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Descrição e objetivos:
O projeto consiste na criação de uma gibiteca destinada ao
auxílio da alfabetização. Planeja-se uma arrecadação de gibis
variados e na organização dos mesmos, que serão efetuadas
dentro do prazo de quatro (4) meses, iniciando-se a partir da
aprovação do projeto pela Corte de Honra.
A implantação da gibiteca visa abranger os meios de leitura e
interpretação textual infantis, tendo como base uma linguagem
acessível e ilustrações diversas. Visa, também, criar hábito – e
gosto – de ler. Tem como objetivo disponibilizar conteúdo gratuito
e qualificado aos jovens, bem como uma completa estrutura para
que se possa desfrutar do mesmo.
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Pontos principais:
• Arrecadação de gibis no grupo escoteiro e nas escolas com
o apoio da população;
• Arrecadação de materiais para confecção de divisores;
• Confecção de caixas divisoras para organização dos gibis;
• Organização final nas intalações da gibiteca.
Cronograma:
1˚ mês: Inicia-se a divulgação do projeto e a arrecadação de
gibis.
2˚ mês: Continua-se a arrecadação e a catalogação dos
exemplares.
3˚ mês: Segue-se com a arrecadação dos exemplares e
inicia-se a arrecadação de materiais para as caixas.
4˚ mês: Encerra-se a arrecadação e a confecção das caixas;
prontifica-se a organização dos gibis no local designado.

	
  

4	
  

Conclusão pessoal:
Acredito que a escolha desse projeto para minha insígnia de
Escoteiro da Pátria é bastante adequada, já que aprendi a ler com
meus primeiros gibis da Turma da Mônica. Nada me satisfaria
mais do que proporcionar a mesma chance que tive à muitas
outras crianças e partilhar com elas esse amor pela leitura.
Afinal, ler é essencial à formação de qualquer ser humano:
nesse ato descobrimos nossos gostos, formamos nossas opiniões
e abrangemos nosso vocabulário. O desenvolver da interpretação
textual é importantíssimo para qualquer tipo de comunicação e, na
leitura, a adquirimos.
Portanto, espero poder contribuir completamente com a
incrementação da gibiteca e auxiliar no aprendizado em forma de
quadrinhos.
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