina EU CURTO
FAZER O BEM, ofertada aos alunos de 1ª e 2ª série do Colégio Franciscano Sant’Anna, Santa
Maria – RS, durante o primeiro trimestre de 2017, orientada pelos professores Claudecira
Bottoli, Gelson Antônio Capeletto e Erika Silva Dockhorn Kayser. O RECANTO DA
LEITURA foi projetado para atender à comunidade escolar do Projeto Reviver, escola de
educação infantil, localizada à Rua Felipe Schirmer, 107- Vila Schirmer, Bairro João Goulart
– Santa Maria – RS.
OBJETIVOS
Estimular o empreendedorismo estudantil; aplicar o conhecimento técnico-científico
integrado aos princípios da educação franciscana na solução de problemas reais; criar projeto
inovador, sustentável e solidário.
METODOLOGIA
A Primeira etapa - ‘Teia de significados’: exercícios e reflexões sobre espírito colaborativo;
estudo teórico-prático sobre princípios da educação franciscana; educação financeira;
economia solidária e empreendedorismo. Segunda etapa - ‘Geração de projetos
inovadores, sustentáveis e solidários’: constituição de microempresa e definição do serviço
prestado com foco na solução de problema identificado na leitura da realidade; caracterização
do cliente; planejamento estratégico do serviço e preparação da apresentação do projeto para o
cliente. Terceira Etapa - ‘Análise e seleção de boas ideias’: apresentação do projeto
justificando sua relevância com vistas à aprovação; análise dos desafios de operacionalização
e ajustes finais. Etapa final - ‘Operacionalização’: captação de recursos e parcerias;
montagem do material e implantação do projeto.
RESULTADOS
A microempresa RECANTO DA LEITURA cria espaços aconchegantes para incentivo à
leitura. Visando mobilizar a comunidade educativa do Colégio Franciscano Sant’Anna, foi
realizada campanha de doação de livros junto à Educação Infantil, Ensino Fundamental e
Ensino Médio; professores e pais. Foi projetada a construção de display em formato da
casinha para simbolizar o recanto e de caixas para guardar os livros. Os custos do display feito
com canos em PVC, polcas e parafusos, foram assumidos pela equipe. As duas caixas
revisteiras, a tinta, o material de revestimento da casinha e as almofadas, foram doadas.
CONCLUSÃO
A microempresa O RECANTO DA LEITURA mobilizou a comunidade educativa do
Colégio Franciscano Sant’Anna para arrecadação de livros. A proposta de reaproveitar obras
que já foram lidas revela o compromisso com a construção de uma consciência sustentável.
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“A construção da casinha foi difícil, porque não sabíamos muito bem se o que planejamos
daria certo. Foi preciso experimentar” (Othávio Almeida do Nascimento). Arrecadação de
livros superou as expectativas: “arrecadamos 210 livros que alegrarão a vida das crianças
do Projeto Reviver” (Érika Zeppenfeld Savian). O projeto oportunizou trabalho em equipe, a
descoberta e o aprimoramento dos talentos pessoais. “O contato com as crianças e a certeza
de que estávamos trabalhando por elas me fez querer participar e construir o que havíamos
projetado” (Karla da Fonte). A ação educacional compreendeu a dimensão formal
(conhecimento científico), a dimensão criativa (resolução de problemas) e a dimensão ética
(significado das ações educativas). Foi o caminho para estimular o protagonismo juvenil,
sensibilizar e preparar os estudantes para os desafios do mundo do trabalho, instigando-os a
identificarem oportunidades e planejarem seu futuro por meio de atitudes empreendedoras.
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