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cinquenta e duas das 91 Bibliotecas comunitárias da rede ler é Preciso 
mobilizadas, atingindo 39.025 pessoas na semana da leitura e da literatura 
– aquela que compreende o dia 12 de outubro, oficialmente o dia Nacional 
da leitura desde 2009 –, 403 funcionários de biblioteca e 230 voluntários, 
trabalhando a todo vapor nos quatro cantos do país. Esse foi o saldo do 4º 
Prêmio Ecofuturo de Bibliotecas comunitárias, realizado em 2012. mas, como 
nossa rede não é composta por números, e sim por pessoas, a análise só se 
completa ao considerarmos que, desde a primeira edição, em 2009, mais 
e mais gente se alia a essa grande teia na construção de uma cultura leitora: 
semeando “livros a mão-cheia”, despertando múltiplos afetos e pensares, com 
leitura na palma e na alma, como uma vez desejou o poeta castro alves. 

Essas ações coordenadas se consolidam ano após ano. Nesta edição do 
Prêmio, fomos impelidos a criar mais uma categoria de premiação, tendo 
acompanhado, progressivamente, os esforços de semear da Biblioteca 
comunitária de Bezerros/PE. o ótimo projeto “Viajando nas asas da leitura 
ii”, que venceu o Prêmio em 1º lugar em 2011, desta vez sob o sugestivo nome 
“continuamos Viajando nas asas da leitura”, se mostra tão excelentemente 
consolidado que inaugura a categoria Hors concours. com atividades que 
se desenvolveram ao longo de todo o ano, ancoradas em um alto nível de 
organização para a continuidade dos anos anteriores, o projeto, que teve 
como parceiros as secretarias de Educação, de ação social, de turismo e de 
saúde, foi inserido oficialmente no calendário turístico da cidade, atendendo 
mais de 3.500 pessoas.

Vencedora do 2º lugar em 2011, ao lado da Biblioteca de aimorés, a Biblioteca 
de turmalina/mG conquista o 1º lugar em 2012, com o projeto “de mão em 
mão, de Voz em Voz – livros a mão-cheia”. com 31 atividades realizadas, 
parte delas totalmente voltada à promoção de leitura,  desenvolvidas ao longo 
de dez meses, com destaque para a campanha “Eu Quero minha Biblioteca” 

por meio de seminário e divulgação da lei 12.244/10, que prevê a 
universalização de bibliotecas em todas as instituições de ensino do país até 
2020. atendendo cerca de 6.000 pessoas, entre crianças, jovens, adultos, 
pessoas com necessidades especiais, abrigados, classe política e leitores de 
outros municípios, o projeto foi planejado em sintonia com as orientações 
enviadas pelo instituto Ecofuturo e deu destaque a nossa publicação “cuido, 
logo existo”. Na ocasião, foi criada a associação amigos da Biblioteca, 
com 30 pessoas mobilizadas para a elaboração de documentos de parcerias 
e reivindicações junto à comunidade e ao poder público, conseguindo a 
anuência de três candidatos a prefeito ao projeto proposto pela associação.

o 2º lugar fica com outro exemplo de continuidade e aperfeiçoamento de 
ações ano após ano. a Biblioteca de alagoinhas/Ba reeditou o projeto 
“leitura em cada canto da cidade”, iniciado em 2011, e o desenvolveu 
ao longo de quatro meses em 2012, ampliando o atendimento de 700 para 
aproximadamente 3.000 pessoas. com planejamento inclusivo que teve a 
participação de intérpretes de libras, o acervo foi selecionado de acordo 
com a demanda da comunidade e a ele foram adicionadas as publicações 
do instituto Ecofuturo. alagoinhas ainda focou a campanha “Eu Quero minha 
Biblioteca” e, no dia 12 de outubro, a biblioteca esteve de portas abertas 
das 8h00 às 22h00. 

a Biblioteca de arcoverde/PE também reeditou o projeto “tenda literária”, 
de 2011, e o apresentou, em 2012, ampliado, melhorado e renomeado 
de “Biblioteca na Praça”, em parceria com a associação comercial de 
arcoverde e a secretaria municipal de Educação. cerca de 1.500 pessoas 
tiveram acesso a leitura compartilhada, rodas de leitura, leitura em braile 
e informações sobre a lei 12.244/10. as atividades de leitura foram 
realizadas de acordo com a demanda dos professores locais e se estenderam 
por todo o ano, nas formas de hora do conto, leitura de rosto escondido e 



leitura compartilhada com crianças de 7 a 11 anos que faziam as atividades 
escolares na biblioteca, que fica com o 3º lugar nesta edição do Prêmio.

Embora não tenha focado atividades de leitura literária, a Biblioteca 
comunitária de camaçari/Ba leva a menção Honrosa. ao longo de quatro 
meses, a equipe da biblioteca se articulou com 28 alunos de quatro escolas 
diferentes para o desafio de criarem um plano de governo voltado para a 
criação da biblioteca ideal no município. inspirado na campanha “Eu Quero 
minha Biblioteca”, o resultado do projeto “Eu Quero minha Biblioteca legal” 
– um plano de governo bem estruturado e bem redigido – foi apresentado aos 
candidatos à Prefeitura de camaçari.

tendo sido 2012 um ano de transição de governos no nível municipal, 
algumas equipes de biblioteca viram aí uma oportunidade de articulação 
com os candidatos, expressando os anseios da comunidade por políticas 
públicas de leitura e biblioteca, conforme os exemplos acima atestam. Em 
outros distritos, entretanto, as incertezas sobre a ocupação dos cargos de 
governo geraram dificuldades para desenvolver parcerias entre o poder 
público e as bibliotecas. agora, devidamente assentados em seus postos, 
conforme os resultados das últimas eleições, que novos campos se abram e 
antigos se reinaugurem, e que pessoas e mais pessoas se acheguem a esse 
nosso desejo de semear. 

E, falando em semear, é bom lembrar que a partir de primeiro de setembro 
o orçamento de sua cidade segue para avaliação da câmara municipal. 
Esta é a hora de conversar com seus vereadores para que incluam recursos 
para a criação e manutenção de bibliotecas abertas à comunidade em 
suas emendas. Este orçamento deverá ser aprovado até a última sessão da 
câmara em 2013.

E nós, do instituto Ecofuturo, sugerimos especial atenção às bibliotecas em 
escola, uma vez que é somando esforços e recursos que será possível efetivar 
a lei 12.244/10 e celebrar daqui a alguns anos a existência de bibliotecas 
vivas em todas as instituições de ensino do país.

a todos os profissionais semeadores de 2012 das Bibliotecas comunitárias ler é 
Preciso, saudações e agradecimentos dos companheiros do instituto Ecofuturo.

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

christine castilho fontelles

diretora de Educação e cultura

abraço e até breve,



participação das BiBliotEcas Em 2012

52
     participaram

Amazonas: 00  Bahia: 09  Espírito Santo: 01  Maranhão: 04 

Minas Gerais: 04  Pará: 00  Piauí: 01  Pernambuco: 18

São Paulo: 10  Rio de Janeiro: 04  Rio Grande do Sul: 01

91 BiBliotEcas comuNitárias lEr é PrEciso coNVidadas 
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DE MãO EM MãO, DE VOz EM VOz – LIVROS  
A MãO-ChEIA 

Inauguração: 20/12/2002  

Local de Implantação: Biblioteca pública                                 

Responsáveis pelo projeto: Neick lopes e Bianca leão.

Equipe que trabalhou no planejamento e realização 
do projeto: maria selma fernandes lima, lucas de 
souza santana, divianne almeida, dalter ribeiro  
e Gilda Gomes.

Histórico de participação no Prêmio: Vencedora do 
2º lugar nas edições de 2010 e 2011.

PrimEiro luGar
Biblioteca Comunitária Ler é Preciso. tuRMALInA/MG
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a equipe realizou 31 atividades no período de dez meses e demonstrou o impacto e a importância do 
planejamento anual para a construção de uma cultura leitora.

o planejamento das atividades foi desenvolvido por meio de uma análise cuidadosa do projeto inscrito na 
edição de 2011 do Prêmio Ecofuturo de Bibliotecas, a fim de aprimorar os detalhes, elevar o alcance e impactar 
profundamente a comunidade.

foram realizadas nove ações focadas exclusivamente em conteúdo literário e promoção de leitura. uma delas foi 
a oficina “o Escritor na Biblioteca”, que reuniu quinzenalmente profissionais de biblioteca com o objetivo atualizar 
conhecimentos sobre literatura e proporcionar momentos de lazer associados à leitura; o resultado positivo dessa 
atividade fez com que a ação fosse adotada em algumas escolas da região em caráter permanente.

outro dos destaques do projeto de turmalina foi a criação da associação dos amigos da Biblioteca (aaB), com 
o objetivo de estimular e fortalecer as conexões entre biblioteca e comunidade, promover a gestão democrática 
e solidificar a parceria com escolas a fim de desenvolver um projeto pedagógico integrado e completo. 

 a equipe da biblioteca de turmalina foi além. Em reuniões com vereadores e candidatos, os responsáveis pelo 
projeto trataram de assuntos relacionados com a construção de políticas públicas em prol da leitura, manutenção 
das bibliotecas da cidade, atividades culturais e apoio ao desenvolvimento de uma cultura leitora baseada em 
cooperação entre comunidade e poder público.

a articulação com a secretaria municipal de cultura de turmalina e câmara municipal resultou em apoio 
logístico para o desenvolvimento das atividades culturais da biblioteca. também foram estabelecidas parcerias 
com a iniciativa privada e o comércio local, que possibilitaram a compra de livros, a promoção das atividades 
da biblioteca, além de incentivos financeiros para a realização dos eventos. o trabalho e o envolvimento de 
todos os segmentos da sociedade foram essenciais para o sucesso dessa empreitada, que mobilizou cerca de 
6.000 pessoas em atividades de leitura, cultura e educação. 

A BIBLIOTECA LER é PRECISO DE TuRMALINA/MG, 
VENCEDORA DO 1º LuGAR NO 4º PRêMIO ECOFuTuRO 
DE BIBLIOTECAS, COM O PROJETO “DE MãO EM MãO, 
DE VOz EM VOz – LIVROS A MãO-ChEIA”.
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Biblioteca Comunitária Ler é Preciso. ALAGoInHAS/BA

LEITuRA EM CADA CANTO DA CIDADE

Inauguração: 27/05/2007  

Local de Implantação: Espaço comunitário            

Responsáveis pelo projeto: claudemir santos Paixão.

Equipe que trabalhou no planejamento e realização 
do projeto: marilda do Nascimento souza, tânia 
maria e marta Jordânia.

Histórico de participação no Prêmio: semifinalista 
nas edições de 2009, 2010 e 2011.

sEGuNdo luGar
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A BIBLIOTECA COMuNITáRIA LER é PRECISO DE 
ALAGOINhAS/BA FOI PREMIADA COM O 2º LuGAR 
NA EDIçãO DE 2012 DO PRêMIO ECOFuTuRO DE 
BIBLIOTECAS PELO PROJETO “LEITuRA EM CADA CANTO 
DA CIDADE”, quE TEVE DuRAçãO DE quATRO MESES. 

o objetivo da equipe foi desenvolver atividades que fizessem jus ao nome do projeto, e em cada canto da 
cidade de alagoinhas foram realizadas atividades de promoção de leitura. 

a parceria com a direção da Escola municipal Pedro furtado resultou em um evento que ofereceu literatura para 
cerca de 100 alunos de 6 a 12 anos, ações também aconteceram na igreja da cidade, escolas e residências. 
as rodas de leitura extrapolaram o espaço da biblioteca e se espalharam por alagoinhas, envolvendo a 
comunidade e demonstrando a dedicação e o empreendedorismo da equipe. 

a sintonia entre a gestão da biblioteca e a comunidade possibilitou que fossem desenvolvidas atividades em um 
bairro afastado do local onde a biblioteca está instalada, para que uma demanda dos moradores da região 
fosse atendida. uma intérprete da língua Brasileira de sinais (libras) realizou atividades de leitura literária e dos 
materiais da campanha “Eu Quero minha Biblioteca” para um grupo de surdos.

funcionários da biblioteca e comunidade trabalharam em conjunto para desenvolver atividades que atendessem 
de forma ampla e impactante às necessidades da sociedade, com participação de intérpretes de libras, seleção 
de acervo de acordo com as demandas do público e atendimento estendido no dia 12 de outubro, quando a 
biblioteca funcionou das 8h00 às 22h00.

foram cerca de 3.000 participantes, entre crianças e adultos, envolvidos em atividades inclusivas focadas em 
leitura literária. o planejamento cuidadoso das atividades resultou em uma versão mais completa e melhorada 
do projeto desenvolvido em 2011. o tema da campanha “Eu Quero minha Biblioteca” também foi trabalhado, 
a fim de estabelecer as bases para o desenvolvimento de uma cultura leitora na comunidade.
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Biblioteca Comunitária Ler é Preciso. ARcovERdE/PE

BIBLIOTECA NA PRAçA

Inauguração: 04/04/2006  

Local de Implantação: Biblioteca pública                                 

Responsáveis pelo projeto: Gleys Queiroz maciel 
Vidal Valença e clecilda lucena de lima dias.

Equipe que trabalhou no planejamento e realização 
do projeto: maria da Penha lino Gomes, carmen 
lúcia cordeiro da silva, maria do socorro Gomes, 
lilian rejane tenório de Britto, maria de fátima 
Gomes leal, maria do socorro soares de oliveira, 
moema duarte Barbosa, rejane e Edileuza. 

Histórico de participação no Prêmio: Participante 
da edição de 2011.

tErcEiro luGar
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o projeto “Biblioteca na Praça” contou com o apoio da associação comercial de arcoverde (aca) mediante o 
custeio de tendas, divulgação e logística. 

os encargos do transporte do acervo para o local de realização do evento foi resultado da parceria essencial 
entre a secretaria municipal de Educação e a biblioteca. as ações envolveram cerca de 1.500 pessoas, 
principalmente crianças de 7 a 11 anos, que participaram de atividades de promoção de leitura como hora do 
conto, roda de leitura e leitura compartilhada, além da divulgação da campanha “Eu Quero minha Biblioteca”.

o acervo selecionado para o projeto foi disponibilizado em mesas, tapetes, baús e um “varal literário”, com 
obras penduradas em fio de náilon. todos os livros ficaram à disposição em tendas montadas na Praça Winsgton 
oliveira nos dias 12 de outubro e 23 de novembro. a equipe da biblioteca promoveu atividades de leitura 
literária, como leitura de rosto escondido, partilhada, individual e em braile.

além dos eventos pontuais, foram estabelecidas parcerias com professores e escolas a fim de estabelecer uma 
rotina de atividades de promoção de leitura. alunos da zona rural também foram convidados para os eventos e 
incentivados a conhecer a biblioteca e seu acervo, transformando a biblioteca em um equipamento de cultura 
importante para a construção do hábito leitor. 

atividades como hora do conto e leitura de rosto escondido foram promovidas ao longo de todo o ano, semanalmente. 
Já as leituras compartilhadas, realizadas diariamente com as crianças que visitavam a biblioteca, garantiram que 
diversos alunos pudessem participar regularmente das atividades desenvolvidas pela equipe da biblioteca. 

 

EquIPE DA BIBLIOTECA COMuNITáRIA LER é PRECISO  
DE ARCOVERDE/PE FOI PREMIADA COM O 3º LuGAR NA 
4º EDIçãO DO PRêMIO ECOFuTuRO DE BIBLIOTECAS.
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Biblioteca Comunitária Ler é Preciso. cAMAçARI/BA

Eu quERO MINhA BIBLIOTECA LEGAL!

Inauguração: 17/02/2006  

Local de Implantação: Biblioteca pública                               

Responsáveis pelo projeto: cristiane ferreira 
cerqueira e ana célia simões Pinho.

Equipe que trabalhou no planejamento e realização 
do projeto: iraildes souza Nazaré, Patricia Porto e 
maria auxiliadora rodrigues costa.

Histórico de participação no Prêmio: participante 
das edições de 2010 e 2011.

mENção HoNrosa
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inspirada pela campanha “Eu Quero minha Biblioteca”, a equipe desenvolveu um projeto com o objetivo de 
envolver a comunidade na busca pela efetivação da lei 12.244/10, que estabelece a existência obrigatória 
de bibliotecas em todas as instituições de ensino do país.

as atividades foram divulgadas em escolas e na comunidade a fim de desenvolver parcerias e ampliar o 
impacto da iniciativa. a equipe da biblioteca buscou selecionar, entre frequentadores da biblioteca, alunos 
e comunidade, pessoas dispostas a participar da empreitada. 

foram escolhidos 28 alunos de escolas públicas e privadas da região a fim de desenvolver planos de 
governo focados na criação da biblioteca ideal. com o apoio da equipe, os alunos entrevistaram colegas 
sobre a biblioteca ideal e fizeram pesquisas sobre os pontos fortes e fracos das bibliotecas da região. todo 
o processo teve duração de quatro meses. o plano de governo elaborado pelos alunos e pela equipe 
da biblioteca destacou pontos como a adequação do espaço onde as bibliotecas estão instaladas, com 
iluminação, limpeza, atualização do acervo e infraestrutura em geral, e a defesa das bibliotecas públicas 
como ferramentas essenciais para o desenvolvimento dos leitores. 

o resultado final do trabalho incentivado e apoiado pela equipe da biblioteca foi entregue aos candidatos 
à Prefeitura de camaçari em uma solenidade. a escolha do acervo para as atividades foi feita de forma 
cuidadosa, sempre relacionando o tema de articulação e participação com a leitura. o livro “ah, cambaxirra, 
se eu pudesse...” trata da importância de participar ativamente das mudanças que a comunidade deseja.

A BIBLIOTECA COMuNITáRIA LER é PRECISO DE 
CAMAçARI/BA RECEBEu MENçãO hONROSA NA 4ª 
EDIçãO DO PRêMIO ECOFuTuRO DE BIBLIOTECAS PELO 
PROJETO “Eu quERO MINhA BIBLIOTECA LEGAL!”. 
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Biblioteca Comunitária Ler é Preciso. BEzERRoS/PE

CONTINuAMOS VIAJANDO NAS ASAS DA LEITuRA

Inauguração: 29/12/2005  

Local de Implantação: Escola                             

Responsáveis pelo projeto: maria do carmo alvos e 
Graça Jeanne Brainer da silva.

Equipe que trabalhou no planejamento e realização 
do projeto: maria do socorro silva, ladjane Karla 
torres de lima, maria auxiliadora Gomes de morais, 
lúcia de fátima do Nascimento, Norma lúcia Nunes 
Garcia, cledineide de sousa Pinto, anilton Vieira 
da silva, Josemeri Gomes da silva Vasconcelos, 
Elinaldo Xavier costa, Edgar lino ferreira e dimas 
José dos santos.

Histórico de participação no Prêmio: semifinalista em 
2009, 2º lugar na edição de 2010 e vencedora do 1º 
lugar na edição de 2011.

Hors coNcours
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A BIBLIOTECA COMuNITáRIA LER é PRECISO DE 
BEzERROS/PE FOI PREMIADA NA CATEGORIA hORS 
CONCOuRS DA 4ª EDIçãO DO PRêMIO ECOFuTuRO 
DE BIBLIOTECAS PELO PROJETO “CONTINuAMOS 
VIAJANDO NAS ASAS DA LEITuRA”.

a categoria foi criada a fim de destacar o novo patamar de excelência atingido pela biblioteca, cuja equipe 
desenvolveu, ao longo das edições anteriores, trabalhos completos, abrangentes e focados em promoção 
de leitura. o resultado desses projetos amadurecidos e em constante evolução transformou a biblioteca de 
Bezerros em referência na realização de atividades de leitura.

Na edição de 2012, as ações envolveram cerca de 3.550 pessoas, estenderam-se por todo o ano e contaram 
com ampla articulação da comunidade, poder público e iniciativa privada. o projeto atendeu e formou 
leitores em diversos locais, como praça, shopping e hospital. as atividades contaram com ampla participação 
de público, entre crianças, jovens, adultos, idosos, dependentes químicos, pacientes do  hospital e estudantes, 
e envolveram uma seleção cuidadosa do acervo para atender essa variedade de participantes.

a equipe da biblioteca visitou e realizou atividades de promoção de leitura literária em escolas públicas e 
privadas, abrangendo cerca de 80% das instituições de ensino do município. as atividades em creches e pré-
escolas atenderam crianças de 2 a 6 anos, demonstrando a consciência de que é possível e importante que 
o hábito leitor seja incentivado logo nos primeiros anos de vida. 

o projeto também promoveu eventos em feiras livres, onde feirantes, agricultores e passantes puderam conhecer 
o acervo da biblioteca e participar de atividades de leitura. a equipe da biblioteca desenvolveu ações de 
promoção de leitura mensalmente com gestantes, homenageou escritores da cidade de Bezerros e destacou 
atividades leitura em braile, silenciosa, em voz alta, individual, compartilhada e socialização de leitura.
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Biblioteca Comunitária Ler é Preciso. BAuRu/SP 

Inauguração: 11/09/2009

Local de implantação: Penitenciária

Projeto: “O Encontro com a Poesia”

Responsáveis pelo projeto: João Piauí oliveira e Kátia Ketolin Pereira da costa.

Equipe que trabalhou no planejamento e realização do projeto: douglas santos da costa, rogério Elisio 
Vianna, Pat floriano lopes dos santos, rodrigo santiago ruiz e diego fernandes Vieira da silva.

Histórico de participação no Prêmio: menção honrosa na edição de 2011.

a Biblioteca comunitária ler é Preciso de Bauru/sP, localizada dentro da Penitenciária de Bauru, realizou 
atividades de promoção de leitura com uma seleção especial de obras dos poetas carlos drummond de 
andrade e cora coralina. o projeto “o Encontro com a Poesia” atendeu 40 detentos, que foram estimulados 
a conhecer o acervo da biblioteca, manusear os livros e declamar poesias dos autores homenageados. 
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Biblioteca Comunitária Ler é Preciso. uBERABA/MG 

Inauguração: 11/06/2012

Local de implantação: centro cultural

Projeto: “Momento Literário”

Responsáveis pelo projeto: cristiane Beatriz a. marques, luciane ioná aita, maria aparecida dias firmino e 
rosemery lima souza.

Equipe que trabalhou no planejamento e realização do projeto: Glaucia Garcia dos santos, mara Gennari 
mariano, José Paulo da silva rodrigues e mário fernando Borges felice.

Histórico de participação no Prêmio: não participou de edições anteriores.

o projeto “momento literário”, realizado pela Biblioteca comunitária ler é Preciso de uberaba/mG, utilizou 
obras de ricardo azevedo, ruth rocha, ana maria machado e Ângela lago. durante quatro meses, cada um 
dos autores recebeu destaque especial na programação da biblioteca. cerca de 3.000 participantes foram 
incentivados a ter contato com a literatura por meio de atividades como roda de leitura, piquenique literário e 
oficina de criatividade.
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Biblioteca Comunitária Ler é Preciso. LAGoA do cARRo/PE 

Inauguração: 09/11/2004

Local de implantação: Escola

Projeto: “Brincar de Ler”

Responsáveis pelo projeto: maria José costa lima, carmem Verônica andrade, maria Josineide moura e 
rosinete carvalho.

Equipe que trabalhou no planejamento e realização do projeto: Jailma morgana, felipe Geraldo c. da silva, 
cássio Henrique, Pamela Paloma e Juan carlos. 

Histórico: finalista na edição de 2010 e vencedora do 3º lugar na edição de 2011.

a Biblioteca comunitária ler é Preciso de lagoa do carro/PE não desenvolveu apenas um projeto. foram quatro 
planos voltados para a promoção de leitura literária, que atingiram cerca de 4.200 pessoas, entre jovens, adultos e 
principalmente crianças. os projetos “asas de Papel”, “tempo de Poesia”, “Viva o folclore” e “Brincar de ler” constituíram-
se de atividades de leitura, bingo literário, cordel, leitura de rosto escondido, leitura individual, entre outras. 
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Biblioteca Comunitária Ler é Preciso. ALcoBAçA/BA 

Biblioteca Comunitária Ler é Preciso. BonIto/PE 

Inauguração: 29/11/2001      

Local de Implantação: Biblioteca pública                            

Projeto: “hora da Leitura”

Responsáveis pelo projeto: Vanuza matos silveira e 
adriana matos silveira.

Equipe que trabalhou no planejamento e realização do 
projeto: anilda frança, mavilde alves e Josete marques Pereira.

Histórico de participação no Prêmio: participante na 
edição de 2011.

Inauguração: 03/04/2006

Local de Implantação: Biblioteca pública                          

Projeto: “De Volta à Biblioteca”

Responsáveis pelo projeto: claudineide Bezerra da 
silva e Edinalva mendes Bezerra.

Equipe que trabalhou no planejamento e realização 
do projeto:  severina maria ferreira, maria José da silva, 
maria aldeciane e stephany Bezerra Xavier.

Histórico de participação no Prêmio: não participou de 
edições anteriores. 

a equipe da Biblioteca comunitária ler é Preciso de 
alcobaça/Ba realizou atividades de promoção de leitura 
ao ar livre, com exposição de 300 livros de vários autores 
selecionados pela equipe, leitura e contação de histórias. 
o projeto atendeu cerca de 180 pessoas, entre crianças, 
adolescentes e adultos. 

o projeto da Biblioteca comunitária ler é Preciso de Bonito/
PE atendeu, no dia 18 de outubro de 2012, cerca de  150 
alunos de 5 a 10 anos, além de funcionários e professores 
da escola. as atividades de leitura de rosto escondido, hora 
do conto e leitura individual fizeram parte do planejamento 
da equipe da biblioteca, que buscou definir um público-alvo 
para o projeto.
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Biblioteca Comunitária Ler é Preciso. ALAGoInHA/PE 

Biblioteca Comunitária Ler é Preciso. cAMocIM dE São FéLIx/PE 

Inauguração: 29/12/2005

Local de Implantação: Biblioteca pública                          

Projeto: “Ler também é um ato de amor”

Responsáveis pelo projeto: simone Galindo lopes e 
maria madalena matias silva.

Equipe que trabalhou no planejamento e realização do 
projeto: laudicélio carvalho Galindo, luciene freire Galindo, 
maria de lourdes da silva e Evanilda Bezerra Galindo.

Histórico de participação no Prêmio: participante nas 
edições de 2010 e 2011.

Inauguração: 03/04/2006 

Local de Implantação: Biblioteca pública                           

Projeto: “Bibliotecas unidas Resgatando o hábito da Leitura”

Responsáveis pelo projeto: lenice ferreira de alcântara 
e Grácia Pereira da fonte.

Equipe que trabalhou no planejamento e realização 
do projeto: Bianca cristina de fonte, aleandra thamires 
da silva, luana da silva morais, Beatriz rayane de lima 
santana, Giselly milena da cunha correia, Julia renata 
monteiro ferreira, Victor césar da silva corrêa, adrielle 
Klayner lopes da silva, madnailza Gleyce de oliveira do 
Nascimento e raiane stephany santos.

o projeto da Biblioteca comunitária ler é Preciso de 
alagoinha/PE foi focado em divulgar o material e acervo 
acessível que existe na biblioteca. a professora Gecineide 
medeiros de lira Barros, brailista, expôs material em braile 
para alunos e tirou dúvidas sobre leitura tátil. também foram 
disponibilizados audiolivros para atender a uma demanda 
do público. o projeto, que contou com a participação de 
cerca de 300 pessoas, teve duração de quatro dias. foi 
montada uma tenda literária para exposição e apreciação 
do acervo, e foram promovidas rodas de leitura. 

Histórico de participação no Prêmio: menção honrosa 
na edição de 2009 e vencedora do 1º lugar na edição 
de 2010.

a equipe da Biblioteca ler é Preciso de camocim de são 
félix/PE, ao longo de um mês, desenvolveu atividades de 
leitura compartilhada, leitura livre do acervo da biblioteca 
e leitura especial para bebês que envolveram voluntários e 
promotores. os funcionários também se organizaram para 
oferecer os serviços da biblioteca para escolas municipais, 
estaduais, particulares e instituições de atendimento a idosos, 
mães e creches. o projeto atendeu cerca de 1.600 pessoas, 
entre bebês, crianças, jovens, adultos, mães e idosos.
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Biblioteca Comunitária Ler é Preciso. tRIndAdE/PE 

Biblioteca Comunitária Ler é Preciso. tERESInA/PI 

Inauguração: 30/11/2004 

Local de Implantação: Escola                             

Projeto: “Biblioteca Itinerante Dora de Alencar ‘O Livro 
Vai Até Você’”

Responsáveis pelo projeto: maria de lourdes dos santos 
silva e rejane auxiliadora Jacó de lima.

Equipe que trabalhou no planejamento e realização 
do projeto: ricardo marques Jacó, cassiuda Gomes do 
Nascimento, maria Edilene Borges, aline fabiana ferreira, 
ana Elis Batista lins, maria luciana Barros, manoel falcão 
de ataíde filho, francisco Erivaldo de Vasconcelos, Jânio 
marcelo cavalcante santos, francisca ato rodrigues, delba 
maria de souza e maria lucidalva de sousa santana.

Histórico de participação no Prêmio: participante nas 
edições de 2009, 2010 e 2011.

durante nove dias, a equipe da Biblioteca comunitária ler 
é Preciso de trindade/PE realizou o projeto, que contou 
com atividades como rodas de leitura, leitura de clássicos 
diversos e de poesias e leitura compartilhada. as obras de 
carlos drummond de andrade foram compartilhadas durante 
um café literário. também foram promovidas atividades de 
leitura silenciosa e individual, seguidas de uma sessão de 
comentários sobre os textos lidos. o acervo utilizado nas 
atividades foi selecionado com a participação de professores 
e alunos que visitaram a biblioteca. o projeto atendeu cerca 
de 1.000 pessoas, entre jovens, adultos e crianças. 

Inauguração: 05/11/2009

Local de Implantação: Espaço comunitário                           

Projeto: “um Leitor se Faz a Cada Dia”

Responsáveis pelo projeto: Edilene Bezerra da silva e 
manoel Bezerra da silva Neto.

Equipe que trabalhou no planejamento e realização 
do projeto: maria da Paz Bezerra, maria dos remédios, 
Bernadete Nunes teixeira, rosilene lopes, Eliane Bezerra 
da silva, Nádia lima leite e maria teresa freire.

Histórico de participação no Prêmio: participante na 
edição de 2010.

a equipe da Biblioteca comunitária de teresina/Pi desenvolveu 
atividades lúdicas com a montagem de um varal de exposição 
de poesias e momentos de leitura em que as crianças 
puderam recontar as histórias ouvidas e trabalhar os conteúdos 
abordados nos textos. o projeto também promoveu leitura 
dinamizada, roda de leitura, oficina de contadores de história, 
além de envolver a comunidade no processo de ampliação e 
atualização do acervo da biblioteca. 
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Biblioteca Comunitária Ler é Preciso. JuREMA/PE 

Biblioteca Comunitária Ler é Preciso. EStRELA do SuL/MG 

Inauguração: 05/12/2008

Local de Implantação: Biblioteca pública                        

Projeto: “Biblioteca Ler é Preciso Itinerante”

Responsáveis pelo projeto: Josefa Vanusa e Geimario 
antonio de melo.

Equipe que trabalhou no planejamento e realização 
do projeto: márcia santos monteiro da silva, maria 
Valkíria ramos menezes, felipe e soriane.

Histórico de participação no Prêmio: participante na 
edição de 2011.

a equipe da Biblioteca comunitária de Jurema/PE 
desenvolveu um projeto de biblioteca itinerante. durante 
dois dias, os funcionários percorreram escolas da zona 
rural em um carro carregado de livros para promover a 
leitura entre os alunos da região. cerca de 60 crianças 
foram atendidas pelo projeto.

Inauguração: 19/09/2008

Local de Implantação: Biblioteca pública                            

Projeto: “Nas Asas da Leitura”

Responsáveis pelo projeto: Wilma das dores ribeiro e 
sirlene de oliveira alves santos.

Equipe que trabalhou no planejamento e realização 
do projeto: sônia Gonçalves Queiroz, Balbina de fátima 
reis, Eliane de fátima Nascimento, maria das dores Borges 
martins fontes e maria luiza aparecida Queiroz oliveira.

Histórico de participação no Prêmio: semifinalista na 
edição de 2010.

o planejamento da Biblioteca comunitária ler é Preciso 
de Estrela do sul/mG foi resultado do trabalho conjunto 
de membros do conselho Gestor e dos funcionários da 
biblioteca. focadas na promoção de literatura infantil, as 
atividades atenderam, durante quatro dias, 558 pessoas, 
entre jovens, adultos, crianças, idosos e portadores de 
necessidades especiais. o projeto incluiu leitura de livros 
clássicos em espaço especialmente organizado, para tornar a 
experiência mais prazerosa, leitura de poesias em um tapete 
colorido, onde ficaram expostos os livros, e leitura livre.

os alunos, professores e comunidade também puderam 
conhecer um pouco mais sobre a lei 12.244/10, que 
versa sobre a obrigatoriedade de bibliotecas em todas as 
instituições de ensino do país até 2020.
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Biblioteca Comunitária Ler é Preciso. conGonHAS/MG 

Biblioteca Comunitária Ler é Preciso. cASInHAS/PE 

Inauguração: 07/11/2008

Local de Implantação: Biblioteca pública                            

Projeto: “IV Semana da Leitura e da Literatura
de Congonhas”

Responsáveis pelo projeto: cristiane aparecida melo de 
souza e margarida maria magdalena ferreira.

Equipe que trabalhou no planejamento e realização do 
projeto: adriane lilian Vieira, alexis Palmieri marques, Eliane 
fernandes leita, érica cristina Ventura de Paula, ivone aparecida 
Procópio costa, Judith da silva maia, Júnia Gracielle ferreira, 
márcia Gonçalves de matosinhos, Jussara rezende marcossi, 
leonice da silva coelho, marília ferreira, meire lucia marques 
rodrigues, Najara cristina de conceição Barbosa, renan 

Inauguração: 09/11/2004 

Local de Implantação: Biblioteca pública                            

Projeto: Vem que Eu te Conto na Tenda

Responsáveis pelo projeto: alexsandra maria da silva e 
dennis Nascimento lira.

Equipe que trabalhou no planejamento e realização 
do projeto: alexsandra maria da silva, dennis Nascimento 
lira, manoel Basilio e Joselita oliveira.

Histórico de participação no Prêmio: semifinalista na edição 
de 2009 e participante nas edições de 2010 e 2011.

souza mercês, rubeniki fernandes de limas, afonso celso 
Henriques, Brás Jesus de freitas, cássio molignani, cecília 
Jonas Pereira dos santos, cleide aparecida do reis, franciele 
Karen de freitas, marisa de lourdes roque, maria das Graças 
Veloso dos santos, regina Bahia e osmauro lúcio.

Histórico de participação no Prêmio: semifinalista na 
edição de 2009 e participante nas edições de 2010 e 2011.

No projeto desenvolvido pela Biblioteca comunitária ler é 
Preciso de congonhas/mG, foram promovidas atividades 
de leitura compartilhada e palestras que envolveram um 
público de cerca de  1.000 pessoas. durante quatro dias, 
os participantes foram convidados a debater sobre diversas 
obras literárias, manusear livros e se informar sobre as leis 
de incentivo à biblioteca e leitura. 

as atividades desenvolvidas pela equipe da Biblioteca 
comunitária ler é Preciso de casinhas/PE foram resultado 
de um trabalho conjunto. com o apoio de representantes de 
escolas municipais, secretaria de Educação, diretoria de 
transportes e alunos voluntários, o projeto teve como objetivo 
promover a leitura e trabalhar os conceitos da campanha 
“Eu Quero minha Biblioteca”. as parcerias estabelecidas 
permitiram que as atividades fossem realizadas em uma 
tenda, oferecida pela secretaria municipal de Educação, 
onde foi montado um varal de livros. as atividades de 
promoção de leitura foram de leitura livre, hora do conto 
e produção de texto. o projeto atendeu cerca de 200 
pessoas e teve duração de quatro dias.
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Biblioteca Comunitária Ler é Preciso. cAtuRAMA/BA 

Biblioteca Comunitária Ler é Preciso. cARAíBAS/BA 

Inauguração: 29/04/2002

Local de Implantação: Biblioteca pública                     

Projeto: “Piquenique da Leitura”

Responsáveis pelo projeto: ana cláudia Neves luz e 
cidália oliveira do Nascimento Novaes. 

Equipe que trabalhou no planejamento e realização 
do projeto:  sulenel Barbosa de sena, Efigênia souza de 
Jesus e raquel leão martins.

Histórico de participação no Prêmio: participante na 
edição de 2010.

as atividades desenvolvidas pela equipe da Biblioteca 
comunitária de caturama/Ba atenderam 416 crianças de 
6 a 12 anos. o projeto, que durou seis dias, promoveu 
leitura compartilhada, leitura individual, hora do conto, 
leitura dramatizada e recitais de poesias. a equipe da 
biblioteca também estabeleceu parcerias com professores 
e diretores das escolas maria abelina oliveira sousa e 
Professor Joaquim augusto mendonça e com a secretaria 
municipal de Educação, a fim de estruturar um projeto 
integrado. Graças às parcerias, as atividades contaram 
com um espaço físico específico e material para a execução 
do projeto. 

Inauguração: 11/04/2002

Local de Implantação: Biblioteca pública                           

Projeto: “Ir Além Imaginação”

Responsáveis pelo projeto: Euraides oliveira de Jesus e 
merlete Bastos mirando.

Equipe que trabalhou no planejamento e realização 
do projeto: tânia carvalho souza, rosangela moitinho 
dos santos e marta dias.

Histórico de participação no Prêmio: participante  nas 
edições de 2010 e 2011.

a equipe da Biblioteca comunitária ler é Preciso de 
caraíbas/Ba desenvolveu seu projeto com a participação 
e apoio de alunos e comunidade. o planejamento 
das atividades foi realizado de forma a identificar as 
necessidades da comunidade e estabelecer o diálogo com 
ela. o projeto contou com a participação de cerca de  350 
pessoas com idade entre 5 e 60 anos. os participantes 
se envolveram em leitura de poesias e de trovinhas e 
aproveitaram a exposição de livros na árvore, momentos 
de contação de histórias e sorteios da leitura.
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Biblioteca Comunitária Ler é Preciso.
AçAILândIA/MA (ASSEntAMEnto cALIFóRnIA)

Biblioteca Comunitária Ler é Preciso. vASSouRAS/RJ 

Inauguração: 26/08/2011

Local de Implantação: Escola                 

Projeto: “Roda de Leitura”

Responsáveis pelo projeto: Edileusa araújo silva e 
francisco andrade do livramento.

Equipe que trabalhou no planejamento e realização 
do projeto: maria do socorro alves Pereira, francisca 
rodrigues da silva e adriana carvalho de sousa dias.

Histórico de participação no Prêmio: participante nas 
edições de 2011.

as atividades desenvolvidas pela equipe da Biblioteca 
comunitária de açailândia, localizada no assentamento 
califórnia, no maranhão, duraram todo o ano letivo. No 
dia 18 de maio de 2012, foi realizado um chá literário, 
que contou com a participação de membros da secretaria 
municipal de Educação e do escritor local Evangelista mota 
do Nascimento. Em 15 de setembro, a biblioteca celebrou seu 
aniversário com leitura de poemas, e, em 13 de outubro, os 
funcionários da escola participaram de um piquenique literário, 
no qual socializaram leituras diversas. Participaram cerca de 
300 pessoas entre alunos e funcionários da escola. 

Inauguração: 13/08/2005

Local de Implantação: Escola                            

Projeto: “Eu Tenho uma Biblioteca, e Você? Ler é Preciso, 
Você Escolhe a hora”

Responsável pelo projeto: marilene caldas de faria.

Equipe que trabalhou no planejamento e realização 
do projeto:  Paula fabiana ferreira de faria, maria da 
Graças fernandes Pereira, Jorgina dos santos manoel 
francisco, Valdeléia, adriana e lenir.

Histórico de participação no Prêmio: participante nas 
edições de 2009, 2010 e 2011.

o projeto da Biblioteca comunitária ler é Preciso de Vassouras/
rJ atendeu 377 pessoas e contou com a participação e apoio 
de professores, alunos, jornal, poder público e comunidade. 
foram realizadas leitura compartilhada em escolas e junto 
da comunidade, leitura em voz alta e atividades com autores 
convidados, como Gilda meirelles, escolhida pelos alunos 
para participar do projeto “minha sala é um artista”.
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Biblioteca Comunitária Ler É Preciso. 
AçAILândIA/MA (vILA ILdEMAR)

Inauguração: 11/08/2011

Local de implantação: Escola

Projeto: “Eu Amo Minha Biblioteca”

Equipe que trabalhou no planejamento e realização do 
projeto: Zeila ferradaes Villar e Josélia oliveiraGersonita 
ribeiro, Graça domingos e Welton santos amancio.

Histórico de participação no Prêmio: participante na 
edição de 2011.

a Biblioteca ler é Preciso de açailândia/ma desenvolveu 
atividades de leitura compartilhada e palestra sobre a lei 
12.244/10. com o apoio da Escola fernando rodrigues, 
rádio comunitária, alunos e comunidade, cerca de 150 
pessoas participaram do projeto.

Biblioteca Comunitária Ler É Preciso.
ALAMBARI/SP

Inauguração: 23/05/2006

Local de implantação: Biblioteca pública

Projeto: “Ler é Viver”

Equipe que trabalhou no planejamento e realização 
do projeto: anderson iwanizuk thaczuk e cristiane 
aparecida rodrigues magueta doroti Nanini, ildete Jesus 
da silva Kerni e cristiane Gomes candera.

Histórico de participação no Prêmio: participante nas 
edições de 2009 e 2011.

Biblioteca Comunitária Ler É Preciso.
BuíquE/PE

Inauguração: 04/04/2006

Local de implantação: Biblioteca pública

Projeto: “Livro Vai, Livro Vem, Eu Leio e Você Também...”

Equipe que trabalhou no planejamento e realização 
do projeto: Josefa fabiana Barbosa dos santos e ivonete 
cecília de lima araújomaria das Graças santana e silva, 
Ellys ayla Barbosa, Elyeu Bezerra de carvalho e Gleiciane 
de Paula siqueira freire.

Histórico de participação no Prêmio: participante nas 
edições de 2010 e 2011.

a Biblioteca ler é Preciso de Buíque/PE desenvolveu um 
projeto que contou com a participação da secretaria de 
Educação e Prefeitura, além da rádio comunitária para sua 
divulgação. as atividades incluíram oficinas de estratégias 
de leitura, contação de histórias, exposição de livros, rodas 
de leitura e leitura com interpretação. cerca de 1.350 
pessoas foram atendidas, entre crianças, jovens e adultos.

a Biblioteca ler é Preciso de alambari/sP desenvolveu atividades 
de leitura de livros literários que contaram com a participação 
da Biblioteca Pública municipal, Prefeitura, departamento 
municipal de Educação, cultura, Esporte e turismo, professores 
e escolas do entorno para sua realização. o projeto atendeu 
cerca de 260 pessoas, entre crianças e adultos.

Açailândia/MA (Vila Ildemar)

Alambari/SP

Buíque/PE
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Biblioteca Comunitária Ler É Preciso.
cABo dE SAnto AGoStInHo/PE

Inauguração: 29/05/2012

Local de implantação: centro cultural

Projeto: “Ler é um Prazer”

Equipe que trabalhou no planejamento e realização 
do projeto: Benedita a. santos da silva e Gilda campelo 
da Paz,rildo Plínio, maryelza alves da silva, Natanael, 
mirian melo, luiz maximino e professores da oNG da 
igreja assembleia de deus.

Histórico de participação no Prêmio: não participou de 
edições anteriores.

a Biblioteca ler é Preciso de cabo de santo agostinho/PE
desenvolveu um projeto que incluiu atividades de leitura 
compartilhada e individual. com o apoio em divulgação 
da rádio comunitária local, crianças, jovens, adultos, idosos 
e portadores de necessidades especiais participaram das 
atividades.

Biblioteca Comunitária Ler É Preciso.
concEIção dA BARRA/ES

Inauguração: 30/08/2006

Local de implantação: Biblioteca pública

Projeto: “Ouvi, me Interessei, Li, me Encantei”

Equipe que trabalhou no planejamento e realização do 
projeto: rosângela Vicente Guanandy, tania maria figueiredo 
de Jesus e aurelina coelho duarte da fonseca,maria da 
Penha renok Peterle, Nilza Neide Nascimento Vasconcelos, 
carlos Humberto Guanandy e igor Vicente Guanandy.

Biblioteca Comunitária Ler É Preciso.
duquE dE cAxIAS/RJ

Inauguração: 17/12/2012

Local de implantação: Escola

Projeto: “quem Lê Sabe Muito Mais!”

Equipe que trabalhou no planejamento e realização 
do projeto: maria lúcia davila dos santos e cristiane 
mello ministher reis,renato soares Bermudas, Priscilla dos 
santos e maria angélica dos s. s. Jesus.

Histórico de participação no Prêmio: participante nas 
edições de 2009, 2010 e 2011.

a Biblioteca ler é Preciso de duque de caxias/rJ, em 
parceria com o centro Educacional adelina castro, realizou 
atividades de promoção de leitura, oficina de leitura, visita 
ao acervo com leitura livre, leitura compartilhada, contação 
de histórias (alunos mais velhos lendo para os mais novos) e 
café literário com leitura de textos selecionados. cerca de 
40 pessoas participaram do projeto.

Histórico de participação no Prêmio: participante nas 
edições de 2009 e 2011.

a Biblioteca ler é Preciso de conceição da Barra/Es 
desenvolveu atividades de promoção de leitura que contaram 
com a participação da secretaria municipal de Educação, 
além de professores e alunos das escolas João Bastos e 
dr. mário Vello silvares. o projeto incluiu leitura coletiva e 
individual e apresentação de acervo. foram cerca de 30 
alunos envolvidos.

Cabo de Santo Agostinho/PE

Conceição Da Barra/ES

Duque De Caxias/RJ
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Biblioteca Comunitária Ler É Preciso.
FLoRES/PE

Inauguração: 19/07/2008

Local de implantação: centro cultural

Projeto: “Brincando com as Diferenças no Mundo
da Leitura”

Equipe que trabalhou no planejamento e realização 
do projeto: Ernesto José Gonçalves Bezerra,maria da 
conceição lima Guimarães, andreza conceição dos 
santos, ialy aparecida Barbosa campos e Elson Josevam 
alves de lima.

Histórico de participação no prêmio: participante nas 
edições de 2010 e 2011.

a Biblioteca ler é Preciso de flores/PE desenvolveu o projeto 
“Brincando com as diferenças no mundo da leitura”, que 
contou com o apoio da Escola municipal José de Josino de 
Góes e do centro cultural Nunense para sua execução. cerca 
de 150 pessoas participaram de atividades de promoção de 
leitura, como roda de leitura, biblioteca itinerante e leitura 
dedicada às crianças.

Biblioteca Comunitária Ler É Preciso.
GARAnHunS/PE

Inauguração: 23/11/2007

Local de implantação: centro cultural

Projeto: “Leitura pra Todos”

Equipe que trabalhou no planejamento e  realização 
do projeto:  Veronica alves da costa e rosa maria martins 
acioli santos, Ethiene de araujo silva, shirlei de melo teixeira, 

Biblioteca Comunitária Ler É Preciso.
ItAGuAí/RJ

Inauguração: 24/10/2006

Local de implantação: Escola

Projeto: “Caravana da Leitura”

Equipe que trabalhou no planejamento e realização 
do projeto: caléria teixeira e célia Nunes cunha alves, 
daiane maria de araújo e malena soares albuquerque.

Histórico de participação no Prêmio: participante nas 
edições de 2009, 2010 e 2011.

Em parceria com a secretaria municipal de Educação e 
cultura, Prefeitura e fundação csN, a Biblioteca comunitária 
ler é Preciso de itaguaí/rJ realizou o projeto “caravana da 
leitura”. com a participação de aproximadamente 155 
pessoas, foram realizadas atividades como roda de leitura, 
biblioteca itinerante, leitura para idosos, leitura individual e 
conversas a respeito do objetivo da campanha “Eu Quero 
minha Biblioteca”.

margarete Jane de melo teixeira e Edson matias cabral.

Histórico de participação no Prêmio: participante nas 
edições de 2009 e 2011;  semifinalista na edição de 2010.

a Biblioteca ler é Preciso de Garanhuns/PE contou com 
a articulação da secretaria de Educação, escolas, rádios 
locais e centros de reabilitação para a realização de seu 
projeto. as atividades desenvolvidas incluíram contação de 
histórias e conhecimento de acervo. cerca de 280 pessoas 
participaram das atividades de promoção de leitura. Flores/PE

Garanhuns/PE

Itaguaí/RJ
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Biblioteca Comunitária Ler É Preciso.
ItAPIRAPuã PAuLIStA/SP

Inauguração: 28/03/2008

Local de implantação: Biblioteca Pública

Projeto: “Todo Dia é Dia de Leitura. Lê pra Mim!”

Equipe que trabalhou no planejamento e realização do 
projeto: Jane cristina soares da costa e Valdinei oliveira 
santos,olinda maria de almeida moraes, loir de almeida 
camargo, leila favile, Nilza antunes da costa e irene cristina 
de camargo.

Histórico de participação no Prêmio: vencedora na edição 
de 2009, semifinalista na edição de 2010.

Em parceria com a Escola Padre caetano chibbaro e a 
secretaria municipal de Educação e cultura, a Biblioteca ler 
é Preciso de itapirapuã Paulista/sP realizou o projeto “todo 
dia é dia de ler. lê pra mim!”. aproximadamente 300 
pessoas participaram das atividades de promoção de leitura 
desenvolvidas, como leitura de cordel, roda de leitura, palestra 
sobre os centenários de Nelson rodrigues e Jorge amado, 
varal de livros, leitura interpretada e leitura do texto “como as 
crianças pensam”, realizada pela aluna Hayanne.

Biblioteca Comunitária Ler É Preciso.
JARdIM PAnoRAMA/SP

Inauguração: 27/06/2009

Local de implantação: Espaço comunitário

Projeto: “ler é uma Viagem”

Responsável pelo projeto: Gisele H. Vasconcelos.

Histórico de participação no Prêmio: participante na 
edição de 2009.

Biblioteca Comunitária Ler É Preciso.
JoSELândIA/MA

Inauguração: 13/11/2007

Local de implantação: Espaço mantido pela Prefeitura

Projeto: “Navegando com Você no Fantástico Mundo da 
Leitura e Imaginação”

Equipe que trabalhou no planejamento e realização 
do projeto: reginaldo de sousa oliveira e Vanuza Pereira 
da almeidaErisdê da silva Borges, aldeídes ribeiro da 
silva, sebastiana Pereira silva lima, aurineide da silva 
sá, agamenon Pereira, angela cristina, cleide Batista, 
Elisangela cristina, rozvald saraiva, Gorete, maria José, 
raimunda Borges e Elisângela Borges.

Histórico de participação no Prêmio: vencedora da edição 
de 2009, participante na edição de 2010 e semifinalista na 
edição de 2011.

com o apoio da igreja adventista, Escola municipal mendes 
Pereira, Escola municipal Benevides de Queirós e unidade 
integrada lêda tajra, a Biblioteca ler é Preciso de Joselândia/
ma realizou o projeto “Navegando com Você no fantástico 
mundo da leitura e imaginação”. foram cerca de 500 pessoas 
envolvidas em atividades de promoção de leitura, como leitura 
pública, individual e coletiva, dicas de leitura, leitura de livros 
infantis, seminário com contos de fadas, literatura de cordel, 
mitos e lendas folclóricas, poesia e divulgação da campanha 
“Eu Quero minha Biblioteca”.

a Biblioteca ler é Preciso de Jardim Panorama/sP desenvolveu 
atividades de promoção de leitura que incluíram rodas de 
leitura, leitura de livros infantis e leituras realizadas pelas 
crianças mais velhas para as mais novas. foram envolvidas 
cerca de 10 crianças por encontro.

Itapirapuã Paulista/SP

Jardim Panorama/SP

Joselândia/MA
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Biblioteca Comunitária Ler É Preciso.
LAGoA doS GAtoS/PE

Inauguração: 09/09/2005

Local de implantação: Escola

Projeto: “Prazer em Ler”

Responsáveis pelo projeto:  mary Katiuscia saraiva marques 
e Edjailson Jacinto da silva.

Equipe que trabalhou no planejamento e realização do 
projeto: Erverton Jacinto da silva, alcicleide maria da silva, 
ásley sabrina maria da silva assunção, daniela correia dos 
santos, Jessica maria Pereira, Jhenifer lanay Vieira freire, 
Jocinei maria da silva e maria aline dos santos lima.

Histórico de participação no Prêmio: participante nas 
edições de 2009 e 2010.

Juntamente com o centro alternativo cultura cidadania e a 
Escola municipal maria Bíjio, a Biblioteca ler é Preciso de 
lagoa dos Gatos/PE desenvolveu o projeto “Prazer em ler”. 
com a participação de crianças, pais e professores, foram 
realizadas atividades de promoção de leitura, como leitura 
individual, interativa e conjunta.

Biblioteca Comunitária Ler É Preciso.
MAIRIPoRã/SP

Inauguração: 21/10/2005

Local de implantação: Espaço comunitário

Projeto: “Meio Ambiente & Festividades”

Equipe que trabalhou no planejamento e realização 
do projeto: luiz Pereira de souza, Neide silva Bueno e 
lucilia silva.

Biblioteca Comunitária Ler É Preciso.
MAnARI/PE

Inauguração: 13/04/2007

Local de implantação: Escola

Projeto: “Tenda da Leitura”

Equipe que trabalhou no planejamento e realização 
do projeto: Valdirene lacerda da silva e maria Evilania de 
oliveiraQuitéria, maluce rocha e Giselma.

Histórico de participação no Prêmio: não participou de 
edições anteriores.

a Biblioteca ler é Preciso de manari/PE desenvolveu um projeto 
que incluiu rodas de leitura e exposição de acervo selecionado. 
com a participação de professores e coordenação de uma 
escola da região, cerca de 80 pessoas foram envolvidas nas 
atividades de promoção de leitura.

Histórico de participação no Prêmio: participante nas 
edições de 2009 e 2011; semifinalista na edição de 2010.

a Biblioteca ler é Preciso de mairiporã/sP contou com a 
participação da oNG meu Guri para promover parcerias com 
o poder público e abrir a Biblioteca para uso da comunidade 
do entorno da instituição, foram realizados cerca de 280 
empréstimos de livros.

Lagoa Dos Gatos/PE

Mairiporã/SP

Manari/PE
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Biblioteca Comunitária Ler É Preciso.
MARAcáS/BA

Inauguração: 18/02/2003

Local de implantação: Biblioteca pública

Projeto: “quem Lê Sabe Muito, Venha Ler na Biblioteca”

Responsáveis pelo projeto: claudia spinola Barbosa de 
santana e adriana figueiredo conceição.

Equipe que trabalhou no planejamento e realização 
do projeto: rosangela a. Portella, Jaboatan dias, maria 
irene Gomes Bastos, sirlene Nunes Gomes e tarcio fritz.

Histórico de participação no Prêmio: participante nas 
edições de 2010 e 2011.

Em parceria com a secretaria municipal de Educação, a 
Biblioteca ler é Preciso de maracás/Ba desenvolveu o pro-
jeto “Quem lê sabe muito, Venha ler na Biblioteca”. a 
comunidade foi amplamente atendida, com a participação 
de cerca de 2.400 pessoas nas atividades de leitura e 
contação de histórias na praça.

Biblioteca Comunitária Ler É Preciso.
ItABAtã (MucuRI)/BA 

Inauguração: 18/12/2006

Local de implantação: Biblioteca pública

Projeto: “um Dia Especial para Pessoas Especiais”

Equipe que trabalhou no planejamento e realização 
do projeto:  sônia de oliveira souza, Euza Pinheiro aze-
vedo, cleuza de oliveira de Jesus, cleonice de oliveira, 
sofia alves dos santos e sabrina oliveira.

Biblioteca Comunitária Ler É Preciso.
nAtIvIdAdE dA SERRA/SP

Inauguração: 27/08/2004

Local de implantação: centro cultural

Projeto: “Ler é Sonhar”

Equipe que trabalhou no planejamento e realização 
do projeto: Patricia da silva faria.

Histórico de participação no Prêmio: participante nas 
edições de 2010 e 2011.

a Biblioteca ler é Preciso de Natividade da serra/sP de-
senvolveu atividades que contaram com o apoio da Prefei-
tura para divulgação. sete crianças da comunidade partici-
param de atividades de leitura e manuseio de livros.

Histórico de participação no Prêmio: semifinalista nas edi-
ções de 2009 e 2010;  participante na edição de 2011.

a Biblioteca ler é Preciso de mucuri/Ba realizou, em parce-
ria com a aPaE, o projeto “um dia Especial para Pessoas Es-
peciais”, que contou com atividades de promoção de leitura, 
como momento do conto individual. também foi realizada a 
apresentação de uma palestra sobre a campanha “Eu Quero 
minha Biblioteca”. Participaram 78 pessoas, entre crianças, 
jovens, adultos e portadores de necessidades especiais.

Maracás/BA

Itabatã (Mucuri)/BA 

Natividade Da Serra/SP
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Biblioteca Comunitária Ler É Preciso.
PAnELAS/PE (vILA dE cRuzES)

Inauguração: 12/10/2007

Local de implantação: Espaço mantido pela Prefeitura

Projeto: “Semana da Leitura e Literatura na Biblioteca”

Equipe que trabalhou no planejamento e realização 
do projeto: maria suédna oliveira da silva, Edna renêdo 
de andrade, maria José de campos, Erineide Barbosa da 
silva e José Pedro muniz.

Histórico de participação no Prêmio: participante nas 
edições de 2009 e 2011.

a Biblioteca ler é Preciso de Panelas (Vila de cruzes)/sP 
desenvolveu o projeto “semana da leitura e literatura na 
Biblioteca”. cerca de 80 alunos participaram de atividades 
de promoção de leitura, como contação de histórias, leitura 
de poesias e leitura individual.

Biblioteca Comunitária Ler É Preciso.
PARAty/RJ

Inauguração: 26/09/2009

Local de implantação: Escola

Projeto: “Poesia Pede Passagem”

Equipe que trabalhou no planejamento e realização do 
projeto: carolina da silva Nunes costa e Patricia da silva.

Histórico de participação no Prêmio: participante nas 
edições de 2011.

a Biblioteca ler é Preciso de Paraty/rJ desenvolveu 
atividades que contaram com o apoio de professores da 

Biblioteca Comunitária Ler É Preciso.
PoRto FELIz/SP

Inauguração: 06/06/2009

Local de implantação: Escola

Projeto: “Biblioteca na Escola e no Asilo Cidade
dos Velhinhos”

Equipe que trabalhou no planejamento e realização do 
projeto: claudimare silva de almeida e Gyselle almeida 
de oliveira, Gesse corea Gomes.

Histórico de participação no Prêmio: semifinalista nas 
edições de 2009 e 2010.

o projeto “Biblioteca na Escola e no asilo cidade dos 
Velhinhos”, realizado pela Biblioteca ler é Preciso de Porto 
feliz/sP, teve o apoio da escritora samanta Holts e contou 
com atividades de incentivo à leitura, seleção de acervo 
de acordo com a série escolar, conversa e apresentação 
de resenha dos livros selecionados, exposição de livros e 
palestra com a escritora.

Escola municipal José carlos Porto. o projeto, que incluiu 
apresentações de poesias, pesquisa de autores e varal 
poético, teve a participação de cerca de 180 pessoas, em 
sua maioria crianças.

Panelas/PE (Vila das Cruzes)

Paraty/RJ

Porto Feliz/SP
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Biblioteca Comunitária Ler É Preciso.
SAntA quItéRIA do MARAnHão/MA

Inauguração: 20/06/2011

Local de implantação: Escola

Projeto: “Leitura entre Nós”

Equipe que trabalhou no planejamento e realização 
do projeto: raimundo Nonato e francisca Jeania Kerlane 
e marcos José candeira.

Histórico de participação no Prêmio: participante na 
edição de 2011.

a Biblioteca ler é Preciso de santa Quitéria do maranhão/
ma contou com o apoio da secretaria de Educação, 
professores, alunos e Prefeitura para a realização de seu 
projeto. foram desenvolvidas atividades de promoção de 
leitura, com exposição de livros, hemeroteca e apresentação 
sobre a Biblioteca comunitária.

Biblioteca Comunitária Ler É Preciso.
tAquARI/RS
Inauguração: 26/09/2009

Local de implantação: Escola

Projeto: “III Aniversário da Biblioteca Comunitária Ler é 
Preciso”

Responsáveis pelo projeto: sueli Pacheco e léo Jaime 
de Vargas.

Equipe que trabalhou no planejamento e realização 
do projeto: liane Pacheco, raquel oliveira, luciane meyer, 
maria sirlene da rosa e Júlia Porto alves.

Histórico de prêmio: semifinalista na edição de 2009; 
participante nas edições de 2010 e 2011.

a Biblioteca ler é Preciso de taquari/rs desenvolveu atividades 
que contaram com a participação de professores, alunos e 
direção da EmEf Professor Emílio schenk. o projeto, que 
incluiu contação de histórias, atendeu cerca de 850 pessoas.

Biblioteca Comunitária Ler É Preciso. 
São RoquE/SP
Inauguração: 04/07/2008

Local de implantação: Escola

Projeto: “O Coração Não Tem Idade... Ler e Ouvir histórias 
Também Não”

Equipe responsável pelo projeto: sandra maria de camargo 
e ariovaldo silvestre Pedro.

Equipe que trabalhou no planejamento e realização do 
projeto: Bruna da silva ferreira, Juliana Helena freitas de mello, 
daniela Gomes Barbosa, stephanie de oliveira raines, thais 
aparecida dos santos, thiago araujo andrade, rafaela fernanda 

manão de mello, Gabriela Nunes souza moraes, José Paulo 
Hermita, Benedicto Pires Boa Ventura e dirce ruffini antoniassi.

Histórico de participação no Prêmio: semifinalista nas 
edições de 2009 e 2010; participante na edição de 2011.

o projeto “o coração Não tem idade... ler e ouvir Histórias 
também Não”, desenvolvido pela Biblioteca ler é Preciso 
de são roque/sP, contou com a parceria da dra. daniele 
rodrigues Bembom, EmEf Prof. tibério Justo da silva, cmEi e 
departamento de transportes da Prefeitura de são roque. mais 
de 100 pessoas foram envolvidas em atividades de promoção 
de leitura, como leitura para idosos e crianças, discussão sobre 
leitura, contação de histórias e leitura de parlendas.

Santa quitéria Do Maranhão/MA

São Roque/SP

Taquari/RS
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Biblioteca Comunitária Ler É Preciso.
quIxABEIRA/BA

Inauguração: 01/07/2005

Local de implantação: Biblioteca pública

Projeto: “Contando e Encantando com a Leitura”

Equipe que trabalhou no planejamento e realização 
do projeto: maria Ernestina Novaes de Neta lima, anália 
Pereira da cruz magalhães e ana Paula lima Novais lopes.

Histórico de participação no Prêmio: não participou de 
edições anteriores.

a Biblioteca ler é Preciso de Quixabeira/Ba desenvolveu 
atividades que contaram com a participação da secretaria 
municipal de Educação, além de professores, jovens, 
crianças, adultos, idosos e portadores de necessidades 
especiais. o projeto, que incluiu exposição de livros literários 
infantis e leitura de cordel, atendeu cerca de 700 pessoas 
com atividades de promoção de leitura.

Biblioteca Comunitária Ler é Preciso.
RIo FoRMoSo/PE

Inauguração: 03/12/2004

Local de implantação: Escola

Projeto: “Somos de Todas as Cores”

Equipe que trabalhou no planejamento e realização do 
projeto: rosana cristina de sousa melo Nascimento, tereza 
cristina, maria auxiliadora, luciana Evangelista, Elionai leite 
e antonia Ernesto.

Histórico de participação no Prêmio: participante na 
edição de 2010.

Biblioteca Comunitária Ler é Preciso.
SALvAdoR/BA

Inauguração: 10/10/2005

Local de implantação: Espaço comunitário

Projeto: “Vamos Ler!”

Equipe que trabalhou no planejamento e realização 
do projeto: Valdeci rozendo de matos e Evandro Pio, 
mila fernandes, mariana maia, Brisa silvério e leonardo 
José outeiro.

Histórico de participação no Prêmio: participante na 
edição de 2010.

a equipe da Biblioteca comunitária ler é Preciso de salvador/
Ba atendeu cerca de 300 pessoas durante as atividades 
planejadas para o 4º Prêmio Ecofuturo de Bibliotecas. o 
projeto foi aplicado durante todo o ano de 2012. foram 
realizadas atividades de letramento de crianças e adultos, 
contação de histórias e seminários sobre a vida e a obra do 
escritor Jorge amado.

a Biblioteca ler é Preciso de rio formoso/PE desenvolveu 
o projeto “somos de todas as cores”, que contou com 
atividades de incentivo à leitura. a comunidade foi 
amplamente atendida, com cerca de 700 pessoas envolvidas 
na produção de cordel, pesquisas de palavras-chave de livros 
e apresentação de livros em slides.

quixabeira/BA

Rio Formoso/PE

Salvador/BA
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Biblioteca Comunitária Ler é Preciso.
vEntuRoSA/PE

Inauguração: 04/04/2006

Local de implantação: Biblioteca pública

Projeto: “O Mundo Mágico da Leitura”

Equipe que trabalhou no planejamento e realização do 
projeto: maria socorro claudino Bezerra almeida, maria 
Galbanielli da conceição almeida e maria de lourdes 
Valério da silva, Kécia rejane tenório almeida, debora 
martins de souza, Jefferson Valencio da silva Bezerra e 
Gizele Galindo silva.

Histórico de participação no Prêmio: participante nas 
edições de 2009, 2010 e 2011.

a equipe da Biblioteca comunitária ler é Preciso de 
Venturosa/PE desenvolveu atividades que atingiram cerca de 
600 crianças com idade entre 3 e 8 anos. Em parceria com a 
Escola municipal dr. manassés, os funcionários apresentaram 
o acervo da biblioteca para os visitantes e promoveram a 
leitura do livro produzido pela equipe de trabalho.

Biblioteca Comunitária Ler é Preciso.
SuzAno/SP

Inauguração: 30/09/2003

Local de implantação: Espaço comunitário

Projeto: “Leitura é Minha Vida”

Responsáveis pelo projeto: rosemary santos das silva e 
sebastião felix.

Equipe que trabalhou no planejamento e realização 
do projeto: simone Nunes de oliveira, dalete domingos 
de souza e teresinha santos de araujo.

Biblioteca Comunitária Ler é Preciso.
São MIGuEL ARcAnJo/SP

Inauguração: 06/12/2002

Local de implantação: Espaço mantido pela Prefeitura

Projeto: “Ler e Brincar: é só Começar”

Equipe que trabalhou no planejamento e realização do 
projeto: Karina regiane Pereira e márcia regina ferreira.

Histórico de participação no Prêmio: semifinalista nas 
edições de 2009 e 2010; participante na edição de 2011.

o projeto “ler e Brincar: é só começar”, desenvolvido pela 
Biblioteca ler é Preciso de são miguel arcanjo/sP, contou 
com atividades de incentivo à leitura, como leitura para 
crianças e leitura dinamizada com livros pop-up, além de 
conversas sobre a importância da leitura e de frequentar 
uma biblioteca. foram cerca de 90 participantes, entre 
adultos, crianças e professores.

Histórico de participação no Prêmio: participante nas 
edições de 2010 e 2011.

realizado no dia 10 de novembro de 2012, o projeto da 
Biblioteca comunitária ler é Preciso de suzano/sP atendeu 
cerca de 180 pessoas. a equipe da biblioteca ofereceu 
um tour pelo espaço, permitindo que o público entrasse em 
contato com o acervo, e promoveu contação de histórias e 
leitura compartilhada.

São Miguel Arcanjo/SP

Suzano/SP

Venturosa/PE



“De tudo nos fica a certeza de que é necessário - mais que nunca - educar os nossos sentidos. Só depois 

de bem apurados seremos capazes de nomear com mais significantes o mundo, que nos recebe para 

a vida e que estará, sempre, antes e depois de nós. E não há método mais eficaz do que a palavra 

literária para  acordar e atribuir sentidos às coisas. É preciso aprender a contemplar as sementes e 

deixar a palavra dizer a árvore que ela protege em seu dentro.” 

 — Bartolomeu Campos de Queiros, “A Infância e o livro”
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