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46 TÍTULOS DIVERSOS

24 LIVROS DE CADA TÍTULO

PARA COMPOR SEU ACERVO

TOTALTOTAL  DEDE                                                LIVROSLIVROS11041104
De acordo com as 
orientações do MEC para 
composição de bibliotecas.

Suporte para o  
aluno, o educador e 

 a comunidade.

Desenvolvimento do 
currículo escolar.

Desenvolvimento da 
leitura e informação.

Comunidade

Ensino 
Fundamental  1

Ensino 
Fundamental 2

Ensino 
Médio
Educadores

• Atividades
• Formação de educadores
• Informativo
• Paradidático
• Pesquisa escolar

MATERIAL IDEAL PARA SER 
TRABALHADO EM SALA DE AULA

18 volumes com diversos conteúdos 
aprovados por profissionais da saúde.

BIBLIOTECA COM GUIA 
PRÁTICO DE SAÚDE 
COMPLETO



ITENS QUE COMPÕEM A COLEÇÃO:

LIVRO PARADIDÁTICO
Livro paradidático se aprofunda no ensino e aprendizagem de manei-
ra conceitual, complementando informações que possam estar conti-
das no livro didático.

LIVRO INFORMATIVO
Livro informativo é aquele destinado a informar o leitor e esclarecer 
dúvidas sobre determinado assunto.

É preciso ter em vista 
que o processo edu-

cativo vai além da 
alfabetização quan-

do fomenta práti-
cas saudáveis que 
influenciam toda a 

comunidade.

EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA

Ideais para serem trabalhados em sala de aula com os alu-
nos, para enriquecer a formação de educadores e para 
qualificar o debate entre a comunidade, os livros da Bi-
blioteca de Saúde abordam diversas doenças, como 
dengue, obesidade e a COVID-19; trazem informa-
ções sobre o abuso de drogas entre jovens; des-
tacam a importância dos esportes para o desen-
volvimento do corpo e da mente; dentre tantos 
outros temas que influenciam na qualidade 
de vida dos alunos.

MATERIAIS INFORMATIVOS E PARADIDÁTICOS SOBRE 
DIVERSAS DOENÇAS, DROGAS, ESPORTE E EDUCAÇÃO

 • Livros paradidáticos
 • Informativos



No Brasil, a Constituição Federal de 1988 estabeleceu uma nova base jurídico-legal 
para a política de saúde, definindo a saúde como direito de qualquer cidadão e dever 
do Estado. Além disso, estabeleceu que saúde é produção social, resultado de com-
plexas redes causais que envolvem elementos biológicos, subjetivos, sociais, econô-
micos, ambientais e culturais que se processam e se sintetizam na experiência concre-
ta de cada sujeito singular, de cada grupo em particular e da sociedade em geral.

Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de Humanização da Aten-
ção e Gestão do SUS. Redes de produção de saúde / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Políti-
ca Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS. – Brasília: Ministério da Saúde, 2009.

E MUITOS OUTROS!

 • Linguagem clara e objetiva
 • Informação de qualidade para promoção da conscientização
 • Projetos gráficos práticos e confortáveis para consultas e pesquisas escolares

 • Dengue e febre amarela
 • Drogas
 • Gravidez na adolescência
 • Esportes
 • Envelhecimento
 • ISTs e hepatites
 • Obesidade e nutrição
 • Relações saudáveis com o meio-ambiente e com os animais
 • Qualidade de vida
 • Vacinas

DIREITO À SAÚDE

QUAL É A VANTAGEM DESSA BIBLIOTECA?

AMPLA VARIEDADE DE TEMAS E ABORDAGENS



INFORMAÇÃO E PREVENÇÃO

DIVERSOS TEMAS

MUITOS LIVROS 
PARA COMPOR O 
SEU ACERVO

títulos46

De acordo com a Lei n. 
12.244/2010, Lei da Univer-
salização das Bibliotecas Es-
colares, todas as instituições 
de ensino do país, públicas e 
privadas, devem desenvolver 

esforços progressivos para 
constituírem bibliotecas com 
acervo mínimo de um título 
para cada aluno matricula-
do - ampliando este acervo 

conforme sua realidade, bem 
como divulgar orientações 

de guarda, preservação, orga-
nização e funcionamento das 

bibliotecas escolares.

Veja o texto completo  
da Lei no site:

http://www.planalto.gov.br/

Conheça a LEI da  
Biblioteca Escolar

A educação em saúde significa plane-
jar e executar atividades que objetivam 
prevenir doenças e suprimir práticas 
inadequadas de higiene, má alimen-
tação e hábitos nocivos ao organismo. 
Há uma parte considerável da popula-
ção que ignora a importância de cuida-
dos básicos para prevenção e contro-
le de epidemias, daí a importância de 
projetos que preencham essa lacuna. 
Dessa forma, a prática da EDUCAÇÃO 
EM SAÚDE preconiza desenvolver nas 
pessoas juízo crítico e capacidade de 
intervenção sobre suas vidas e sobre 
o ambiente com o qual interagem. As 
informações e orientações devem ser 
expressas de maneira clara e sem res-
trições, de forma a garantir boa com-
preensão pelos sujeitos para que os 
objetivos e metas sejam alcançados.


