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O QUE AS BIBLIOTECAS PODEM FAZER PARA SE 
ALINHAR À AGENDA 2030? 

  

  

 https://youtu.be/m66GKDQRjfg 

  

https://youtu.be/m66GKDQRjfg
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INSPIRAÇÕES NO DISTRITO FEDERAL E NO BRASIL 

Roedores de Livros – Ana Paula Bernardes, Tino Freitas 

Projeto que atua desde 2006, com sede em Ceilândia, trabalha com literatura infanto-juvenil, oficinas 
e contação de histórias 

 

Biblioteca pública de Taguatinga 

Capacitação diária de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa. 

Oficina de jogos pedagógicos com sucata para creches públicas do DF 

Contação de historias no jardim botânico de brasilia  

 

 

 

 

 

 

  



INSPIRAÇÕES NO DISTRITO FEDERAL E NO BRASIL 

Biblioteca Braille 

Teatro inclusivo  

Sarau com os DV's na CLDF. 

Palestras  

Aula de Dança Circular para os DV's 

 

Biblioteca da Câmara dos Deputados 

Lançamento da Bibliografia sobre a Condição do Negro no Brasil 

Encontro com o autor 

Biblioteca convida 

Calendário social 

 



INSPIRAÇÕES NO DISTRITO FEDERAL E NO BRASIL 

Bibliotecas Prisionais 

A agenda 2030 chegou ao cárcere, invadiu celas e percorreu os corredores prisionais mostrando que 
onde houver um só homem, então este também será inserido, corroborando com as palavras do 
próprio secretário-geral das Nações Unidas, quando ele destaca: “Os princípios fundamentais que 
sustentam os novos objetivos da Agenda 2030 são interdependência, universalidade e solidariedade. 
Eles devem ser implementados por todos os segmentos de todas as sociedades, trabalhando em 
conjunto. Ninguém deve ser deixado para trás. Aquelas pessoas, mais difíceis de alcançar, devem ter 
prioridade”. 

  



INSPIRAÇÕES NO DISTRITO FEDERAL E NO BRASIL 

Bibliotecas Parque: 

https://drive.google.com/file/d/0B7R-DpLF-nKtTDNRR3dIc1JSdWs/view 

 

Bibliotecas Comunitárias 

Palhereiros 

https://www.youtube.com/watch?v=h3vDVjfzQ0g TED – Bel Santos Mayer 
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A  ATUAÇÃO DA ABDF 

 ABDF como propulsora de ações alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

Promoção de ciclos de debates, e palestras 

Realização de cursos e apoio a eventos que contribuam para a formação social do bibliotecário, com preços acessíveis 

Criação de Grupos de trabalho de Bibliotecas Públicas 

Criação do Grupo de Trabalho de Políticas Públicas para Bibliotecas e entidades afins 

Apoio a bibliotecas comunitárias 

Promoção de eventos culturais 

Aproximação com o corpo discente da UnB para formação e informação sobre o movimento associativo e suas contribuições 
para a Agenda 2030 e para a perspectiva social da profissão. 

Promover a integração dos profissionais da região 

Desenvolver e reforçar parcerias que promovam inclusão social, digital e literária. 

 

 

 

 



E NÓS.... 

A partir de nossas lacunas de formação, de nossa escassez de recursos humanos e 

materiais: o que podemos fazer hoje em nossas bibliotecas, em nossas seções, 

para contribuir com os ODS? 



OBRIGADA!! 


