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E assim foi...  O Dia Nacional da Leitura

Talvez o mais importante, para um Movimento que se propõe transformar a reali-
dade através de uma mobilização nacional, seja a formação de uma cultura de 
redes. Uma rede não é hierárquica: cada um de seus elementos, seja uma peque-
na biblioteca, uma grande empresa, uma organização não governamental ou 
um indivíduo interessado, se relaciona com outros preservando sua identidade e 
diferenças. Cada um desses elementos se interliga a inúmeros outros formando 
um todo coeso, diversificado e cada vez mais forte. Uma rede se expande num 
movimento orgânico, fractal, como é a própria natureza. Cada parceiro é in-
dependente e tem autonomia para replicar e expandir as ações, atingindo um 
número cada vez maior de pessoas e organizações. Como a internet, as redes 
se expandem em escala global e exercem um poder mais democrático e ao qual 
as pessoas tem mais condições de ter acesso direto e capacidade para intervir.
Em 2010, 50 parceiros se aliaram ao Ecofuturo, conseguindo atingir mais de 
quatro milhões de pessoas. Estas poderão levar essa experiência adiante, para 
outras pessoas e instituições, multiplicando e potencializando o impacto do Dia 
Nacional da leitura e A Semana Nacional da Leitura e Literatura, a caminho de 
um Brasil de leitores.

— Christine Castilho Fontelles
Diretora de Educação e Cultura
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Q
uando, há muitos milhares de anos, a primeira pessoa deixou 
sua marca numa pedra para que quem a visse compreendesse 
uma mensagem, estava dado o primeiro passo para que a 
comunicação entre as pessoas já não dependesse apenas da 
presença e da memória pessoal. Pouco a pouco, os seres hu-

manos foram inventando e aprimorando este código de sinais que, como uma 
máquina do tempo, nos permite entrar em contato com tudo aquilo que outras 
pessoas pensaram, disseram e sonharam no passado e também deixar nossos 
próprios sonhos, ideias e pensamentos registrados para o futuro.

Hoje vivemos uma era onde a informação se tornou o valor mais precioso: con-
hecimento é poder. A possibilidade de compreender o mundo e transformar a 
realidade está diretamente ligada ao acesso ao conhecimento, cada vez mais 
abundante devido às pesquisas e à rápida disseminação pelas redes sociais. 

Ler e escrever. 
Antes Mundo era pequeno
Porque Terra era grande

Hoje Mundo é muito grande
Porque Terra é pequena.

— Gilberto Gil, Parabolicamará

Será que 
existe invenção 

mais importante?



8    Todo dia é dia de Ler. Lê pra mim! E assim foi... O Dia Nacional da Leitura, Instituto Ecofuturo 2010    9

Nos damos conta de que somos parte dos vários bilhões de habitantes de 
um planeta pequenino que conta com recursos limitados, e que a nossa sobre-
vivência está diretamente ligada à capacidade de nos valer desses recursos de 
maneira inteligente, amorosa e sustentável. Estamos numa encruzilhada e das 
escolhas que fizermos hoje, dependeremos nós e as gerações futuras.

O fato é que de pouco serve toda a maravilhosa tecnologia com que contamos 
hoje, como computadores, satélites, telescópios, turbinas eólicas ou robôs, para 
quem não domina a leitura e a escrita. Uma competência inacessível para tan-
tos. Apesar de sua simplicidade, a leitura não se resume ao conhecimento de 
um código, a juntar letras e formar palavras. Ser leitor é uma maneira de estar 
no mundo, de interagir com os conteúdos apreendidos, refleti-los, atribuir-lhes 
sentido e valer-se deles.

Para que isso aconteça, a competência da leitura precisa ser construída desde 
os primeiros dias de vida. Quanto mais cedo tivermos contato com os livros e a 
leitura, particularmente a leitura de literatura, mais fácil será criar uma relação 
de intimidade e por que não afetiva e prazerosa com a leitura. Um dos maiores 
desafios para o nosso país, nas primeiras décadas deste milênio, continua sendo 
o amplo acesso à leitura para toda a população, especialmente as crianças, 
formando seres humanos criativos e capazes de refletir, fazer escolhas, com-
preender, colocar-se no lugar do outro e transformar a realidade em prol do bem 
comum, condições essenciais de uma verdadeira democracia. O que um dia foi 
privilégio reservado a algumas camadas da população tornou-se direito funda-
mental, base para desenvolvimento humano, pessoal e cidadão, para o futuro 
de um país, de uma democracia e da própria sobrevivência da humanidade.

Quem lê, viaja.

Descobre mundos diferentes.

Conhece histórias inspiradoras.

Aprende.

Leitura é também ponto de encontro.

Aproxima pessoas.

Gente de idades diferentes acaba

descobrindo afinidades em torno de

um bom livro.

Quem lê para uma criança amplia

seu universo, e quem ouve alguém

ler desenvolve linguagem.

A leitura une e desperta.

Nenhuma criança é pequena 

demais para que alguém 

leia para ela. Criança para 

quem alguém lê tem mais 

probabilidade de ler bem, de 

escrever bem, de falar

bem e de se tornar leitora.

E
m 2010, o Instituto Ecofuturo e uma grande rede de amigos da lei-
tura realizaram um trabalho de grande alcance: disseminar conteúdos 
sobre leitura de literatura para cerca de 4 milhões de pessoas pela 
internet. Com a campanha Todo dia é dia de ler: lê para mim! muitos 
lares, escolas, bibliotecas, organizações sociais e outras instituições 

em 13 estados e 56 municípios fizeram parte deste chamado, promovendo um 
grande número de atividades de leitura que envolveu cerca de 15 mil pessoas. 
Foram 16 mil acessos ao site da campanha, um sucesso de público e de crítica. 
Esse alcance só foi possível graças à articulação e ao apoio das 51 organiza-
ções que divulgaram em suas redes os materiais elaborados e disponibilizados 
pelo Ecofuturo. 
Os participantes e apoiadores da campanha dispuseram de uma Biblioteca Vir-
tual com uma cuidadosa seleção de artigos e livros dos maiores nomes da litera-
tura nacional e internacional, incluindo a produção do Ecofuturo desde 2006. 
Lá estão os Passaportes da Leitura (Brincar de Ler e Leitura e Escrita), o Roteiro 
de Leitura Pública, um acervo especial de sugestões para leitura por faixa etária 
e artigos de especialistas sobre a importância de oferecer leitura de literatura 
desde a primeira Infância. Produzimos a publicação eletrônica Pra que serve a 
Literatura?, que fala de leitura compartilhada, do acesso à leitura, leitura em voz 
alta, leitura com prazer, leitura como direito, escrita para virar leitura. Educado-
res e pesquisadores contam o que descobriram e desenvolveram a partir de suas 
áreas de estudo e atuação e em sua vida pessoal com relação a esta pergunta: 
“Por que é importante ler literatura?”.
Em 2011, o trabalho continua. Por isso, o Ecofuturo está articulando o apoio de 
organizações sociais e governamentais. Ler é preciso e participar é fundamental. 
Você faz parte desta rede que promove a leitura todos os dias, porque, afinal, 
todo dia é dia de ler!
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A campanha deste ano 
contou com o patrocínio 
da Fundação SM. 

Para as comemorações do Dia da 
Leitura, a Fundação SM convidou to-
dos os funcionários da sede paulista 
a participar da Ciranda de Leitura. O 
evento, que transcorreu em clima de 
confraternização, instituiu um espaço 
para troca de livros com apresenta-
ção de músicas e poemas, a cargo do 
compositor Beto Furquim e do poeta 
Fábio Weintraub, editores de didáti-
cos e literatura, respectivamente. Ade-
mais, os convidados puderam trazer 
sua contribuição para o Dia da Leitura 
com a doação de gibis e livros de LIJ 
para o acervo da biblioteca do Pro-
jeto Caná, em Bauru.  

Doação de 54 notebooks (semi-novos) e licenças dos softwares Windows e Of-
fice às Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso participantes do Prêmio Ecofu-
turo de Bibliotecas, uma das ações do Projeto Dia Nacional da Leitura, como 
forma de incentivo à participação e reconhecimento pelo esforço em realizar 
atividades de leitura. O primeiro e os segundos colocados, foram premiados 
com 3 notebooks cada e a biblioteca com menção honrosa com 2 notebooks.  

Abaixo, as regiões em que estão localizadas as Bibliotecas que receberam a 
doação: 

Região Estado Nº de Bibliotecas 
Comunitárias 
Ler é Preciso

Nordeste BA
MA
PI
PE

26

Norte PA 1

Sudeste SP
RJ
MG

19

Sul RS 1
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Parceiro Institucional de longa 
data, o Programa Jornal e Educação 
realizou ampla articulação para di-
vulgação do Dia Nacional da Leitura. 
Divulgação no site, inserção de ban-
ner eletrônico da campanha e maté-
rias com repercussão em outros sites, 
jornais impressos e eletrônicos e para 
toda sua rede associada, convidando 
à participação e adesão.

Parceiro Institucional desde 
2009, a OEI divulgou o Dia e Se-
mana Nacional da Leitura no site da 
organização com banner e notícia 
da campanha “Todo dia é dia de 
ler“, além da publicação de uma  
matéria na Revista Linha Direta.
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ANL

Divulgou a campanha para toda sua rede de 

relacionamento e disponibilizou no site: banner 

com links para a Biblioteca Virtual do projeto Dia 

Nacional da Leitura.

Alfasol

A Alfasol está sempre presente no Dia Nacional da 

Leitura e em 2010 divulgou a campanha no site e 

boletim, mobilizando educadores de todo o Brasil e 

toda a rede de parceiros da Instituição. 

Aliança pela infância

Participando pela primeira vez a Aliança destacou 

a parceria e o projeto em seu site e via e-mail para 

toda rede de relacionamento. 

Associação Bemvindo

O trabalho do Programa Bemvindo em parceria 

com o Instituto Ecofuturo, em 2010, começou antes 

de 12 de outubro, data em que comemoramos o 

Dia Nacional da Leitura. O Bemvindo nos cedeu 

um espaço para divulgação da campanha na 1º 

Caminhada Bem Vindo de Apoio ao Aleitamento 

Materno que reuniu 2 mil pessoas no parque do 

Horto Florestal em julho de 2010.

E na semana da leitura realizou a oficina “Brincar 

de Ler” com mães frequentadoras do projeto 

Amparo Maternal.

Blog do Ziraldo

Há dois anos o Blog do Ziraldo apoia largamente 

o Dia Nacional da Leitura com divulgação da 

campanha  e dos materiais produzidos pelo Instituto 

Ecofuturo como os Passaportes da leitura.

Brinque Book

Doou livros infanto-juvenis de seu catálogo para 

premiação das 3 Bibliotecas Comunitárias Ler 

é Preciso contempladas no Prêmio Ecofuturo de 

Bibliotecas 

Veja o que nossos parceiros realizaram 
em prol a campanha do Dia Nacional da Leitura
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Centro de voluntariadode São Paulo

Ampla articulação e divulgação por meio de 

notícias no site e mídias sociais, convidando sua 

rede de voluntários e parceiros a participarem das 

celebrações em 12/10.

Oficina de leitura com 80 educadores em parceria 

com a Fundação Educar Dpaschoal    

Casa de Livros

Realização da Hora do conto para bebês na sede 

da Casa de Livros.

Coordenadoria da Juventude 

do Estado de São Paulo

Ampla matéria no site  e no boletim de notícias 

acessado por milhares de jovens a toda rede da 

Coordenadoria e as organizações parceiras.  

Cidade do Livro

Divulgou para sua rede de escolas e professores o 

convite para aderirem à Campanha Todo Dia é Dia 

de Ler. Publicou, no site da organização, o banner, 

link para a Biblioteca Virtual e o tag do Passaporte 

Brincar de Ler.  Nos sábados do mês de Outubro 

realizou atividades especiais em comemoração do 

DNL e distribuiu passaporte Brincar de Ler.

Editora Globo

Em nosso terceiro ano de parceria a Editora Globo 

divulgou o Dia da leitura no site

CEU Aricanduva

Os educadores do CEU Aricanduva, participam da 

campanha desde 2008  realizando atividades de  

leitura na Biblioteca Mário Quintana aberta a toda 

comunidade.

Fundação Telefônica 

Programa Educarede

O Programa Educarede disseminou para sua rede 

de escolas, professores e alunos as informações da 

campanha convidando-os a celebrar  a leitura.
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Escolas irmãs

Publicou em seu boletim mensal, enviado à rede de 

escolas irmãs,  um artigo de autoria da Diretora de 

Educação e Cultura do Instituto Ecofuturo e convidou 

a rede a realizarem atividades de leitura no mês de 

outubro.

FNAC /Porto Alegre

Desde 2009 a FNAC – POA apoia a campanha 

e realiza ações em prol a leitura. Em 2010 inovou 

com a 1º Feira de leitura infanto-juvenil. Houve a 

participação e leitura com autores, pais e crianças 

e  que receberam o Passaporte da Leitura Brincar 

de Ler. A FNAC divulgou o evento para clientes e 

funcionários, por meio de boletim eletrônico. 

Fundação Abrinq – Projeto No Pé da Letra

O Projeto “No Pé da Letra” chamou toda sua 

rede  para participar da campanha e ampliou a 

divulgação no site da Fundação.

Fundação Gol de letra

Pelo segundo ano consecutivo a Fundação realizou, 

durante a Semana da Criança e da leitura, ações 

para incentivar o gosto pela leitura e o hábito de 

ler, na comunidade de Vila Albertina.

Instituto de Co-responsabilidade 

pela Educação

O ICE  juntou a criançada no Centro Cultural 

Comunitário de Sítio dos Nunes  em Pernambuco e 

promoveu uma bela atividade de leitura no dia 12 

de outubro.

IDE 

Instituto de Desenvolvimento da Educação

Grande parceiro no Rio Grande Norte, o IDE fez 

muito barulho na imprensa e na ampla articulação 

com sua rede de parceiros, convidando-os a 

celebrar e realizar atividades de leitura em todo 

Estado. Uma série de entrevistas foram cedidas às: 

TV Tropical/Record, TV Assembleia e TV Câmara 

sobre a importância da leitura desde a primeira 

infância e o Dia e Semana Nacional da Leitura.
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Instituto Arte na Escola

O Instituto divulgou seu apoio a nossa campanha 

via e-mail e site e incentivou professores de sua rede 

a realizarem trabalhos relacionados à leitura de 

imagens em sala de aula, inclusive premiando os 

melhores cases. 

Instituto C&A

Parceiro de longa data o Instituto C&A noticiou todas 

as informações sobre a campanha em seu site.

Instituto Holcim

Sempre envolvidos em ações que promovam o 

incentivo à leitura, o Instituto convidou sua rede de 

projetos a embarcar conosco no Dia Nacional da 

Leitura, disponibilizando em seu site os links para as 

publicações do Dia Nacional da Leitura.

Instituto Razão Social

Pela primeira vez apoiando o projeto o Instituto 

divulgou nosso banner “Todo Dia é Dia de Ler” em 

seu site.

Instituto Robert Bosch

O 1º Circuito de Leitura Peça por Peça, foi criado 

para celebrar a data e incentivar o acesso a leitura 

nas comunidades atendidas. O Instituto caprichou 

na organização do evento que contou com: 

Varal com fábulas

Cantinho da Leitura

Distribuição de Passaporte da Leitura Brincar de ler 

aos responsáveis por projetos nas comunidades

Campanha de doação de livros com funcionários 

da Bosch

Projetos de Leitura – autor Laé de Souza

O Projetos de Leitura firmou uma parceria com 

a Universidade Cidade de São Paulo – UNICID 

que disponibilizou o apoio de 120 voluntários, 

estudantes do curso de letras que distribuíram 600 

livros em várias regiões da Capital Paulistana, para 

que leitores de todas as idades tenham acesso 

livre a Leitura e Literatura.  Divulgação no site e 

newsletter. 
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LiteraSampa

Divulgação no site e realização de atividades de 

leitura mobilizando educadores , crianças jovens 

e famílias  pertencentes as comunidades das  

organizações parceiras do projeto. 

Rede Nossa São Paulo

Divulgou a campanha nas mídias sociais da Rede 

e cedeu espaço em seu programa “Nossa São 

Paulo na Globo”, programa diário da organização 

na Rádio Globo, para entrevista com Christine 

Fontelles, Diretora de Educação e Cultura do 

Instituto Ecofuturo.

Movimento por um Brasil Literário

Noticiou o Dia e a Semana da Leitura e da 

Literatura, por meio do site, banner e release 

do projeto. 

PRALER

Divulgou a campanha para sua rede de 1000 

organizações que atuam em prol da leitura 

aderiremà campanha e participarem da 

programação especial na Biblioteca de São Paulo 

e no Parque da Àgua Branca em comemoração ao 

Dia Nacional da Leitura.

Portal Amigos do Livro

Já é o segundo ano que o Portal apoia nossa 

campanha e publica em seu site  o link para a 

página do projeto.

Portal Setor 3

O Portal Setor 3 divulgou a campanha para sua 

rede de parceiros com cerca de 5 mil organizações 

sociais e disponibilizou em seu site o banner da 

campanha “Todo dia é dia de Ler. Lê pra mim! “ 

com link para o site do projeto.

Entrevista	  	  Rádio	  Globo-‐	  Movimento	  Nossa	  São	  Paulo	  

	   	  

O	  Instituto	  Ecofuturo	  realiza,	  pelo	  segundo	  ano,	  a	  campanha	  nacional	  de	  sensibilização	  para	  o	  
Dia	  Nacional	  da	  Leitura,	  celebrado	  em	  12	  de	  outubro.	  Com	  o	  mote	  Todo	  dia	  é	  dia	  de	  ler.	  Lê	  
para	  mim!,	  o	  Ecofuturo	  busca	  ampliar	  a	  rede	  de	  parceiros	  para	  aumentar	  as	  ações	  de	  leitura	  
literária	  para	  crianças,	  até	  mesmo	  para	  os	  bebês.	  

A	  Rede	  Nossa	  São	  Paulo	  apoia	  esse	  programa.	  

Para	  falar	  dessa	  iniciativa,	  Christine	  Baena	  Castilho	  Fontelles,	  diretora	  de	  Educação,	  Cultura	  
do	  Instituto	  Ecofuturo.	  	  
	  

Seguem	  mais	  algumas	  informações	  de	  nosso	  programa:	  

Desde	  novembro	  de	  2008,	  temos	  cinco	  minutos	  ao	  vivo	  para	  a	  Rede	  Nossa	  São	  Paulo	  expor	  
suas	  questões,	  indicadores,	  estudos	  e	  propostas	  na	  Rádio	  Globo	  AM,	  por	  volta	  das	  12h15	   .	  O	  
programa	  “Nossa	  São	  Paulo	  na	  Globo”	  tem	  formato	  de	  entrevista,	  por	  telefone,	  meio	  
descontraída/bate-‐papo,	  com	  pauta	  previamente	  estabelecida,	  com	  aproximadamente	  duas	  
perguntas	  feitas	  pelo	  jornalista	  Laércio	  Maciel.	  	  

Esta	  é	  uma	  grande	  oportunidade	  para	  difundirmos	  amplamente	  o	  MNSP	  ,	  principalmente	  em	  
regiões	  de	  periferia.	  Trata-‐se	  de	  uma	  rádio	  popular,	  com	  audiência	  principalmente	  	  de	  
mulheres,	  acima	  de	  35	  anos,	  e	  é	  a	  líder	  de	  audiência	  nesse	  horário,	  com	  dezenas	  de	  milhares	  
de	  ouvintes.	  	  

Além	  de	  informação	  simples	  e	  didática,	  	  divulgamos	  nossos	  dados,	  projetos,	  seminários,	  
campanhas,	  e	  tudo	  que	  é	  importante	  e	  de	  interesse	  aos	  cidadãos	  paulistanos.	  	  

Por	  isso	  estamos	  convidando	  vcs	  	  para	  divulgação	  do	  Dia	  Nacional	  da	  Leitura.	  

Estou	  a	  disposição	  para	  qualquer	  outra	  dúvida,	  lembrando	  que	  preciso	  do	  nome,	  telefone	  ou	  
celular	  e	  uma	  pequena	  apresentação	  de	  quem	  fará	  a	  entrevista. 	  

Se	  quiserem	  escutar	  algumas	  participações,	  peço	  para	  que	  acessem	  o	  nosso	  site:	  
WWW.nossasaopaulo.org.br	  
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Divulgação para toda rede de 

relacionamento.

Fundação Fé e alegria

Louis Dreyfus Commodities 

e LDC SEV Bioenergia

Parceiros pela Educação

Consed

FNILIJ

Fundação Bradesco

Rede ANDI

Projeto Arrastão

Fundação Arymax

Instituto Ayrton Senna

AEILIJ

Projeto Vamos Ler

Divulgação no site e envio de mensagem a todos os 

associados e parceiros.

União Brasileira de Escritores

É o segundo ano que a UBE divulga o Dia da 

Leitura em seu site e envia uma mensagem a todos 

os escritores associados.

Todos pela Educação

É o terceiro ano que o movimento Todos pela 

Educação embarca conosco na empreitada 

de divulgar e disseminar conteúdos em prol a 

importância da leitura na primeira infância. Houve 

ampla divulgação no site, Facebook, Twitter e rede 

de relacionamento.

Suzano Papel e Celulose

A mantenedora do Instituto Ecofuturo tem a 

preocupação de investir na área de educação 

e nos apoiou mais uma vez a promover o Dia 

Nacional da leitura. Houve divulgação na sua 

homepage e do e-mail de marketing “Fique Por 

Dentro“ que é enviado a todos os funcionários 

da empresa.  Publicou, no Portal do Voluntariado 

Suzano um convite para a realização de atividades 

que mobilizou alguns voluntários a promoverem 

atividades de leitura nas comunidades atendidas 

pela Suzano.

Secretaria de Educação do Estado de Góias 

e Leart Livros

O Projeto Biblioteca Popular visitou a comunidade 

de Iporá em Goiás de 09 a 13 de outubro para 

comemorar a Semana Nacional de Leitura e 

Literatura. As ações foram divulgadas no site.



Quer que seu filho leia? Deixe que ele veja você lendo!



E assim foi... O Dia Nacional da Leitura, Instituto Ecofuturo 2010    2928    Todo dia é dia de Ler. Lê pra mim!

Em Camocim de São Félix, pequena cida-
de localizada na Serra da Borborema, Agreste 
Pernambucano, a Semana da Leitura envol-
veu toda a comunidade numa bonita festa 
para promover e compartilhar o prazer de ler. 
Os preparativos aconteceram durante o perí-
odo de março a setembro, com oficinas para a 
formação de 110 promotores de leitura. 

Com apoio da Prefeitura, da Secretaria 
de Educação e Cultura, da Rádio Comunitá-
ria Central Nordestina, da Penitenciária e de 
três voluntários, a equipe da Biblioteca Co-
munitária se mobilizou para levar a leitura 
para todos por meio de vários projetos, entre 
eles o da Biblioteca Itinerante, que visitou es-
colas da zona rural, abrigos, hospitais, cadeia 

pública. A Biblioteca na Rádio, além de lei-
turas públicas ao vivo para a comunidade, fez 
campanhas para a divulgação da Biblioteca 
Comunitária. Durante os programas era exe-
cutada a música “Gostar de Ler”, do Palavra 
Cantada, e os ouvintes convidados para visitar 
a Biblioteca, conhecer o acervo e tornarem-
-se sócios. Além de todas essas atividades, a 
equipe ainda conseguiu espaço para organizar 
palestras sobre a temática “ler e contar, prin-
cipais diferenças”.

A participação de cerca de quatro mil pes-
soas, aproximadamente um quarto da popu-
lação do município, com 200 novos inscritos 
na Biblioteca, mostra o grande sucesso da Se-
mana.

Primeiro Lugar

Ler é sonhar pela mão de outrem.  
— Fernando Pessoa

Com as Mãos nas Páginas... 
Biblioteca Comunitária de Camocim de São Félix, PE

Penso que a saúde da civilização, 

a profundidade do conhecimento 

sobre os alicerces da nossa cultura 

e nossa preocupação com o futuro 

podem ser avaliados pelo cuidado 

que temos com nossas bibliotecas.

— Carl Sagan

O Prêmio Ecofuturo de Bibliotecas é um reconhecimento do 

Instituto Ecofuturo pelo trabalho de promoção de leitura literária 

e de divulgação dos serviços de atendimento realizados pelas 

Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, em especial durante o Dia 

e a Semana Nacional da Leitura e Literatura.

As atividades de 2010 envolveram cerca de 15 mil pessoas 

em 9 estados brasileiros, entre crianças, jovens, adultos, idosos, 

pessoas com necessidades especiais e detentos do sistema 

penitenciário.

De um total de 85 Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso 

convidadas, 47 enviaram seu planejamento e participaram do 

Prêmio. Entre 16 Bibliotecas Semifinalistas, três foram premiadas 

e uma recebeu Menção Honrosa. Conheça as Bibliotecas 

Comunitárias que fizeram parte desta grande mobilização pela 

leitura.
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Um livro bem feito é um tapete 

mágico sobre o qual somos 

levados para um mundo onde 

não poderíamos entrar de outra 

forma. 

— Caroline Gordon

Um romance é como 

um arco de violino, 

a caixa que produz os sons 

é a alma do leitor. 

— Stendhal

Turmalina é um município de 18.000 
habTurmalina é um município de 18 mil 
habitantes no Vale do Jequitinhonha e sua 
história está ligada ao Ciclo do Ouro em Mi-
nas Gerais. Mas nada é mais precioso do que 
transmitir para as novas gerações o amor pela 
leitura. Durante 4 meses, a equipe da Biblio-
teca Comunitária esteve envolvida na articu-
lação dos recursos da comunidade para pro-
mover a Leitura Literária.

Contou com o apoio da Prefeitura, da Se-
cretaria de Cultura, do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente, da 
Fundação D. Paschoal, da Empresa HLH, dos 

Amigos da Biblioteca, do Instituto de Edu-
cação de Surdos, da Rádio Cidade, do Gru-
po Brincantando e voluntários, para ocupar 
todos os espaços possíveis com as atividades 
de leitura que foram promovidas: leitura em 
família, em escolas, nas salas de aula, em es-
paços especiais, na biblioteca, na rádio, na 
penitenciária da cidade e na igreja. Houve 
também apresentação de filmes, distribuição 
e sorteio de livros, revistas em quadrinhos, 
jornais e outros materiais de leitura. 

Participaram cerca de 7 mil pessoas, entre 
crianças, jovens e adultos, quase metade da 
população de Turmalina.

Leitura viva voz 
Biblioteca Comunitária de Turmalina, MG

O segundo e o primeiro lugares não 
ficaram longe um do outro, pois Bezerros 
e Camocim de São Félix são municípios 
vizinhos. Com 50 mil habitantes, Bezerros é 
conhecido por seu Carnaval, muito animado, 
e o Dia Nacional da Leitura também tornou-
se uma grande festa que durou todo o mês de 
outubro. 

Houve ampla articulação com o Conselho 
Gestor do Município, Secretaria de Educação, 
de Ação Social, da Juventude, de Agricultura, 
de Turismo, Rádio Comunitária Maria FM, 
Movimento Artístico e Literário de Bezerros, 
PETI (Programa de Erradicação do Trabalho 
Infantil), CCI (Centro de Convivência dos 
Idosos), creches, escolas, Banda Marcial da 

Escola Eurico Queiroz, Grupo de Capoeira, 
Hip Hop e três voluntários.

Atividades de Leitura Literária se espa-
lharam pela cidade, nas praças, nas escolas e 
creches. No PETI e no CCI, um público di-
versificado participou das atividades, como 
grávidas, dependentes químicos, crianças, 
idosos, etc. Foi realizada uma oficina sobre 
Leitura do Rosto Escondido para professores 
e alunos da rede pública. Além disso, mui-
tas outras atividades voltadas para a cultura, 
o lazer e a ecologia contribuíram para criar o 
clima festivo, com a participação de, aproxi-
madamente, 1500 pessoas.

Segundo Lugar

Viajando nas asas da leitura 
Biblioteca Comunitária Ler é Preciso de Bezerros, PE

Nota: Neste ano, 
duas Bibliotecas 

foram escolhidas para o 
segundo lugar: 

a de Bezerros, PE e a de 
Turmalina, MG. Igualmente 

desenvolveram atividades 
que atendiam aos critérios 

pré-estabelecidos não 
havendo assim o terceiros 

lugar para a edição 
deste prêmio.
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Ver muito e ler muito 

aviva o engenho do homem.

— Miguel de Cervantes

Menção Honrosa

Neste município de 30 mil habitantes aos 
pés da linda Serra do Orobó, Área Estadual 
de Relevante Interesse Ecológico no Centro 
Norte Baiano, a Semana da Leitura se esten-
deu da Biblioteca Comunitária para ruas, 
praças e escolas.

A maioria das atividades aconteceram em 
um circo, organizado em tendas por faixa etá-
ria: “Era Uma Vez”, para crianças do maternal 
ao pré; “Histórias Encantadoras” para crian-
ças do Fundamental I e “Cantando Poema”, 
leitura de poesias por escritores para adoles-
centes do Fundamental II ao Ensino Médio. 

Em cada tenda, eram realizadas ativida-
des de Leitura Literária e atividades culturais 
que tinham como foco a leitura. Teve boliche 

da leitura, pesca de letras, cantinho do escri-
tor entre outras, a Biblioteca Itinerante le-
vou os livros até o Distrito Morro das Flores. 
Aconteceu também um desfile de gestantes 
seguido de uma palestra sobre a importância 
da leitura para bebês.

A Biblioteca contou com o apoio da Pre-
feitura, da Secretaria de Ação Social, de Saú-
de, da Administração, do CRAS – Centro de 
Referência e Assistência Social, além de esco-
las, creches, voluntários e do comércio local.

Foram atendidas cerca de 4 mil pessoas da 
comunidade em geral.

Projeto Universo da Leitura
Biblioteca Comunitária Ler é Preciso de Ruy Barbosa, BA
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Ler é bom, ouvir é melhor! 
Biblioteca Comunitária Ler é 
Preciso de Garanhuns, PE

Leia para viver. 
— Gustave Flaubert

Situada na região montanhosa do Planalto 
da Borborema, Garanhuns, conhecida como 
a Cidade das Flores, promove vários eventos 
culturais como o Festival de Inverno e o de 
Jazz. As comunidades quilombolas são uma 
forte presença na região.
A Semana da Leitura programada pela Bi-
blioteca Comunitária atendeu cerca de 800 
pessoas por meio de atividades de Leitura 
Livre realizadas nas escolas de comunidades 
quilombolas e da rede privada, no CRAS, 
no PETI e no Espaço Cultural da Colunata. 
Também foram realizadas atividades cultu-
rais como teatro, jogos e exposição de livros 
nas instituições visitadas.
A Biblioteca contou com o apoio da Secre-
taria de Educação, da Federação do Clube 
dos Diretores Lojistas, da Polícia Militar do 
CRAS e do PETI e de voluntários e escolas.

Arrastão da Leitura
Biblioteca Comunitária Ler é 
Preciso de Alagoinhas, BA

Não há amigo 
tão leal quanto um livro.

— Ernest Hemingway

O município de Alagoinhas fica no Nordeste 
Baiano, tem 150 mil habitantes e é conhecido 
pela qualidade da sua água. 
No Dia e Semana Nacionais da Leitura e Li-
teratura, a Biblioteca Comunitária de Alagoi-
nhas promoveu diversas atividades de leitura 
literária, como Rodas de Leitura, de Cordel, 
Leitura em Braile no espaço da Biblioteca, 
em clubes e em escolas públicas. Houve ain-
da uma passeata pela leitura com entrega de 
passaportes. Todos os livros usados nas ati-
vidades foram indicados pela Fundação Na-
cional do Livro Infantil e Juvenil. As ações 
contaram com o apoio do Clube da União, da 
Prefeitura, do comércio local, da Associação 
de Moradores e de voluntários. Cerca de 450 
pessoas participaram das atividades.

Tendas que encantam
Biblioteca Comunitária Ler é 
Preciso de Estrela do Sul, MG

Sempre imaginei que o paraíso 
deve ser algum tipo de biblioteca.

— Jorge Luis Borges

Na região do Triângulo Mineiro, Estrela do 
Sul é uma cidade pequena, mas muito rica 
em histórias como a da lendária D. Beija e do 
famoso diamante ali descoberto e de quem a 
cidade tomou o nome. 
Entre outras atividades, a Biblioteca Comu-
nitária promoveu na Semana da Leitura, a 
Leitura Livre em tendas divididas por gêne-
ros literários: Fábulas, Contos de Fadas, Con-
tos de Assombração e Poesia. Houve também 
atividades culturais como ilustração, conta-
ção de histórias e recital de poesias. Partici-
param das ações cerca de 380 pessoas, entre 
estudantes e adultos.
As ações contaram com a colaboração da Pre-
feitura, do Comércio local e da Rádio Baga-
gem FM.

12 Semifinalistas
Chá com Poesia. 
Comunidade com Alegria! 
Biblioteca Comunitária Ler é 
Preciso de Itabatã, BA

Oh! Bendito o que semeia Livros… 
livros à mão cheia… E manda o povo 

pensar! O livro caindo n’alma 
É germe que faz a palma, 

É chuva que faz o mar.
— Castro Alves

Itabatã é um Distrito do Município de Mu-
curi que tem cerca de 35 mil habitantes e fica 
na região de Porto Seguro, Sul da Bahia, co-
nhecida como Costa do Descobrimento.
Na Semana da Leitura, a Biblioteca Comuni-
tária de Itabatã promoveu a leitura de poesias 
com foco na valorização da produção de artis-
tas regionais. Houve serviço de chá durante as 
leituras, varal de poesia, lançamento de livros 
e premiação para os maiores leitores. Cerca de 
150 pessoas da comunidade participaram do 
chá com poesia.
A Prefeitura e os escritores locais apoiaram as 
ações promovidas pela biblioteca.
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Momento lê pra mim
Biblioteca Comunitária Ler é 
Preciso de Itapirapuã Paulista,SP

Não é a voz que dirige 
a história, mas sim o ouvido.

— Ítalo Calvino

Itapirapuã Paulista tem cerca de 5 mil habi-
tantes e fica no sul do Estado de São Paulo, 
quase no limite com o Paraná. 
A Biblioteca Comunitária de Itapirapuã Pau-
lista promoveu a leitura de livros e atividades 
culturais como a Árvore Literária, com a ex-
posição de histórias de escritores do municí-
pio e dramatização de livros, apresentaram a 
Ciranda de Livros, com exposição de livros 
confeccionados por alunos de escolas públicas, 
contribuíram para atrair a população, e a Lei-
tura em sua vida, onde foram confeccionadas 
caixinhas de presente com mensagens retiradas 
de livros clássicos.
Contaram com o apoio da Secretaria de Educa-
ção e Cultura, Igreja Evangélica e voluntários.

Brincar de ler
Biblioteca Comunitária Ler é 
Preciso de Lagoa do Carro, PE

O que é, o que é?
Sou um nobre muito rico 
Feito por sábio engenho. 

Dou-vos tudo quanto tenho, 
Com quanto tenho me fico. 

(adivinha popular, resposta: o livro)

Com 16 mil habitantes, Lagoa do Carro é um 
município da Zona da Mata Pernambucana e 
um de seus principais atrativos é a Lagoa que 
lhe deu nome.
A Semana da Leitura levou a Leitura Literária 
para a praça e para as escolas.  Promoveram 
a Leitura do Rosto Escondido na Biblioteca, 
aproveitando para expor o acervo e incentivar 
o hábito de frequentá-la. Apresentações de 
cordel, fantoches, exposição de livros, recital 
de poesias, bingo literário, desfile de persona-
gens e doação de livros foram outros atrativos 
da Semana.
Com o apoio da Secretaria de Cultura, Pre-
feitura, Cervejaria Schin, Colégio Diferencial, 
40 voluntários, Rádio Comunitária e da bici-
cleta de som da cidade, conseguiram ampla 
divulgação e muitas doações.
Cerca de 750 pessoas da comunidade em ge-
ral foram impactadas pelas atividades.

Meu primeiro livro, um 
presente que eu divido  
Biblioteca Comunitária Ler é 
Preciso de Mairiporã, SP

Uma biblioteca não é um luxo, 
mas uma das necessidades da vida.

— Henry Ward Beecher

Mairiporã está situada na Serra da Cantareira, 
região reconhecida como patrimônio da Hu-
manidade pela UNESCO. Tem 80 mil habi-
tantes e seu nome significa Vila Bonita.
A Biblioteca Comunitária de Mairiporã está 
localizada na sede da Ong Meu Guri e em 
homenagem ao Dia e Semana Nacionais da 
Leitura e Literatura, a Biblioteca Comunitá-
ria promoveu a Leitura Livre, privilegiando a 
cultura local, as leituras foram realizadas nos 
espaços da Biblioteca e em escolas.
Houve também o registro em vídeo de his-
tórias de vida de moradores e depoimentos 
sobre a importância da leitura como diagnós-
tico da cultura literária da região.
O comércio local também participou, recebe-
ram kits de livros para fazer empréstimos aos 
usuários. 
Cerca de 200 pessoas da comunidade partici-
param do projeto que contou com a colabo-
ração do comércio local e da TV Asa Branca.

Agita a Leitura
Biblioteca Comunitária Ler é 
Preciso de Pardinho, SP

Escrevendo ou lendo nos unimos 
para além do tempo e do espaço, 

e os limitados braços se põem a 
abraçar o mundo; a riqueza 

de outros nos enriquece a nós.
— Agostinho Silva

Pardinho é um município da Região de Botu-
catu, com cerca de 5 mil habitantes, próximo às 
cabeceiras do Rio Pardo.
Em homenagem ao Dia e Semana Nacionais da 
Leitura e Literatura, a Biblioteca promoveu uma 
Roda de Leitura para estudantes de escolas pú-
blicas no Centro Cultural Max Feffer, local onde 
está inserida. O projeto ainda contou com outras 
ações, como uma Oficina de Sustentabilidade, a 
declamação da leitura de cordel na tarde Nordes-
tina, passeio educativo com leitura de poemas 
sobre o meio ambiente e encenação de peça de 
teatro “Emília Quer Ser Gente”, além da exposi-
ção de livros na praça municipal.
O projeto contou com o apoio do Centro Cultu-
ral Max Feffer, Instituto Jatobás, Prefeitura Mu-
nicipal, Secretaria de Educação, de Transportes, 
Escolas, Projeto Lugar Onde eu Vivo, Jornal de 
Pardinho e da rádio local.
Foram atendidas aproximadamente 1240 pesso-
as, entre crianças, adolescentes e adultos.

Biblioteca Inclusiva: 
Espaço de convivência 
e livre acesso para todos 
Biblioteca Comunitária Ler é 
Preciso de Porto Feliz, SP

Uma leitura alegre é tão útil 
à saúde como o exercício do corpo.

— Emmanuel Kant

Porto Feliz fica na margem esquerda do Rio 
Tietê, região de Sorocaba, e tem cerca de 50 mil 
habitantes.
A Semana da Leitura propôs Roda de Leitura e 
Leituras de Poesias no recreio escolar.
Entre outras atividades, a biblioteca também 
promoveu uma palestra para os professores sobre 
a diferença entre ler e contar; apresentou um sa-
rau de contadores de Porto Feliz e montou uma 
Árvore da Atitude com mensagens sobre um 
mundo melhor através da leitura. Teatro de fan-
toches, exposições, apresentação do livro “Carta 
Terra – Projeto Ciclo Verde” também marcaram 
a Semana da Leitura em Pardinho.
Contaram com o apoio da Prefeitura, da Secre-
taria de Educação, da Secretaria Social e Susten-
tável, das escolas, dos Contadores de Historia 
de Porto Feliz, da Casa de Cultura, da Escola de 
Música e de quatro voluntários.
Cerca de 1800 pessoas, entre crianças, jovens, 
portadores de deficiências e idosos, participaram 
da programação oferecida.
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Ler, sonhar e sorrir... eu 
também quero!
Biblioteca Comunitária Ler é 
Preciso de Salesópolis, SP

Os escritos são a descendência 
da alma assim como as crianças 

o são do corpo. 
— Clemente de Alexandria

Salesópolis é uma estância turística na região 
de Mogi das Cruzes e abriga a Estação Bio-
lógica de Boraceia, unidade de conservação 
dentro de uma reserva protetora de manan-
ciais.
Com foco no público adulto e da 3ª idade, 
a biblioteca promoveu rodas de leituras na 
Estância Turística de Salesópolis, no Lar São 
Vicente de Paulo, no Centro Educacional 
Profissionalizante e no Centro Multidiscipli-
nar de Educação e Saúde. Exposição de livros 
em braile, jogos literários com produção de 
crônicas, contação de historias e confecção de 
origamis também fizeram parte da programa-
ção. Em 2009, o foco foi as crianças.
A Prefeitura, o Lar São Vicente de Paulo, o 
Projeto Aprendendo Fazendo e seis volun-
tárias apoiaram a realização do projeto, com 
atendimento de cerca de 100 pessoas.

Semana da leitura: 
diversão para toda a turma  
Biblioteca Comunitária Ler é 
Preciso de São Miguel Arcanjo, SP

O que é, o que é?
Sou mudo decreto, venho de terras 

estranhas; quando querem que eu fale 
abrem-me as entranhas.

 (Adivinha popular. Resposta: livro)

São Miguel Arcanjo é sede do Parque Estadual 
Carlos Botelho, na região de Piedade a 180 km 
da capital e tem cerca de 33 mil habitantes. 
A Biblioteca Comunitária, optando por pro-
mover leitura literária fora dos espaços da bi-
blioteca, realizou o Dia e Semana Nacionais 
da Leitura e da Literatura, com leituras do 
Rosto Escondido e Rodas de Leituras nas es-
colas, APAE, Asilo Lar São Vicente e Casa do 
Menor e Adolescente. Mais atividades foram 
realizadas, como distribuição de passaportes 
da leitura, concurso de redação e a hora do 
conto, entre outras.
Os livros foram cuidadosamente selecionados a 
partir de uma pesquisa realizada com as insti-
tuições para saber a preferência do seu público.
As ações tiveram cerca de 200 pessoas bene-
ficiadas, entre crianças, adolescentes, porta-
dores de deficiência, adultos e idosos. Seus 
resultados foram divulgados no jornal local.

Vamos cumprir a lei, lei, 
lei(tura). Lê pra mim! 
Biblioteca Comunitária Ler é 
Preciso de São Roque, SP

O livro é a grande memória 
dos séculos... se os livros 

desaparecessem, desapareceria a 
história e, seguramente, o homem.

— Jorge Luis Borges

Estância turística conhecida pela produção de 
vinho, fica localizada na região de Sorocaba e 
tem cerca de 65 mil habitantes. 
O Dia e Semana Nacionais da Leitura e Li-
teratura levou Leitura Livre para o CRAS , 
para o Lar Mãe da Divina Providência, para 
o Centro de Saúde Central e para a praça da 
cidade, com exposição de livros para cerca de 
200 pessoas. A procura pelas atividades foi 
tão grande que foi preciso distribuir senhas 
para garantir a participação de todos.
Com o apoio da Prefeitura, do CRAS, do Lar 
Mãe da Divina Providência, das escolas e de 
voluntários, as atividades puderam acontecer 
nos espaços planejados.

Bibliotecas Participantes

Assim, por todo o país, em cidades de todos os tamanhos, 47 Bibliotecas Co-

munitárias Ler é Preciso realizaram atividades de Leitura Literária, atendendo a 

leitores de todas as idades. Promoveram ações em locais variados como praças, 

escolas, centros de atendimentos a idosos e a dependentes químicos, missas, 

rádios e penitenciárias. Articularam, divulgaram e mobilizaram, cada qual à 

sua maneira, os recursos disponíveis, fazendo do Dia e Semana Nacionais da 

Leitura e Literatura um momento muito especial de integração, reflexão, troca de 

ideias e experiências para promover a Leitura Literária. 

Proporcionando momentos de prazer e alegria por meio da vivência da Leitura, 

da relação com os livros e partilhando-os com suas comunidades, cada uma 

delas cumpriu seu papel para multiplicar as possibilidades de se transformar o 

mundo em que vivemos através da Leitura Literária. Desta maneira, todos saímos 

ganhando um país mais rico, mais bonito e pleno de imaginação, criatividade 

e possibilidades.

Se você tem um jardim e 
uma biblioteca, tem tudo 

que precisa.

— Marcus Tullius Cicero
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Biblioteca Comunitária Ler é 
Preciso de Aimorés, MG
Caixa surpresa e 
piquenique de gibi

Leitura domiciliar com pais e filhos e nas es-
colas, onde foram deixadas caixas com livros e 
gibis. As atividades foram realizadas por fun-
cionários da Biblioteca Comunitária em par-
ceria com os professores. Participaram cerca 
de 520 alunos e suas famílias.

Biblioteca Comunitária Ler é 
Preciso de Alagoinha, PE 
Conte Outra Vez

Leitura Literária na Biblioteca Comunitária e 
nas escolas. Livros e histórias foram seleciona-
dos com a ajuda dos leitores. Ainda fez parte 
da programação um Concurso de Poesia e a 
Visita da Leitura. As ações contaram com o 
apoio da Secretaria de Educação, Prefeitura e 
Diretores de Escolas. Participaram cerca de 
400 pessoas.

Biblioteca Comunitária Ler é 
Preciso de Altinho, PE
Ler, uma aventura 
prazerosa

Oficina de leitura literária com a participação 
dos professores. Na Biblioteca, foi organizada 
a Hora do Conto e a itinerância do acervo. 
Atividades Culturais como teatro de Fanto-
ches e um Varal Cultural para a exposição 
de livros nas escolas e na Biblioteca Pública. 
Apoio da Prefeitura, da Secretaria de Educa-
ção, EREM Prof. Francisco Joaquim de Bar-
ros Correia e voluntários. Participaram cerca 
de 400 crianças.

Biblioteca Comunitária Ler é 
Preciso de Barroso, MG
Leia, leia sempre! 
A leitura faz bem para o 
corpo e para a mente

Noite literária com homenagem aos escritores 
locais, contação de histórias com fantoches, V 
Concurso de formação de leitores, premiação 
do leitor nota 10 e exposição de novas aqui-
sições literárias. As atividades contaram com 
o apoio da Secretaria de Educação, da rádio 
local, da escola, de empresas, da comunidade 
e de voluntários. Participaram alunos das es-
colas e comunidade em geral.

Biblioteca Comunitária 
Ler é Preciso de Belterra, PA 
Arte no Sarau

A Hora do Conto, Rodas de Leitura, Exposi-
ção de livros e atividades lúdicas como teatro 
de fantoches. Participaram professores e vo-
luntários. Foram atendidas cerca de 225 (200 
pessoas) pessoas, entre alunos, professores e 
comunidade em geral. As atividades conta-
ram com a presença de autoridades públicas.

Biblioteca Comunitária Ler é 
Preciso de Buíque, PE 
Biblioteca Móvel

Biblioteca itinerante nas escolas. Na Biblio-
teca Comunitária, foram organizadas Rodas 
de Leitura, contação de historias com fanto-
ches, oficinas lúdicas, apresentações culturais 
como dramatizações, e apresentações de artis-
tas locais. A programação contou com o apoio 
da Prefeitura, das Secretarias de Educação e 
de Cultura, da Diretoria de ensino, funcio-
nários das escolas, professores e comunidade. 
Participaram cerca de 430 pessoas, entre alu-
nos e comunidade em geral.
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Biblioteca Comunitária Ler é 
Preciso de Camaçari, BA 
Unir Versos Literários

Na Biblioteca, foram realizadas atividades de 
Leitura Livre, cinema, contação de histórias, 
painel de criação literária, teatro e confecção 
de carteirinha do leitor. A programação con-
tou com o apoio da Secretaria de Educação 
e Cultura e de voluntários. Participaram das 
ações cerca de 100 alunos de três escolas pú-
blicas e uma creche.

Biblioteca Comunitária Ler é 
Preciso de Caraíbas, BA  
Lendo Com as Palavras

Concurso de Leitura. O Varal da Leitura na 
Biblioteca relembrou contos contados pelos 
pais e avós, foram realizadas atividades cul-
turais como dramatização e apresentações 
musicais. Apoio de voluntários. Participaram 
cerca de 30 pessoas, entre crianças, jovens e 
adultos.

Biblioteca Comunitária Ler é 
Preciso de Casinhas, PE 
Vem Que Eu Conto 
no Dia da Leitura

Hora do conto, exposição de livros em braile, 
varal de livros, cantigas de roda, brincadeiras 
com personagens da literatura infantil e di-
nâmicas. Apoio das Secretarias de Educação 
e Saúde, Diretoria de Juventude, Prefeitura 
e Escolas Municipais. Participaram cerca de 
1100 pessoas: crianças, adolescentes, pais, 
idosos, professores, diretores e comunidade 
em geral.

Biblioteca Comunitária Ler é 
Preciso de Caturama, BA 
Leitura, 
uma janela para o mundo

Oficinas de Leitura, exibição de filmes, pales-
tras e seminários nas escolas da rede pública 
sobre leitura e literatura, produção e exposi-
ção de textos criados pelos alunos. Apoio da 
Secretaria de Educação, da Prefeitura, comu-
nidade e quatro voluntários. Cerca de 50 alu-
nos participaram de cada ação.

Biblioteca Comunitária Ler é 
Preciso de Congonhas, MG 
Leitura para todos

Roda de Leitura, leitura de poesias, contação 
de histórias, piquenique literário e oficina 
de poesia. Apoio da Prefeitura, Associação 
dos Amigos da Biblioteca, Grupos da ter-
ceira idade, Fundação Municipal de Cultura, 
Grupo de Contadores de Histórias, Fundação 
CSN, auxiliares da biblioteca escolar e volun-
tários. Participaram cerca de 2000 crianças, 
adolescentes e idosos.

Biblioteca Comunitária Ler é 
Preciso de Copacabana, RJ 
Dia Nacional da Leitura

Hora do Conto, oficina de poesia, oficina de 
criação literária e lançamento de livros de no-
vos autores. As atividades foram organizadas 
por funcionários e voluntários. Participaram 
cerca de 180 pessoas.
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Biblioteca Comunitária Ler é 
Preciso de Duque de Caxias, RJ 
O universo da literatura

Roda de Leitura em escolas públicas, teatro, 
mural e jogral de poesia, contação de histórias 
e desfile de personagens da literatura infantil. 
Colaboração do CE Adelina Castro e de vo-
luntários. Participaram cerca de 200 pessoas, 
entre crianças, jovens e adultos.

Biblioteca Comunitária Ler é Preciso 
de Fernando de Noronha, PE 
Ler é Preciso, Brincar é 
Preciso

Sarau Literário, projeto Conheça sua Biblioteca, 
com visitas dirigidas. Estudo do usuário, reorde-
namento do espaço, implantação de política de 
acessibilidade,participação na Feira do Livro de 
Fernando de Noronha, palestras e oficinas sobre 
leitura e literatura. Parceria com empresas, edi-
toras, EcoLife, Escola Arquipélago, Rede Globo 
NE, Sistema Jornal do Comercio de Comunica-
ção, Feira do Livro, Carrinho da Leitura, Diário 
de Pernambuco, emissoras de rádio do estado e 
Sistema Golfinho de Comunicação. Participa-
ram cerca de 1000 pessoas

Biblioteca Comunitária Ler é 
Preciso de Flores, PE
Uma explosão de leitura 

Leitura livre. Feijoada da Leitura e palestras 
para idosos sobre aprofundamento familiar.  
Cadastramento dos participantes na Bibliote-
ca. Participaram cerca de 150 pessoas entre 
crianças, jovens e idosos
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Biblioteca Comunitária Ler é Preciso 
de Lagoa dos Gatos, PE 
VI Semana da Criança

Leitura de livros e atividades culturais, como 
apresentação teatral e atividades recreativas 
com os personagens literários. Participação 
de 500 crianças.

Biblioteca Comunitária Ler é 
Preciso de Maracás, BA
Semana da Criança é na 
Biblioteca

Hora do Conto, exposição de pintura, cur-
so de tapeçaria, apresentação de filmes, fan-
toches, brincadeiras, concurso de histórias. 
Apoio da Secretaria de Educação, comercian-
tes locais e voluntários. Participaram cerca de 
200 pessoas.

Biblioteca Comunitária Ler é 
Preciso de Natividade da Serra, SP
Ler é ampliar os horizontes

Hora do Conto na biblioteca, as histórias de 
Monteiro Lobato foram escolhidas pela co-
munidade. Participaram cerca de 20 crianças.

Biblioteca Comunitária Ler é 
Preciso de Granito, PE
Leitura e criança! Tudo a ver! 

Leitura do Rosto Escondido. Atividades 
culturais como dramatização, desfile e 
peça teatral com personagens do Sítio do 
Pica-Pau Amarelo. Apoio da Prefeitura, 
Secretarias de Educação e de Ação Social, 
Escolas, Biblioteca Municipal, grupos de 
Teatro e de Dança, Conselho Tutelar, igre-
jas, promotores de leitura e voluntários. 
Participaram cerca de 560 pessoas, entre 
alunos, professores e comunidade.

Biblioteca Comunitária Ler é 
Preciso de Itaguaí, RJ 
Ler dá o que fazer

Atividades culturais como contação de histó-
rias e dramatização. Apoio da Prefeitura, C.E. 
Clodomiro Vasconcelos, CSN Jornal da Gen-
te, Revista Estilo e voluntários. Participaram 
cerca de 150 pessoas, entre crianças e adultos.

Biblioteca Comunitária Ler é 
Preciso de Joselândia, MA
Caixa de Histórias

Leitura Livre, sorteio de livros, desfile de per-
sonagens literários, escolha do casal Ler é Pre-
ciso, gincana de leitura. Apoio da Prefeitura, 
escolas, professores, voluntários e comunida-
de. Participaram cerca de 380 alunos.

Cuidado com o homem de um só livro.
— São Tomás de Aquino

O que transforma uma pessoa não é aprender a ler
e a escrever: é fazer uso da leitura e da escrita.
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Biblioteca Comunitária Ler é 
Preciso de Taiaçupeba, SP 
Leitura Viva

Leitura Livre e leitura na biblioteca por vo-
luntários e atores de teatro, contação de his-
tórias e confecção do meu primeiro livro com 
crianças da comunidade. Participaram cerca 
de 30 pessoas, entre crianças, jovens e adultos.

Biblioteca Comunitária Ler é 
Preciso de Taquari, RS
Hora do Conto Especial

Hora do Conto Especial, comemoração do 
Primeiro Aniversário da Biblioteca Comu-
nitária Ler é Preciso, Teatro e Biblioteca na 
Empresa. Apoio da Empresa Duratex, , São 
Raphael (APAE), Escolas, Jornal O Açoriano 
e voluntários, Participaram cerca de 200 pes-
soas entre alunos, professores e comunidade 
em geral.

Biblioteca Comunitária Ler é 
Preciso de Teresina, PI 
Ciranda da Leitura: 
Interagindo com a 
Comunidade

Bingo das Letras, exposição de livros, apre-
sentações culturais de dança e teatro de fan-
toches e palestras sobre leitura e literatura. 
Colaboração da comunidade, igreja e volun-
tários. Participaram cerca de 30 pessoas, en-
tre crianças, jovens e adultos.

Biblioteca Comunitária Ler é 
Preciso de Rio Formoso, PE 
Monteiro Lobato no mundo 
do sitio do pica-pau 
amarelo

Leitura do livro “O Sítio do Pica-Pau Amare-
lo” e literatura de cordel. Visitas programa-
das à biblioteca, dramatização, coreografia, 
teatro e balé em homenagem a Emília. Apoio 
das Secretarias de Educação, de Juventude e 
de Meio Ambiente, Prefeitura, Grupo EQM 
Culminância, escolas, professores e voluntá-
rios. Participaram cerca de 800 pessoas, entre 
alunos das escolas e comunidade.

Biblioteca Comunitária Ler é 
Preciso de Salvador, BA 

Leitura de histórias com dramatização, expo-
sição de livros e revistas, informações sobre 
os cuidados com o livro. Apoio de lideranças 
comunitárias, professores, escolas, comunida-
de e voluntários. Participaram cerca de 140 
pessoas, entre crianças, adolescentes, jovens e 
idosos.

Biblioteca Comunitária Ler é 
Preciso de Suzano, SP 
Hora do Conto

Hora do Conto, Leitura do Rosto Escondido, 
leitura pública e leitura ilustrada pelos parti-
cipantes. Apoio da Associação dos Moradores 
do Jardim Maitê, da escola do bairro, volun-
tários do Projeto Formare da Suzano e comu-
nidade em geral. Participaram cerca de 110 
crianças, adultos e adolescentes.



50    Todo dia é dia de Ler. Lê pra mim! E assim foi... O Dia Nacional da Leitura, Instituto Ecofuturo 2010    51

Biblioteca Comunitária Ler é 
Preciso de Trindade, PE
O mundo maravilhoso da 
leitura

Sarau literário, declamação de poesia, concur-
so de redação, peça teatral e gincana solidária. 
Participação de cerca de 400 alunos.

Biblioteca Comunitária Ler é 
Preciso de Urbano Santos, MA
A alegria de alguém LER 
PARA MIM

Roda de Leitura, narração de histórias e ativi-
dade ciclística e gincanas. Apoio do Progra-
ma Pró Jovem, Suzano Papel e Celulose, esco-
las, professores e voluntários. Participação de 
200 crianças, jovens e idosos.

Biblioteca Comunitária Ler é 
Preciso de Vassouras, RJ
Era uma vez... 

Chá literário, leitura compartilhada em ho-
menagem a Vinícius de Moraes e contação de 
histórias. Parcerias com a Escola Municipal 
José Carlos Vaz de Miranda, Conselho Gestor 
da Biblioteca, Amigos da Escola, pais, escri-
tores da região e voluntários. Participação de 
cerca de 200 pessoas, entre crianças, jovens e 
adultos.

Biblioteca Comunitária Ler é 
Preciso de Venturosa, PE
Leitura não tem hora, mas 
tem que ser agora!

Semana de leitura no espaço da biblioteca, 
além de roda de Leitura e gincana no Centro 
Cultural. Apoio da Secretaria de Educação e 
do Conselho Tutelar. Participação de cerca de 
250 crianças atendidas.
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