BIBLIOTECA
SOCIOEDUCACIONAL
De acordo com as
orientações do MEC para
composição de bibliotecas.

•

Conteúdo para a comunidade carcerária: detentos,
agentes de segurança e equipe multidisciplinar;

•

Desenvolvimento das habilidades de leitura;

•

Educação emocional e valores humanos;

•

Ressocialização e remissão de pena;

•

Mediação de conflitos.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atividades
Didático
E-book
Formação de educadores
Informativo
Literatura
Clássicos literários
Cultura
Comportamento

ACERVO DIGITAL
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E-books de
clássicos da
literatura para
vestibular

TODO O ACERVO AO
ALCANCE DA COMUNIDADE

COLEÇÃO DE LIVROS DE REFERÊNCIA
O que são livros de referência?
São livros de consulta que trazem informações superficiais,
introdutórias, básicas. São chamadas obras de referência porque indicam onde encontrar o assunto procurado de uma
forma mais detalhada. Em geral, não podem sair das instalações da biblioteca, não sendo, dessa maneira, emprestadas.
ITENS QUE COMPÕEM A COLEÇÃO:

• Atlas
• Dicionário
• Enciclopédia
ATLAS
Atlas é um volume com ilustrações explicativas de uma área do conhecimento, por exemplo: atlas de geografia, atlas de anatomia.
DICIONÁRIO
Dicionário é uma compilação de palavras de uma língua, organizadas
em ordem alfabética com pronúncias e significados de cada palavra.
ENCICLOPÉDIA
Enciclopédia é a obra que reúne todos os conhecimentos humanos,
ou apenas um domínio deles, e os expõe de modo ordenado, com
método que segue uma organização alfabética ou temática.

COLEÇÃO DE LIVROS-TEXTO
São os livros que compõem o acervo geral.
ITENS QUE COMPÕEM A COLEÇÃO:
• Literatura
• Clássicos
• Livro didático
• Livro paradidático
• Informativo

LITERATURA
O conceito de literatura pode ser definido como a arte de produzir textos,
podendo, para isso, usar diferentes tipos de produção literária, e também
está relacionada à arte da gramática, da retórica e da poética.
LIVRO DIDÁTICO
Livro didático é um material que, inserido na escola, auxilia o professor no passo a passo do processo ensino-aprendizagem por meio de
técnicas ou métodos.
LIVRO PARADIDÁTICO
Livro paradidático se aprofunda no ensino e aprendizagem de maneira conceitual, complementando informações que possam estar contidas no livro didático.
LIVRO INFORMATIVO
Livro informativo é aquele destinado a informar o leitor e esclarecer
dúvidas sobre determinado assunto.
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A presença de bibliotecas em
cadeias públicas do país é regulamentada pela Lei de Execuções
Penais – nº 7.210, de 1984.
http://www.planalto.gov.br/
Veja o texto completo
da Lei no site.

BIBLIOTECA
DIGITAL
O acervo da BIBLIOTECA SOCIOEDUCACIONAL propõe a criação
de um espaço de experimentação
pedagógica para a comunidade
carcerária: detentos, agentes de
segurança e professores e todos
os profissionais da equipe multidisciplinar. Os livros selecionados
atuam como ferramentas de ressocialização, na medida em que
informa e educa seus leitores.
Além do reforço nos conhecimentos básicos de leitura e
escrita, o acervo traz conteúdos
relacionados:
• VIOLÊNCIA DOMÉSTICA;
• EDUCAÇÃO EMOCIONAL;
• MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS;
• MEDIAÇÃO DE CONFLITOS.

