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“As pessoas não sabem o tempo e
o esforço necessários para aprender
a ler. Eu venho tentando há oitenta
anos e ainda não posso afirmar que
tenha conseguido.”
Goethe
2

Se o caminho é somar esforços, desde que foi sancionada a Lei 12.244/10, que determina a
implantação de bibliotecas em todas as escolas do país até 2020, nosso objetivo tem sido colaborar
com as prefeituras com a instalação das bibliotecas do Programa Ler é Preciso em instituições
Pelo terceiro ano consecutivo promovemos, em 2011, o Prêmio Ecofuturo de Bibliotecas. A

públicas de ensino.

primeira edição ocorreu no lastro das comemorações da instituição do dia 12 de Outubro como

Mediante esse quadro é que convidamos as bibliotecas a participar do Prêmio, que nessa edição

o Dia Nacional da Leitura, após ampla campanha iniciada pelo Ecofuturo em 2006 que culminou
na sanção do presidente Lula, em 2008. Um marco pela mobilização da sociedade em prol da
promoção da leitura desde a primeira infância.

primou pelo contato direto com o livro literário e chamou a atenção para a abertura diária e em tempo
integral das bibliotecas, incluindo fim de semana, feriado e período noturno. Das 88 Bibliotecas
Comunitárias implantadas até então, 50 atenderam ao chamado, um aumento de 22% em relação à

Desde então, por meio do reconhecimento do trabalho de profissionais da rede de Bibliotecas

primeira edição. Dentre as participantes, 22 abriram suas portas no dia 12 de outubro, 27 realizaram

Comunitárias Ler é Preciso, o Prêmio vem se consolidando como um inventário de práticas

atividades fundamentalmente em leitura, 14 atenderam integralmente aos requisitos do Prêmio, sendo

inspiradoras de um planejamento anual de leitura, dando-lhes visibilidade e mediando trocas

que as 6 que o fizeram com excelência figuram entre as semifinalistas, e 42 contaram com voluntários

como parte de uma busca sistemática pela promoção de uma cultura leitora de base sólida

para a realização das atividades, num total de 134 voluntários mobilizados.

no país.

Com base em cinco critérios – atividade de leitura literária planejada e realizada; utilização do acervo

Sob o mote “Biblioteca todo dia”, a Campanha do Dia Nacional da Leitura tem destacado

da Biblioteca Ler é Preciso nas atividades; articulação; divulgação; amplo atendimento –, a equipe

a importância de parcerias intersetoriais, integrando governo e sociedade civil, para a

julgadora avaliou todos os projetos e, para as vencedoras, registrou os diferenciais e principais motivos

implementação de bibliotecas, pensadas desde a estrutura física e o acervo, assegurando

que fizeram com que se destacassem. Bezerros/PE (1º lugar), Aimorés/MG e Turmalina/MG (2º lugar) e

ampla acessibilidade, à sustentabilidade de uma política pública que promova o avanço de

Lagoa do Carro/PE (3º lugar) foram as vencedoras; Bauru/SP recebeu menção honrosa; e Joselândia/

indicadores educacionais.

MA e Alagoinhas/BA figuraram entre as semifinalistas.

Pesquisa coordenada por Ricardo Paes de Barros, relativa ao Programa de Implementação

O Instituto Ecofuturo agradece a parceria e o engajamento de todas as pessoas que integram as

de Bibliotecas Comunitárias, realizada há onze anos pelo Instituto Ecofuturo em parceria

equipes das Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, que frequentemente promovem encontros entre

com poderes públicos locais, com acervo de qualidade e pessoas formadas como auxiliares

o leitor e um bom livro. Todo mundo pode ler um dia ou outro, um texto ou outro, mas tornar-se leitor

de biblioteca e promotoras de leitura, aponta que, em escolas próximas das bibliotecas do

é resultado do convívio cotidiano com os livros e a leitura, viabilizado por pessoas convictas do papel

projeto, a evasão diminuiu em 46% a mais do que nas outras. Além disso, escolas no entorno

fundamental que desempenham para o nascimento de um leitor. Pessoas como você sabem que hoje

das bibliotecas do projeto registraram uma elevação de 156% na taxa de aprovação, em

pode ser o dia em que uma criança toma gosto pela leitura, e isso pode afetar positivamente o futuro

comparação com as demais.

de todos. Letra por letra, em grande escala, Brasil adentro, mundo afora!

Christine Castilho Fontelles
Diretora de Educação e Cultura
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Público convidado: 88 Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso

VENCEDORAS
1º LUGAR

38

Participaram

50

Não Participaram

BEZERROS/PE – Viajando nas asas da leitura II
Realização: Graça Jeanne Brainer da Silva, Lúcia de Fátima do Nascimento
e Maria do Carmo Alves do Nascimento (planejamento) / Heleno Pereira do
Nascimento e Maria Auxiliadora Gomes de Morais (voluntariado).

s

A Biblioteca Comunitária de

Bezerro

Bezerros já havia se destacado em
outras edições do Prêmio, ficando

Participação por Estado

em segundo lugar, no ano passado,
com o projeto “Viajando nas asas da
BA

8

11

1

ES
MA

1

5
4

4
15

1

MG
PA

leitura”, que este ano foi aprimorado
e atingiu a excelência em todos
os quesitos. Pudera: as atividades
de leitura aconteceram o ano inteiro e foram intensificadas de 10 a 14 de
outubro, por ocasião da Semana Nacional da Leitura e da Literatura. E como

PE

se leu naquele município! Houve leitura dialogada, dramatizada, silenciosa,

RJ

em voz alta, acompanhada, compartilhada e de rosto escondido – além da

RS

leitura imagética, com obras ilustradas, que promoveu o contato de crianças

SP

e pessoas não alfabetizadas com livros, estendendo-se ainda a uma edição
especial destinada às gestantes. As atividades extrapolaram o espaço
da biblioteca e se expandiram por mais de duas dezenas de instituições
6

VENCEDORAS
2° LUGAR

de ensino, entre públicas e privadas, creches, hospitais, CCI – Centro de

Ofícios Municipais de Pernambuco, CDL – Câmara de Dirigente Lojistas

Convivência dos Idosos, PETI – Programa de Erradicação do Trabalho

(administradora do Shopping Bezerros), Casa dos Conselhos Municipais,

Infantil, feiras, praças e shopping. Estudantes das escolas parceiras se

deficientes visuais e cadeirantes. À frente das articulações, Maria do Carmo

engajaram numa Gincana Leitora, protagonizando a execução do projeto

Alves do Nascimento e Graça Jeanne Brainer da Silva foram as responsáveis

como multiplicadores da leitura na comunidade e na família. O primeiro

pelo planejamento, com o apoio de Lúcia de Fátima do Nascimento, que

Realização: Gisélia Maria Reichhelm Leite, Iracilda Ferreira dos Santos

passo foi a seleção cuidadosa do acervo da biblioteca, para que estivesse

cuidou ainda da organização e do voluntariado, ao lado de Heleno Pereira

e Silva, Kelly Cristina Soares Martins e Zaqueu Cândido de Oliveira

de acordo com cada público. Os livros foram disponibilizados em estantes,

do Nascimento e Maria Auxiliadora Gomes de Morais. A divulgação, além

(planejamento).

tapetes, mesas e esteiras, conforme as condições de cada local, muitos

do tradicional sistema boca a boca e carros de som, contou com os

deles desbravados por uma biblioteca itinerante elaborada especialmente

parceiros jornal A Notícia do Agreste e Rádio Maria FM, que, além das

para a ocasião. Gestantes, bebês, crianças, jovens, adultos, idosos, pessoas

ações previstas, divulgou o marco da Semana Nacional da Leitura e da

hospitalizadas ou enfermas em sua residência, dependentes químicos,

Literatura. A sensibilização das escolas parceiras foi reforçada com a ampla

cadeirantes, deficientes visuais, educadores, estudantes, agricultores e

divulgação em DVD do documentário A Palavra Conta, do Movimento por

feirantes, entre outros, compuseram o amplo e diversificado público. Foram

um Brasil Literário: uma prosa boa conduzida pelo querido e saudoso poeta

8.000 pessoas que Bezerros, município de 50.000 habitantes, mobilizou na

Bartolomeu Campos de Queirós, recheada de depoimentos de leitores de

ocasião, pondo em marcha um projeto compromissado com a formação

vários cantos do país.

de uma cultura leitora desde o ventre materno. Para dar conta dessa
excelente e intensa programação, que visava contribuir para a efetividade de
ações locais focadas na formação leitora da população, houve uma sólida
articulação com parceiros de diversas instâncias sociais: gestores de escolas
públicas e privadas, creches, coordenadores de bibliotecas, representantes
das Secretarias Municipais de Educação, Ação Social, Juventude, Turismo
e Saúde, CRAS – Centro de Referência de Assistência Social, MALB –
Movimento Artístico e Literário de Bezerros, ACEMA – Associação Comitê
de Ecologia e Meio Ambiente, ALAOMPE – Academia de Letras, Artes e

Pela magnitude do projeto, totalmente voltado para a leitura, com acervo
de qualidade compondo uma programação de abrangência e de interesse
público – ampla e estrategicamente articulada com setores de promoção
do bem comum e distribuição da produção cultural –, em que a literatura
foi largamente ofertada e consumida de acordo com a perspectiva e o
acolhimento de cada um, Bezerros se destaca com o primeiro lugar no 3º
Prêmio Ecofuturo de Bibliotecas Comunitárias.

AIMORÉS/MG – De malas prontas para viajar

Aimorés não realizou atividades na
biblioteca. Equipada com um acervo

Aimorés

considerável, saiu, de 10 a 14 de
outubro, para atender todo tipo
de leitor – de mala e cuia! A ideia
é parte de um projeto mais amplo,
que pretende levar a leitura literária
a diversos espaços e registrar as
ações desenvolvidas em um documentário, colhendo dados sobre o ato da
leitura de literatura e a formação de sujeitos leitores em escolas, hospitais,
asilos, presídios. Com duas malas recheadas de livros selecionados
conforme o público estimado, funcionários da biblioteca percorreram o
Parque Botânico, o Hospital, a APAE, o Asilo Jesus Nazareno e o Centro
Municipal de Educação Infantil Sonho Meu, promovendo rodas e grupos
de leitura, leitura individual e história contada. Retornaram com a bagagem
ampliada: registros das experiências transformadoras do encontro com a
8

VENCEDORAS
literatura, convites para que voltassem aos lugares onde levaram o projetoe

Norma Lopes, Janeuce Cordeiro e Gilda Gomes, que tiveram exemplares de

biblioteca, que foi lido para o público. A ocasião consistiu ainda num marco

novos leitores cativados para a biblioteca. Além das instituições visitadas,

seus livros sorteados entre o público. As ações de leitura, que tinham como

político entre a população e as autoridades locais: a Câmara Municipal, na

Aimorés se articulou com vários órgãos da Prefeitura, como a Secretaria de

foco a literatura e o papel da biblioteca na consolidação desse processo,

figura de seus 11 vereadores, assumiu o compromisso público de legislar

Educação e a de Transportes, atingindo um público de 2.110 pessoas.

se estenderam de setembro a outubro de 2011 e foram realizadas em

em favor da biblioteca, com dotações orçamentárias mensais para ações de

diferentes espaços, com públicos de todas as faixas etárias. Na Paróquia

promoção de leitura e complementação do acervo, garantindo uma política

Nossa Senhora da Piedade, o evento foi divulgado durante as celebrações

de incentivo à leitura no município. Ativa e politizada, como deve ser uma

e, no dia 12 de outubro, a literatura foi incorporada à missa das infantil, com

biblioteca viva, Turmalina também pretende conquistar das autoridades

a participação leitora de crianças e funcionários. O jornal Correio do Vale e

locais a ampliação do quadro de funcionários, ao mesmo tempo que

a Rádio Cidade FM não se restringiram à divulgação do evento, foram além

está de olho no cumprimento do compromisso já firmado publicamente.

e inseriram a literatura em suas pautas, veiculando artigos sobre bibliotecas

A biblioteca se articulou ainda com o comércio local e com a Secretaria

e cedendo espaço ao programa “Nas ondas da leitura”, respectivamente.

Municipal de Educação (mobilizando escolas urbanas e rurais), atingindo

A biblioteca ficou aberta por todo o dia 12 de outubro, aderindo à proposta

aproximadamente 12.000 pessoas (metade desse público, por meio do

feita pelo Instituto Ecofuturo a todas as bibliotecas da Rede Ler é Preciso

programa de rádio, que também é veiculado na internet).

Foi assim que Aimorés incorporou o “espírito” de uma Biblioteca Ecofuturo,
saiu em busca de novos leitores, com ação planejada no detalhe e acervo
selecionado para cada público e localidade e com a preocupação de registrar
o resultado dessa conquista, o segundo lugar nesta edição do Prêmio.

TURMALINA/MG – Pondo a leitura na boca do povo
Realização: Bianca Leão, Maria Selma Fernandes Lima e Valéria Santos
Pires (planejamento) / Gilmar Souza, Lucas Santana e Neick Lopes
(voluntariado).

e endossada pelo Ministério da Cultura – parte de uma campanha para
chamar a atenção das autoridades governamentais sobre a necessidade
de criar condições para que as bibliotecas possam ficar abertas inclusive
no período noturno e no fim de semana para abastecer os leitores. O dia

Partindo da leitura de referências
bibliográficas e publicações do
Instituto Ecofuturo, o grupo de
trabalho de Turmalina compôs o
acervo selecionado especialmente
para a ação: clássicos da literatura e
produções de autores locais, como

foi iniciado com um gostoso café da manhã servido ao público, seguido
de visitas agendadas, leituras compartilhadas, rodas de leitura, teatro e
encenação, programas de rádio, lançamento de livros, chá literário com

Turmalina

Pela cuidadosa programação focada em leitura de literatura distribuída ao
longo de meses e culminando no dia 12 de outubro, direcionada a diferentes
faixas etárias, com acervo rico e diversificado, disseminado em diferentes
locais de encontros e trocas de experiências humanas, pela ampla e
vitoriosa articulação com parceiros e o poder público, Turmalina se destaca,
junto à conterrânea Aimorés, com o segundo lugar nesta edição do Prêmio.

idosos e a Caminhada da Leitura – quando foi lido o “Manifesto por uma
Turmalina de leitores – uma Turmalina literária”. Um banner exposto na
biblioteca contava a trajetória da voluntária Neick Lopes, uma homenagem
com texto de Valdevino Ferreira, escritor assíduo das atividades da
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SEMIFINALISTAS
3º LUGAR

LAGOA DO CARRO/PE – Brincar de ler 2011
Realização: Cármen Verônica Andrade, Maria José Costa, Maria Josineide
de Moura e Rosinete Correia Carvalho (planejamento) / José Rabelo,
Kássio Henrique Felipe Geraldo, Maryanne Carvalho e Suzana Cristina
(voluntariado).

escola parceira Dr. Francisco Siqueira, que auxiliou com muitos outros

Nacional da Leitura e da Literatura,

recursos. Foram realizadas parcerias com comércio local, Secretaria de

no dia 11 de outubro, 40 detentos

Cultura, Funcultura, Prefeitura, Rádio Carpina FM e Conselho Tutelar, o que

tiveram a oportunidade de manusear

assegurou que cerca de 800 pessoas brincassem de ler naqueles dias.

livros, ler sinopses e prefácios,
ouvir a leitura de trechos de obras

Pelo foco em expansão da leitura literária, realizada por meio de cuidadoso

indicadas por eles e tomar livros de

planejamento e organização, proporcionando o intercâmbio entre biblioteca

empréstimo, podendo levá-los para

e outros espaços, Lagoa do Carro se destaca com o terceiro lugar nesta

as celas.

edição do Prêmio.

A iniciativa, que foi um primeiro passo para o acesso ao diversificado acervo
da biblioteca pelos educandos que não participam do grupo escola, contou

Pelo segundo ano consecutivo,
por ocasião do Dia Nacional da
Leitura, Lagoa Grande optou por

com a articulação de todos os funcionários da unidade PII e com o apoio
MENÇÃO HONROSA

aumento de usuários e empréstimos de livros.

realizar leituras nas dependências da
biblioteca e em praça pública nos
dias 10 e 11 de outubro. O motivo
é simples: a primeira vez deu certo.
E tão certo que a população, que

do Centro de Trabalho e Educação e da Diretoria Disciplinar e resultou no

BAURU/SP – Dia de visita à biblioteca
Realização: Claus Jeferson Bernardo, Douglas Santos da Costa, Giovani
Vieira, João Piauí Oliveira e Vanderlei Alves da Silva (planejamento).

SEMIFINALISTAS

Proporcionar à população carcerária o acesso aos livros pode requerer uma

ALAGOINHAS/BA – Leitura em cada canto da cidade

articulação minuciosa, mesmo quando há biblioteca dentro dos presídios.

Realização: Claudemir Santos da Paixão e Maria Iordania Menezes de

contava com o evento em 2011, já o aguarda em 2012 – e a expectativa
é que se torne parte do calendário de eventos da cidade, que, depois de
namorar os livros na praça, aprende a namorá-los também na biblioteca.

arro

oC
Lagoa d

Quarenta livros, entre cordel, literatura infantojuvenil e poesia, foram
expostos, manuseados e lidos por e para o público. Houve ainda leitura
de rosto escondido, fantoches, pantomima e doação de livros e revistas.
Estiveram na praça cerca de 25 voluntários, entre alunos e ex-alunos da

Na Penitenciária “Dr. Eduardo de Oliveira Vianna” (PII de Bauru), o desafio
era atender detentos que não participam do grupo escola e, por isso, não
podem frequentar o pavilhão onde se encontra a Biblioteca Comunitária.

Santana Andrade (planejamento) / Marilda Nascimento Souza e Tânia Maria
Alves da Paixão (voluntariado).

Aberta a exceção para o trânsito naquele local por ocasião da Semana
12

PARTICIPANTES
Com uma seleção de 70 livros de

Articulada com a Secretaria de

poesia e ficção baseada no perfil

Educação, Prefeitura, comércio local,

dos leitores que constam da lista de

diretores de escolas, professores e

frequência, foram realizadas leituras

voluntários, Joselândia disponibilizou

literárias na biblioteca, na praça,

praticamente todo o seu acervo

aprendendo

em escolas e no Posto Médico da

infantojuvenil para esta edição do

Realização: Edileusa Araújo Silva, Maria do Socorro A. Pereira da Silva e

cidade, beneficiando cerca de 700

evento, planejado antecipadamente

Zelnice Gomes Leão (planejamento).

crianças, adolescentes e adultos.

pelas funcionárias em parceria

No dia 12 de outubro, a biblioteca permaneceu aberta ao público, inclusive

com o conselho gestor. As atividades realizadas entre 10 e 12 de outubro

à noite, e no fim de semana também houve expediente, atendendo ao

atingiram também o público adulto. Sob o tema “A importância da literatura

pedido das crianças da comunidade. O custeio do evento foi garantido pela

infantil e como organizar a biblioteca escolar”, foram ministradas palestras

articulação com o comércio local e venda de materiais recicláveis. Outros

e oficinas com professores, secretários e coordenadores de educação.

parceiros, como Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, Biblioteca Maria Feijó,

Maurício Bezerra, o “leitor número um” da biblioteca, falou da importância

colégios Pedro Furtado e Júlio Leal e Fundação Conte Comigo, asseguraram

da leitura e de como os livros mudaram sua vida. Ozéias Reis, cadeirante,

a efetivação do projeto. Aliás, excelente projeto: focado em leitura literária

e Afonso de Jesus, deficiente visual, foram os convidados da “Manhã

cuidadosamente selecionada, bem articulado com diferentes setores,

de leitura e bate-papo com pessoas especiais”, dando depoimentos,

inclusive com arrecadação de fundos, amplo atendimento e abertura da

apresentando colegas de escola, falando das pessoas que os ensinaram a

biblioteca em fim de semana e feriado, atendendo à demanda da população.

ler e promovendo leitura em braile. Alunos do 6º ano da Escola Leda Tajra
participaram de rodas de leitura, enquanto estudantes da Escola Tia Norma
visitaram a biblioteca, evento que atingiu um público de 200 pessoas.

JOSELÂNDIA/MA – Para ler e brincar, é só começar

Excelente projeto, com acervo bem trabalhado, boa articulação e

Realização: Agamenon Pereira dos Santos, Erisdê da Silva Borges, Hylnara

atendimento amplo. Destaque para a abordagem inicial, com palestras e

Silva Sousa, Jucilene Marques, Marilena Borges Amorim e Reginaldo Oliveira
de Sousa (planejamento) / Jânio Sucupira Feitosa, Rozvald Saraiva Sousa e

PARTICIPANTES

AÇAILÂNDIA – ASSENTAMENTO CALIFÓRNIA/MA – Lendo e

A recém-inaugurada biblioteca
estreou seu primeiro projeto no dia
26 de agosto, com os 50 alunos das
séries iniciais da Escola Municipal
Antônio de Assis, que tiveram a
oportunidade de conhecer o acervo,
manusear livros, participar de leitura
coletiva, leitura de imagens e leitura
individual, cujas impressões foram compartilhadas, ao final, numa roda de
conversa. Eles demonstraram ter gostado tanto da iniciativa que a biblioteca
já se pôs em alerta sobre a necessidade do trabalho regular com a leitura de
literatura o ano todo.

orientações a educadores sobre implementação de bibliotecas escolares e
abordagem da leitura para pessoas com deficiência.

Vanuza Pereira de Almeida (voluntariado).
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PARTICIPANTES
AÇAILÂNDIA – VILA ILDEMAR/MA – Asas de papel

ALAGOINHA/PE – Quem lê aprende, quem ouve amplia sonhos

Realização: Gersonita Dias Ferreira, Joselene Bastos Gonçalves, Josélia

Realização: Luciene Freire Alves Galindo, Maria do Socorro A. Pereira da

Oliveira, Maria das Graças da Silva e Zeila Ferradaes (planejamento) /

Silva e Simone Galindo Lopes (planejamento).

Em Alambari, houve um dia de
festa com distribuição de algodãodoce, pipoca e sorvetes, atrações
esportivas, piscina de bolinhas,

Francisco Vanderlan das Chagas (voluntariado).

cama elástica, contação de histórias,
Este ano Alagoinha se articulou com

cineminha e tenda do dentista para

Também recém-inaugurada, a

a Secretaria de Educação e escolas

130 crianças. As atividades foram

Biblioteca Comunitária Ler é Preciso

municipais e estaduais para realizar

realizadas no dia 14 de outubro

José Carlos Trindade (Zezão) soube

leituras para aproximadamente 300

na quadra José de Morais, com o apoio do Departamento de Educação,

aproveitar a ocasião do Dia Nacional

crianças no período de 26 a 31

Cultura, Esporte e Turismo e do Jornal Oficial de Alambari.

da Leitura para apresentar-se à

de outubro. Os pequenos leitores

comunidade e promover pequena

participaram de uma Dinâmica

palestra sobre os benefícios da

da Leitura, cujo objetivo era fazer

leitura de literatura, usando o mote

leituras individuais e, em seguida, narrar a história para os colegas. Uma

ALCOBAÇA/BA – Hora do conto

da campanha deste ano, “Todo dia é dia de Ler: biblioteca todo dia”. Com

aluna foi convidada a ler para os demais, com o apoio da funcionária da

o intuito de incentivar a leitura de literatura infantojuvenil, foram realizadas

biblioteca, que promoveu ainda a leitura coletiva do livro O que Tem dentro

Realização: Anilda Souza França, Josete Marques Pereira, Maria José

leituras compartilhadas e individuais, além de um trabalho com ilustração e

do Ovo?. A professora Fátima Leal leu uma história em braile e abordou a

literatura para as crianças menores. Para a efetivação do projeto, a biblioteca

questão da acessibilidade às bibliotecas por pessoas com deficiência visual.

Birindila, Mavilde Alves Bandeira e Vanuza Matos Silveira (planejamento) /
Adriana Matos Silveira, Paulo Sérgio e Romilda (voluntariado).

contou com o apoio da direção da Escola Fernando Rodrigues de Souza
(cujos alunos do 9º ano participaram em peso), da Rádio Comunitária ARCA

O foco foi a contação de histórias,

FM e de voluntários. O evento, ocorrido em 11 de agosto, contou com um

tanto por funcionários da biblioteca

público de 100 pessoas.

ALAMBARI/SP – Circuito do Dia das Crianças
Realização: Anderson Iwanizuk Tackizuk, Cristiane Aparecida Rodrigues
Magueta e Renata Nanini (planejamento).

como pelas crianças atendidas, que
utilizaram fantoches. As atividades
foram realizadas no dia 21 de
outubro, para cerca de 100 pessoas,
16
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nas dependências da biblioteca, com o apoio da Secretaria de Educação.

ALTINHO/PE – FestLer (Festa da Leitura)

ARCOVERDE/PE – Tenda literária

BELTERRA/PA – Quem lê viaja. Abre horizontes

Realização: Clecilda Lucena de Lima Dias, Gleys Queiroz Maciel Vidal

Realização: Dilma Serrão, Maria Joana de Sousa, Natalice Pinto de Sousa

Valença, Maria da Penha Lino Gomes, Maria do Socorro Gomes e Maria

e Soraya Torres da Silva (planejamento).

do Socorro Soares de Oliveira (planejamento) / Lilian Rejante Tenório Britto
(voluntariado).

Com projeto bem planejado,

Realização: Jean Carlos Bezerra, Lediane Silva, Lindalva dos Santos e
Paulo José de Oliveira (planejamento) / Graça Bezerra (voluntariado).

totalmente focado em leitura de
Distribuído em prateleiras, mesas e

literatura, todo o acervo foi posto

tapetes, um acervo bem selecionado

à disposição do público: havia

de literatura infantojuvenil, romances,

mesas ornamentadas com frases de

Professora Maria do Socorro

poesias e contos em braile esteve

autores brasileiros e estrangeiros,

Rodrigues da Silva, Escola Dr.

à disposição do público no dia 14

livros expostos em varal, mural dos

Moraes Rêgo e Grupo Escolar

de outubro, numa Tenda da Leitura,

contos mais lidos, cortina de bolsos

Felismino Guedes, no dia 10 de

armada em frente à biblioteca para

com acervo. Uma Casinha da Leitura fez a cabeça da garotada, enquanto

outubro, foram realizadas atividades

chamar a atenção dos passantes.

escolas parceiras visitaram a biblioteca trazendo contos elaborados por

Em parceria com as bibliotecas escolares do município, Escola Municipal

de mediação de leitura, dinâmicas,

Enquanto degustavam balas e bombons que lhes eram oferecidos, 300

seus alunos, que puderam ler suas produções publicamente. Houve ainda

música, cordel, teatro, fantoches,

crianças, adolescentes e adultos foram presenteados com leitura de rosto

rodas de leitura e atividades de leitura continuada. Secretaria de Educação,

contação de histórias e leitura de

escondido, leitura compartilhada e conto literário. Os que optaram pela

Rádio Comunitária Serrabel e Escola de Ensino Infantil Frei Osmundo foram

poesia para 500 pessoas. O evento aconteceu no ginásio poliesportivo e

leitura individual também tiveram seu cantinho. Arcoverde contou com o

os parceiros da biblioteca, que contou com a participação de 300 pessoas

teve o apoio da Prefeitura, Secretaria Municipal de Educação, Projeto Escola

apoio da Secretaria Municipal de Educação.

entre os dias 10 e 12 de outubro.

Leitora e Bibliotecas Comunitárias dos povoados de Taquara e Ituguaçu.
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BUÍQUE/PE – Trem da leitura
Realização: Ellys Ayla Alves Barbosa, Gleiciane, Josefa Fabiana Barbosa

CAMAÇARI/BA – Todo dia é dia de ler: lê pra mim – Visitação à X

Em Camocim de São Félix, no

Bienal do Livro 2011

período de 12 a 31 de outubro,

dos Santos, Maria das Graças, Maria Margarete e Rosineide (planejamento) /

Realização: Ana Célia Simões Pinho, Consuelo Albuquerque, Cristiane

Eliel (voluntariado).

Ferreira Cerqueira, Maria Auxiliadora Rodrigues Costa, Rosana Soares
Borges, Souza Nazaré e Wamberto Alves de Brito Filho (planejamento) /
As atividades se concentraram
na Biblioteca Municipal Graciliano

Ana Célia Simões Pinho, Iraildes Souza Nazaré e Rosana Soares Borges
(voluntariado).

houve leitura livre, leitura para bebês,
leitura dirigida e visitas programadas
à biblioteca, assim como oficinas
de desenho, recorte, colagem e
massinhas, música, brincadeiras
com palhaço e fantoches. O evento
contou com a presença de 250 pessoas e teve o apoio da Prefeitura, da

Ramos, com uma barraca de livros

Secretaria de Educação e Cultura e da Rádio Central Nordestina.

na entrada. Durante os dias 11

A biblioteca promoveu, no dia 31 de

e 12 de outubro, um público de

outubro, a visitação de 44 pessoas,

1.200 pessoas, entre estudantes,

entre alunos de escolas públicas e

professores e moradores da

privadas da comunidade de Vila de

comunidade, teve contato com

Abrantes, usuários da biblioteca e

CARAÍBAS/BA – O domínio da leitura

livros expostos, apresentações teatrais, oficinas de origami, palestras

alunos da Oficina de Arte e Incentivo

com cordelistas e escritores regionais e apresentação de palhaços mirins

à Leitura, à X Bienal do Livro da

Realização: Euraides Oliveira de Jesus e Marlete Bastos Miranda

articulada com contação de histórias. A biblioteca obteve o apoio da

Bahia, em parceria com a Secretaria

Prefeitura e das Secretarias de Educação, que viabilizou o acesso de alunos

de Cultura e com o Centro de Convenções da Bahia, que sediou o evento.

(planejamento) / Dalira dos Santos Lelis, Marta Dias Amorim, Ozana Laceda
Dutra e Silvani Sousa Lopes (voluntariado).

da zona rural, e da Cultura, que contribuiu financeiramente.
O projeto foi pensado de modo que
as crianças pudessem escolher
CAMOCIM DE SÃO FÉLIX/PE – Todo dia é dia de ler! Lê pra mim
Realização: Adrielle de Lima Silva, Elton Fagner Silva Gonçalves, Grácia
Pereira da Fonte, Lenice Ferreira de Alcântara, Maria Joelma da Silva Monteiro
e Willian de Lima Silva (planejamento) / Maria Lucineide da Silva (voluntariado).

suas leituras. Durante o período de
6 a 11 de outubro, na Biblioteca
Comunitária de Caraíbas, houve
varal, roda e concurso de leitura,
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além de histórias contadas por quatro professoras voluntárias e um

receberam a visita de uma Caixa Mágica, com acervo bem selecionado,

elaborado um cantinho da leitura decorado com personagens da literatura

funcionário da biblioteca; ao final, as crianças, na maioria alunos do Centro

atendendo a pedidos e sugestões dos leitores. A mágica da caixa, que

infantil. O evento, com público de 90 pessoas, contou com o apoio da

Educacional Jesuíno Flores, reproduziam a história lida, oralmente, por meio

também alegrou internos de hospitais, crianças de creches e jovens de

Secretaria Municipal de Educação e aconteceu no dia 17 de outubro.

de desenhos ou dramatizações. Aos 150 participantes foram distribuídos

projetos sociais, consistiu ainda em valorizar os acervos encontrados nas

exemplares do Passaporte da Leitura Brincar de Ler, publicação do Instituto

escolas visitadas e inseri-los nas ações de leitura. Entre crianças, jovens,

Ecofuturo. Além da escola mencionada, atuou como parceira do evento a

adultos e idosos, esse excelente projeto atingiu um público de 587 pessoas

Biblioteca Municipal de Caraíbas.

durante o período de 3 a 28 de outubro, com o apoio das Secretarias de
Educação e de Saúde e da Diretoria de Transporte.

CONGONHAS/MG – Leitura para todos
Realização: Adriane Lílian Vieira, Júnia Gracielle Ferreira, Raquel de
Camargos e Simone Aparecida de Andrade Cardoso (planejamento) /
Marcos Aurélio Brandão Júnior e Michelle Roberta Machado (voluntariado).

CASINHAS/PE – A viagem da Caixa Mágica no Mês da Leitura
Realização: Alexsandra Silva, Dennis Nascimento, Maria Verônica Geriz e
Mércia Barbosa (planejamento) / Aldo Cezar e Josiel Barbosa (voluntariado).

CONCEIÇÃO DA BARRA/ES – Todo dia é dia de ler: biblioteca todo dia
Realização: Aurelina C. Duarte Fonseca, Maria da Penha Renock, Nilza
Neide Nascimento Vasconcelos, Rosângela Vicente Guanandy e Tânia Maria

A empreitada de fisgar leitores nesta
edição do Dia Nacional da Leitura

Figueiredo de Jesus (planejamento) / Carlos Humberto Guanandy e Mário
Jorge (voluntariado).

Roda de histórias, piquenique
literário, apresentação teatral,
palestras, bate-papo com escritor
e lançamento de livro foram as
atividades promovidas para um
público de 300 pessoas, entre

começou precisamente com uma
pescaria da leitura! A cada pesca

Com o intuito de apresentar o acervo

crianças, adolescentes e adultos.

realizada por visitantes no mês

a professores e alunos, houve

O projeto, realizado no período de

de outubro, eram lidos trechos

exposição de livros, orientações

11 a 14 de outubro, contou com o apoio das mídias locais (jornal e rádio),

de livros, cordel e poesia, com a

sobre seu manuseio, instruções

da Secretaria de Comunicação e da Prefeitura.

distribuição de prendas. Escolas

sobre o cadastro de leitores e leitura

das comunidades rurais, que não têm acesso à Biblioteca Comunitária,

de duas histórias nas dependências
da Biblioteca Municipal, onde foi
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DUQUE DE CAXIAS/RJ – Todo dia é dia de ler: biblioteca todo dia!
Realização: Maria Lúcia dos Santos e Renato Soares (planejamento) /
Patrícia e Solange (voluntariado).

e para a comunidade local,

Transporte e com a Prefeitura. Essa ação, que aconteceu no dia 27 de

viabilizando práticas de leitura e

outubro, resultou em expressivo aumento de visitas e empréstimos da

intercâmbio entre o público. Como

Biblioteca Comunitária, revelando a importância de pensar em estratégias

aperitivo, trechos de livros foram

criativas para ampliar o atendimento.

enviados às escolas, despertando
A Biblioteca Comunitária Ler é

o desejo de conhecer as obras em

Preciso de Duque de Caxias,

seu conjunto. Também a relação

localizada no Colégio Estadual

de livros que comporiam o acervo

Adelina Castro, promoveu, no

itinerante do projeto foi enviada com antecedência aos professores. As

dia 11 de outubro, leitura livre e

obras, cuidadosamente selecionadas, foram espalhadas pelo chão do

compartilhada, contação de histórias,

Ginásio Poliesportivo Nego Assunção, compondo um itinerário repleto de

ciranda, encenações e visita ao

leitura e sedução dos novos leitores, que puderam manusear os objetos

acervo para 25 crianças do 1º ano da

livremente.

Escola Municipal Marilândia.

Em duplas, alunos liam um para o outro, enquanto, num círculo maior,
um colega se aventurava a ler um livro para a turma. Num dia repleto de
relações lúdicas com a literatura, os participantes foram desafiados a

ESTRELA DO SUL/MG – Janela para a literatura
Realização: Balbina de Fátima Reis, Elcione Aparecida Gonçalves de
Oliveira, Naiara Feliciano Lemes, Sônia Gonçalves Queiroz e Wilma das
Dores Ribeiro (planejamento).

inventar falas para personagens de obras ilustradas e, pela leitura de trechos
de histórias, adivinhar o nome da obra e do autor.
Houve ainda leitura de poesia, varal e estante de livros, composição de
histórias seguida da leitura pelos próprios alunos e campeonato de leitura
para reconhecer aqueles que leram o maior número de livros. Para a
realização de projeto tão bem planejado e totalmente focado em leitura

A equipe da biblioteca promoveu leitura literária para os alunos do 1º ao 5º
ano das escolas Jacó Batista do Amaral e Maria Moreira de Vasconcelos

literária, para um público de 300 pessoas, Estrela do Sul se articulou com

FLORES/PE – Tudo tem uma história
Realização: Ernesto José Gonçalves Bezerra, Ialy Aparecida Barbosa
Campos e Maria da Conceição Lima Guimarães (planejamento) / Adriano
Emídio da Silva, Andrea Carla Alves da Silva e Gessica Maria Bezerra de
Amorim (voluntariado).

No período de 3 a 12 de outubro,
houve leitura, produção de textos
e círculos de leitura com crianças
da Escola Municipal Dr. Paulo
Pessoa Guerra e do Centro Cultural
Nunense, além da exposição do
acervo de audiolivros da biblioteca.
As atividades contaram com a
participação de 100 pessoas.

o conselho gestor da biblioteca, com as Secretarias de Educação e de
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GARANHUNS/PE – Biblioteca nossa de cada dia

GRANITO/PE – Biblioteca viva

Realização: Edneide de Medeiros Silvam, Margarete Jane de Melo Teixeira,

Realização: Erislane Maria Marcelino de Souza Soares, Maria do Amparo

Rodsom Matias Cabral, Rosa Maria Martins Acioli e Verônica Alves da Costa

Marcelino Alves dos Santos, Maria Egina Coelho Bezerra e Rosângela Maria

(planejamento) / Gilmar Ferreira Costa, Maria das Graças Silva Borba e Maria

Rodrigues Bezerra Alencar (planejamento) / Ana Paula Freires (voluntariado).

biblioteca itinerante e uma feira de
livros para divulgação do acervo, ao
mesmo tempo que incentivou visitas
à Biblioteca Municipal e à Casa de
Cultura, parceiras na implementação

de Fátima Araújo de Andrade (voluntariado).

do projeto. Cerca de 300 crianças e
Contação de histórias, leitura,

adolescentes, entre eles estudantes

Dentro e fora da biblioteca, foram

interpretação e produção de

da Escola Municipal Elmira Figueira,

organizados estandes para

textos foram oferecidas no dia

participaram da leitura de livros de literatura. A biblioteca contou ainda com

exposição do acervo, divididos por

12 de outubro, na biblioteca, a

o apoio da Secretaria de Educação e Cultura, da Prefeitura e dos projetos

gêneros literários: literatura infantil

250 pessoas, entre crianças,

Mais Educação e Garoto Cidadão.

e infantojuvenil; literatura brasileira;

adolescentes, jovens, adultos e

literatura estrangeira; poesia;

idosos. As ações contaram com

literatura de motivação e autoajuda.

o apoio da rádio local, Prefeitura e

As atividades, realizadas no dia 12

Secretaria de Educação.

de outubro, contaram com o apoio das Secretarias Municipais de Educação

JUREMA/PE – Manhã de leitura, brincadeira e animação
Realização: Gerimário Antônio de Melo, Josefa Soriane Ferreira, Josefa

e de Comunicação Social, além das rádios Maranos e Sete Colinas. A

Vanusa Pereira Andrade e Maria Madalena dos Santos (planejamento).

visitação atingiu apenas 20 pessoas, uma vez que na cidade havia shows e
parques com atrações circenses e distribuição de brinquedos ocorrendo no

ITAGUAÍ/RJ – Todo lugar é lugar de ler!

mesmo dia, em comemoração ao Dia da Criança.

Realização: Maria das Graças Rocha Costa, Monique Benevides, Priscila
de Paula, Raquel Teixeira e Valéria Teixeira de Abreu (planejamento) / Raquel
Teixeira (voluntariado).

Dinâmicas e rodas de leitura,
sorteios de brindes entre crianças
que mais leram durante o ano e
distribuição de brinquedos foram
realizados em frente à Biblioteca

Com o intuito de suprir a carência de leitura nos espaços públicos do

Comunitária de Jurema no dia 12

município, no período de 12 a 20 de outubro, Itaguaí viabilizou uma

de outubro. Para a realização do
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evento, do qual participaram 200 crianças e adolescentes, foram realizadas

Entre 10 e 15 de outubro, caixas

da biblioteca e pela coordenação

parcerias com o Sindicato Rural de Garanhuns, jornal Tribuna do Agreste e

de leitura foram levadas às creches

pedagógica da escola. Um belo

revista Cidade Amupe.

durante os horários de intervalo da

exemplo de como esses dois

biblioteca, que também expôs livros

espaços podem se complementar

em suas mesas, com o objetivo de

para contribuir para a formação

apresentar o acervo ao público. Cerca

leitora!

MAIRIPORÃ/SP – Contando história

de 200 crianças e adolescentes foram
atendidos nesse período.

Realização: Aparecida, Kelly, Luiz Pereira de Souza, Neide Silva Bueno e
Rafael Bourbon (planejamento).

MOGI DAS CRUZES – DISTRITO DE TAIAÇUPEBA/SP – Lendo,
brincando e aprendendo
A equipe da Biblioteca Comunitária
de Mairiporã levou os livros para
fora de seu espaço e chegou até a
entidade de assistência social Meu
Guri, do CCCA Mairiporã, onde
leu histórias para 100 crianças e
adolescentes no dia 11 de outubro.

MAUÁ/SP – Leituras encantadas
Realização: Antônio Jorge Valério, Dulcinéia Gonçalves de Souza,

Realização: Mayra Pinheiro de Sousa Martins (planejamento) / Patrícia
Santana (voluntariado).

Claudete Vitorina de Cerqueira Santos, Kátia Faria Tomsic d’Ávila, Maria das
Graças Barros da Costa, Maria Izabel de Oliveira Santos, Rosimeire Cristo
Campanari, Sandra Carvalho do Carmo e Suzana Maria Teixeira Ribeiro de
Souza (planejamento).

Foi realizada atividade de leitura no
dia 28 de outubro com dois alunos
da EMEI Cecília de Souza Lima
Viana e um adulto.

A equipe da Biblioteca Comunitária de Mauá fez parceria com a direção da
Escola Municipal Zeny Machado Chiarotto com o objetivo de desenvolver
MARACÁS/BA – Semana da Leitura, venha se divertir com a gente!
Realização: Adriana F. Conceição, Cláudia, Rosângela Portela e Sirlene
Gomes (planejamento).

o hábito da leitura em crianças de 6 e 7 anos do Ensino Fundamental.
Assim, no dia 11 de outubro, numa programação integrada entre biblioteca
e escola, 94 alunos participaram de quatro sessões de leitura literária no
espaço da biblioteca, com acervo selecionado em conjunto pela equipe
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MUCURI – CENTRO/BA – Ler é preciso
Realização: Adriana Guterres, Clarisia Rocha, Cleumar Koch e Maria

MUCURI – DISTRITO DE ITABATÃ/BA – Se você não vai à biblioteca,

Foi realizada, na biblioteca, leitura

ela vai até você

compartilhada de trechos do livro

Aparecida Batista dos Santos (planejamento) / Jaiane dos Santos Ferreira e

Realização: Cleonice de Oliveira, Cleuza Oliveira de Jesus, Euza Pinheiro

Maria Clara Cunha (voluntariado).

Azevedo, Sofia Alves Santos e Sônia de Oliveira Souza (planejamento).

Reinações de Narizinho para 12
crianças, no dia 13 de outubro, com
o apoio da Prefeitura.

Desde o planejamento, a biblioteca

Passaporte por excelência de

tomou como meta a sensibilização

viagens maravilhosas, dessa vez, em

da comunidade para a importância

Itabatã, a biblioteca resolveu viajar.

de oferecer às crianças leitura de

Com um rico acervo a tiracolo, foi

qualidade, promovendo palestras em

vista transitando e seduzindo leitores

escolas e incentivando educadores

por todos os bairros: Triângulo

e pais a oferecer leitura literária em

Leal, Cidade Nova, Cidade Alta,

Realização: Edna Penedo de Andrade, Erineide Barbosa da Silva, Maria

voz alta. O excelente projeto, com

Nova Era, Gazinelândia e São José

José dos Campos e Maria Suédina de Oliveira (planejamento) / Elba Vilar de

exposição de acervo bem selecionado, contou com o apoio da Prefeitura.

Operário. Também deu o ar de sua graça na Praça Nações Unidas, no

Foram realizadas na Avenida Petrobrás rodas de leitura com adultos e

Mercado Municipal e, claro, na Rodoviária. A viagem, que atendeu cerca

crianças, brincadeiras e hora do conto. Como lembrança do evento,

de 100 pessoas em cada parada no dia 28 de outubro, obteve o apoio da

que aconteceu no dia 10 de outubro, os 500 participantes levaram para

Secretaria de Educação e virou notícia nas rádios locais.

casa livretos com histórias inacabadas em que, no lugar de uma narrativa

Araújo (voluntariado).

Com uma seleção de acervo
pensada para atrair crianças e jovens,
foram promovidas, de 26 a 30 de

suspensa, havia o convite para o leitor ir à biblioteca descobrir o desfecho.

setembro, na biblioteca, contação

Desde a consumação dessas atividades, o fluxo de leitores na biblioteca tem
aumentado, inclusive com visitação de turmas escolares.

PANELAS/PE – Semana da Leitura e Literatura na biblioteca

NATIVIDADE DA SERRA/SP – Ler é uma aventura
Realização: Patrícia da Silva Faria (planejamento) / Maria das Graças Silva
(voluntariado).

de histórias e rodas de leitura para
um público de 400 pessoas, na
maioria alunos das escolas rurais.
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Professores relatam maior interesse dos alunos pela leitura e aguardam nova
visitação à biblioteca, que este ano teve apoio do comércio local.

Com direito a bilheteria e

PARDINHO/SP – Leitura sustentável

pipoqueiro na calçada, por um

Realização: Alessandra Aparecida de Paula e Ana Lúcia de Barros Santos

momento a biblioteca mudou

(planejamento).

de nome, tornando-se o Cine
Leitura, um verdadeiro cinema

PARATY/RJ – FLET (Festa Literária da Escola do Taquari)

Em parceria com o Projeto Espaço

literário. Em cartaz, claro, filmes

Realização: Carolina da Silva Nunes, Joseli Maria de Sampaio, Jucelene

Amigo, mantido pela Prefeitura,

relacionados à literatura, além de

houve leitura de literatura na

palestras, contação de histórias,

Teodoro dos Prazeres, Juliana Alessandra Maluf da Cunha, Márcia Silva

biblioteca para 30 crianças de 6

pintura e leitura literária, com acervo bem selecionado. De censura livre, a

a 12 anos, no dia 11 de outubro,

programação atingiu um público de 1.200 pessoas, de bebês a adultos,

tendo como pano de fundo o tema

e a maior parte foi pela primeira vez ao cinema. A recepção da biblioteca

A FLET foi a culminância de um

sustentabilidade. A pedido de um

foi transformada na Salinha Brincando com Letrinhas, com contadores

projeto desenvolvido ao longo do

dos alunos, foram lidos também

de história e orientadores de leitura. Programada para crianças e jovens,

ano letivo em parceria com a Escola

poemas de José Paulo Paes.

a seção Brincando com Literatura na Tecnologia estimulou a brincadeira

Domiciano e Maria Aparecida Moreira do Carmo (planejamento).

com literatura nos computadores do infocentro da biblioteca. Para os três

do Taquari, com o objetivo de
promover a apropriação da cultura
literária na escola e na comunidade,

RUY BARBOSA/BA – Cine Leitura

junto às famílias. Nesta edição da

Realização: Aline Bastos de Jesus, Ana Rita Tavares Silva, Célia Nery de

Festa, 500 pessoas participaram de

Araújo Cavalcante, Cleide Norman da Silva Jansem Melo, Cleonice Costa

dias de evento, ocorrido de 10 a 12 de outubro, a biblioteca obteve o apoio
da Prefeitura, das Secretarias de Administração, Educação, Ação Social e
Transporte Escolar e da rádio local.

atividades de mediação de leitura durante o mês de outubro, com acervo

Guimarães, Dolores Araújo Queiroz, Ivone, Jonathan de Souza Alexandrino,

variado, gincana literária, teatro, dança, cordel e apresentação de poemas

Lindinalva Araújo Pessoa, Luciana dos Santos, Marigilda Andrade da

produzidos pelos próprios alunos. Por indicação dos estudantes, Vinicius

Silva Araújo, Machado Dias, Maria Luiza da Silva Assis, Maria Nilza dos

SALESÓPOLIS/SP – Ler e viajar nas asas da imaginação

de Moraes e Chico Buarque foram os autores homenageados este ano,

Santos Sales Góis, Regina Gonçalves Santos e Vaneide Santos Rocha

com suas obras em destaque e informações biográficas oferecidas para

(planejamento) / Ana Carolina Santos Sampaio, Gilton, Juscy Oliveira e

Realização: Rainilda F. da Silva (planejamento) / Cleide de Jesus, Maria de

conhecimento do público.

Laane Alcântara (voluntariado).

Fátima Ferreira, Silvana Oliveira e Thais B. de O. Silingardi (voluntariado).
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PARTICIPANTES
Focada em leitura literária, as

acervos, jogos e gincanas literárias.

livros infantis fizeram a alegria de 76 crianças da Escola Municipal Professor

atividades que aconteceram no

Numa espécie de amigo-secreto,

Paulo Roberto Ortiz de Camargo e dos 42 alunos de 4 a 50 anos da APAE. O

período de 10 a 20 de outubro

crianças enviaram umas para as

resultado das atividades foi publicado nos jornais locais e revela um aumento

visaram crianças das escolas rurais

outras pequenos textos ou indicação

significativo da frequência de usuários na biblioteca, principalmente de

e de bairros afastados. Leitura

de leitura. O projeto, que foi

crianças acompanhadas pelos pais.

de histórias infantis, rodas de

realizado na biblioteca, em escolas

leitura, apresentação de acervos,

e no pátio da igreja, levando leitura

conversações e confecção de

para 400 pessoas, teve o apoio da
Secretaria de Educação.

origamis relacionados aos livros lidos foram oferecidas para 96 alunos de
3 a 9 anos das escolas municipais Vereador Antônio R. Fernandes e Elmira

Realização: Camila de Moraes, Conceição Mangini, Dayse de Sousa Kaam,

Escobar B. Francisco.

Fabrício Aparecido de Campos, Janaína Alessandra Barbosa, Osvaldo
SÃO MIGUEL ARCANJO/SP – Desvendar o mundo através da leitura

SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO/MA – Ler, ver e aprender

Realização: Celso Joji Sadasue, Lidiane Ribeiro e Márcia Regina Ferreira

Ruiz Martinez, Patrícia Lopes Caldeira, Pedro Leonardo Leme, Rosa Maria
Calixto, Sandra Maria de Camargo, Sidnei Yoshioke do Nascimento e Thiago
Jesus S. L. Santos (planejamento).

(planejamento).

Realização: Ana Cláudia Teixeira Lopes, Francisca Geania Teixeira de
Amorin, Maria da Conceição da Silva Amorin e Raimundo Nonato Santos

SÃO ROQUE/SP – Biblioteca é todo dia! Então: lê pra mim!

Numa ampla articulação com
Disposta a atender um público

escolas e bibliotecas escolares, as

maior do que o espaço da biblioteca

ações de São Roque abrangeram

comporta, São Miguel Arcanjo

diversas séries iniciais, com a

resolveu deslocar o acervo até os

participação de diretores, docentes,

Com a participação de professores voluntários, estudantes de diferentes

leitores. Leitura de rosto escondido,

auxiliares de biblioteca, pais e

povoados foram envolvidos em diversas atividades de leitura no período de

dinâmicas e hora da leitura,

pessoas da comunidade. Atividades

10 a 12 de outubro. Houve grupos recebendo livros por e-mail, exposição de

empréstimo de livros e leitura de

Souza (planejamento) / Francisca das Chagas e Maria das Dores Conceição
(voluntariado).
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PARTICIPANTES
de leitura, contação de histórias e teatro associado à leitura literária foram

TAQUARI/RS – VI Feira do Livro na Escola Emilio Schenk e II

oferecidas às crianças das EMEFs do Distrito de São João Novo e Dr.

Aniversário da Biblioteca Comunitária Ler é Preciso “No Mundo

Bernardino de Campos; esta última teve a biblioteca aberta no dia 12 de

de Andersen”

outubro. O projeto recebeu o apoio da Prefeitura.

TRINDADE/PE – A leitura na vida da gente. Todo dia é dia de ler
Realização: Aline Fabiana, Ana Elis Batista Lins, Francisca Ato Rodrigues,
Manoel Falcão de Ataíde Filho, Maria de Lourdes Santos Silva, Maria Elenice

Realização: Elisângela Lopes, Gisleine da Costa, Léo Jaime de Vargas e

Lopes, Maria Inês Alves da Silva, Maria Luciana Barros, Sônia Maria dos

Maria Silene Costa (planejamento) / Isabel Bittencourt e Júlia Pardo Alves

Santos Silva e Tereza Cristina Araripe (planejamento) / Francisco Erivaldo

(voluntariado).

Vasconcelos e Maria Lucidalva Sousa Santana (voluntariado).

SUZANO/SP – Todo dia é dia de ler
Taquari quis apresentar ao grande

Concentrado na Escola de

público histórias de Hans Cristian

Referência Governador Muniz

Andersen, por meio de uma feira

Falcão, o projeto contou com

literária que aconteceu no dia

produção, confecção e leitura

28 de outubro. O acervo com

de livros, apresentação teatral,

Com acervo selecionado segundo

obras do escritor dinamarquês foi

análise de poesia, leitura de

a opinião de usuários da biblioteca,

disponibilizado para professores

imagens, debate e divulgação de

Realização: Anarita Moura dos Santos, Bento Moura dos Santos, Rosimária
Araújo dos Santos e Sebastião Felix (planejamento) / Alef, Danilo, Diego,
Josefa, Josué Roseno de Lima e Lariane (voluntariado)

foi realizada, no dia 12 de outubro,

elaborarem com seus alunos atividades a serem apresentadas no evento.

leitura literária para 147 crianças e

Um público de 700 pessoas teve acesso a atividades de pintura, contação

biblioteca ambulante, que trouxe acervo diversificado, de clássicos literários

jovens. As atividades aconteceram

de histórias, cinema, teatro, música, declamação de poemas, concurso

a literatura de cordel. Além da escola que sediou o evento, que ocorreu

na Associação de Moradores do

de poesia e exposição biográfica do autor homenageado. O projeto foi

nos dias 14 e 15 de outubro, a biblioteca teve como parceiros a Paróquia

Jardim Maitê, onde esteve exposto o

articulado com a escola Pastor Dohms, o projeto Formare Duratex, a escola

Sagrada Família e Sonho de Festa Decorações, atingindo um público de

acervo da biblioteca, incluindo livros

Emilio Schenk, que sediou o evento, e a poeta Letícia Fregapanni.

500 pessoas.

obras literárias, com exposição da

em braile, e o público recebeu certificado de participação. O projeto teve o
apoio da Igreja Adventista, de escolas e comércio locais.
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PARTICIPANTES
URBANO SANTOS/MA – Todo dia é dia de ler. Ler para mim
Realização: Maria dos Milagres S. Gomes e Telma Regina Ribeira
(planejamento) / Francisco Oliveira e Maria da Anunciação (voluntariado).

Aproveitando evento promovido
na quadra pela comunidade local,
por ocasião do Dia das Crianças,
a biblioteca pôs em exposição seu

VENTUROSA/PE – Ler com esperança é o futuro de uma criança
Realização: Erneide Soares, Genildo dos Santos, Lenildo Januário,
Lourdes Valério, Márcia Damiana e Sônia Regina Diógenes (planejamento).

acervo, que pôde ser livremente
Com acervo bem selecionado e

manuseado, e promoveu leitura

No dia 12 de outubro, roda de

em permanente exposição durante

literária para as crianças. Atenta às

leitura, leitura de clássicos da

o evento, que aconteceu no dia

oportunidades, pegou carona em

literatura infantil e concurso de

11 de outubro, foram promovidas

outro evento do mesmo gênero, realizado pela Associação dos Servidores

pintura e de trabalhos com versos

rodas de leitura e brincadeiras com

da FUSVE, e ofereceu leitura no campo para crianças, além de deixar

foram oferecidos para 150 pessoas

parlendas para 50 crianças de 6 a

exposto e acessível um acervo aos que quiseram fazer leitura individual. A

na Biblioteca Comunitária. O

10 anos de idade. As atividades se

essas atividades se somaram outras três, desenvolvidas ao longo do ano

evento teve o apoio da Secretaria

iniciaram com a leitura do capítulo

em parceria com a Escola Municipal Deputado José Carlos Vaz de Miranda:

de Educação e Esportes e da

“10 passos para se tornar um leitor”, do Passaporte da Leitura Brincar de

Chá Literário, Mostra Literária (murais e exposição mensais de livros,

Prefeitura.

Ler, publicação do Instituto Ecofuturo. Em alguns momentos, nas rodas de

focando um autor) e Sacola Literária (livros selecionados pela bibliotecária

leitura, as próprias crianças leram para os colegas. O evento foi realizado em

e professores são levados pelos alunos, que os leem com os pais). Nesta

parceria com as escolas Santa Maria Bertilla, da rede privada de ensino, e

edição da Semana da Leitura e da Literatura, a Escola Municipal Deputado

Emília Araújo Melo, da rede municipal.

José Bento Martins Barbosa, da comunidade vizinha Demétrio Ribeiro,

SEM RESOLUÇÃO

também quis sediar o Chá Literário, onde alunos fizeram apresentações em
forma de cordel e poesia, com base em obras de Monteiro Lobato, Patativa
do Assaré e Ana Maria Machado. O projeto, que envolveu o conselho gestor
VASSOURAS/RJ – Leitura é agora, você escolhe a hora
Realização: Ana Cristina de Souza Hypólito, Lybia Cristina de F. Mello de

da biblioteca, pais e moradores da comunidade, atingiu um público de 300
pessoas, entre crianças, jovens e adultos.

Oliveira, Maria das Graças Fernandes Pereira, Marilene Caldas de Faria e
Sônia Ferreira de Avellar (planejamento) / Marcelo Prudêncio (voluntariado).
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