Reorganização do espaço físico para tornar o ambiente lúdico e agradável aos usuários
Reorganização do espaço físico para tornar o ambiente lúdico e agradável aos usuários

01-022019

15-022019

Emissão de dados da biblioteca no Sistema de Informações Gerenciais (SIG Biblioteca)
Emissão de dados da biblioteca no Sistema de Informações Gerenciais (SIG Biblioteca) - todos os meses

01-022019

31-122019

Divulgação da biblioteca e cronograma de atividades
Divulgação da biblioteca e cronograma de atividades

16-022019

28-022019

Verificação e reorganização do acervo, materiais e equipamentos necessários ao atendimento dos usuários
Verificação e reorganização do acervo, materiais e equipamentos necessários ao atendimento dos usuários

01-032019

10-032019

Estruturação e ampliação de Clipping de artigos e matérias relacionados com as áreas dos cursos
Estruturação e ampliação de Clipping de artigos e matérias relacionados com as áreas dos cursos

11-032019

20-032019

Oficina de leitura e escrita
Oficina de leitura e escrita

21-032019

31-032019

Dia de Incentivo a Leitura - Dia Mundial do Livro - 23 de abril
Dia de Incentivo a Leitura - Dia Mundial do Livro - 23 de abril

21-042019

30-042019

Desenvolvimento de propostas referentes ao Projeto Jornal Escola A Tribuna
Desenvolvimento de propostas referentes ao Projeto Jornal Escola A Tribuna

01-052019

15-052019

Café com Autor da Cidade
Café com Autor da Cidade

16-052019

31-052019

Caravana Literária com comunidade interna escolar
Caravana Literária com comunidade interna escolar

01-062019

15-062019

Exposição de Trabalhos de Artes
Exposição de Trabalhos de Artes

16-062019

30-062019

Concurso e Exposição de Poesias e Contos
Concurso e Exposição de Poesias e Contos

01-072019

15-072019

Café Literário
Café Literário

16-072019

31-072019

Incentivar a divulgação dos trabalhos de conclusão de curso para a comunidade escolar
Incentivar a divulgação dos trabalhos de conclusão de curso para a comunidade escolar

01-082019

15-082019

Hora do Conto - Desenvolvimento e Contação de Histórias em Comemoração ao Dia do Folclore
Hora do Conto - Desenvolvimento e Contação de Histórias em Comemoração ao Dia do Folclore

16-082019

31-082019

Aplicação de pesquisa de satisfação e sugestões para melhoria da biblioteca com a comunidade escolar
Aplicação de pesquisa de satisfação e sugestões para melhoria da biblioteca com a comunidade escolar

01-092019

15-092019

Exposição Temática com acervo da Biblioteca
Exposição Temática com acervo da Biblioteca

16-092019

30-092019

Campanha de Troca de Troca de Livros
Campanha de Troca de Troca de Livros

01-102019

15-102019

Exposição - Mural das Receitas - Cursos Técnicos da Área de Hospitalidade e Lazer
Exposição - Mural das Receitas - Cursos Técnicos da Área de Hospitalidade e Lazer

16-102019

31-102019

Cantinho da Poesia e do Pensamento - Exposição de Trabalhos de alunos
Cantinho da Poesia e do Pensamento - Exposição de Trabalhos de alunos

01-112019

15-112019

Café Literário
Café Literário

16-112019

30-112019

Avaliação do projeto e elaboração de relatório das atividades desenvolvidas
Avaliação do projeto e elaboração de relatório das atividades desenvolvidas

01-122019

10-122019

Projeção das atividades do próximo semestre, baseado nas sugestões da comunidade escolar e avaliação do
atual projeto
Projeção das atividades do próximo semestre, baseado nas sugestões da comunidade escolar e avaliação do atual
projeto

11-122019

20-122019

Fechamento do projeto e das atividades finais
Fechamento do projeto e das atividades finais

22-122019

31-122019

