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Dossiê de Atividades 2012 | 4° Prêmio Ecofuturo de Bibliotecas

Cinquenta e duas das 91 Bibliotecas Comunitárias da Rede Ler é Preciso

por meio de seminário e divulgação da Lei 12.244/10, que prevê a

mobilizadas, atingindo 39.025 pessoas na Semana da Leitura e da Literatura

universalização de bibliotecas em todas as instituições de ensino do país até

– aquela que compreende o dia 12 de outubro, oficialmente o Dia Nacional

2020. Atendendo cerca de 6.000 pessoas, entre crianças, jovens, adultos,

da Leitura desde 2009 –, 403 funcionários de biblioteca e 230 voluntários,

pessoas com necessidades especiais, abrigados, classe política e leitores de

trabalhando a todo vapor nos quatro cantos do país. Esse foi o saldo do 4º

outros municípios, o projeto foi planejado em sintonia com as orientações

Prêmio Ecofuturo de Bibliotecas Comunitárias, realizado em 2012. Mas, como

enviadas pelo Instituto Ecofuturo e deu destaque a nossa publicação “Cuido,

nossa rede não é composta por números, e sim por pessoas, a análise só se

logo existo”. Na ocasião, foi criada a Associação Amigos da Biblioteca,

completa ao considerarmos que, desde a primeira edição, em 2009, mais

com 30 pessoas mobilizadas para a elaboração de documentos de parcerias

e mais gente se alia a essa grande teia na construção de uma cultura leitora:

e reivindicações junto à comunidade e ao poder público, conseguindo a

semeando “livros a mão-cheia”, despertando múltiplos afetos e pensares, com

anuência de três candidatos a prefeito ao projeto proposto pela Associação.

leitura na palma e na alma, como uma vez desejou o poeta Castro Alves.

O 2º lugar fica com outro exemplo de continuidade e aperfeiçoamento de

Essas ações coordenadas se consolidam ano após ano. Nesta edição do

ações ano após ano. A Biblioteca de Alagoinhas/BA reeditou o projeto

Prêmio, fomos impelidos a criar mais uma categoria de premiação, tendo

“Leitura em Cada Canto da Cidade”, iniciado em 2011, e o desenvolveu

acompanhado, progressivamente, os esforços de semear da Biblioteca

ao longo de quatro meses em 2012, ampliando o atendimento de 700 para

Comunitária de Bezerros/PE. O ótimo projeto “Viajando nas Asas da Leitura

aproximadamente 3.000 pessoas. Com planejamento inclusivo que teve a

II”, que venceu o Prêmio em 1º lugar em 2011, desta vez sob o sugestivo nome

participação de intérpretes de Libras, o acervo foi selecionado de acordo

“Continuamos Viajando nas Asas da Leitura”, se mostra tão excelentemente

com a demanda da comunidade e a ele foram adicionadas as publicações

consolidado que inaugura a categoria Hors Concours. Com atividades que

do Instituto Ecofuturo. Alagoinhas ainda focou a campanha “Eu Quero Minha

se desenvolveram ao longo de todo o ano, ancoradas em um alto nível de

Biblioteca” e, no dia 12 de outubro, a biblioteca esteve de portas abertas

organização para a continuidade dos anos anteriores, o projeto, que teve

das 8h00 às 22h00.

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.

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

Vencedora do 2º lugar em 2011, ao lado da Biblioteca de Aimorés, a Biblioteca

Arcoverde e a Secretaria Municipal de Educação. Cerca de 1.500 pessoas

de Turmalina/MG conquista o 1º lugar em 2012, com o projeto “De Mão em

tiveram acesso a leitura compartilhada, rodas de leitura, leitura em braile

Mão, de Voz em Voz – Livros a Mão-Cheia”. Com 31 atividades realizadas,

e informações sobre a Lei 12.244/10. As atividades de leitura foram

parte delas totalmente voltada à promoção de leitura, desenvolvidas ao longo

realizadas de acordo com a demanda dos professores locais e se estenderam

de dez meses, com destaque para a campanha “Eu Quero Minha Biblioteca”

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

E nós, do Instituto Ecofuturo, sugerimos especial atenção às bibliotecas em

escolares na biblioteca, que fica com o 3º lugar nesta edição do Prêmio.

escola, uma vez que é somando esforços e recursos que será possível efetivar

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,

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

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.

Abraço e até breve,

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.

Christine Castilho Fontelles
Diretora de Educação e Cultura

Participação das Bibliotecas em 2012
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Biblioteca Comunitária Ler é Preciso. turmalina/mg
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.

vencedoras 06

primeiro lugar

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”.

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.

vencedoras 07

A Biblioteca Ler é Preciso de Turmalina/MG,

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.

vencedoras 08

segundo lugar

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.

vencedoras 09

A Biblioteca Comunitária Ler é Preciso de

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.

vencedoras 10

terceiro lugar

de Arcoverde/PE foi premiada com o 3º lugar na
4º edição do Prêmio Ecofuturo de Bibliotecas.

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.

vencedoras 11

equipe da Biblioteca Comunitária Ler é Preciso

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
Cerqueira e Ana Célia Simões Pinho.

Ferreira

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.

vencedoras 12

menção honrosa

Camaçari/BA recebeu Menção Honrosa na 4ª
edição do Prêmio Ecofuturo de Bibliotecas pelo
projeto “Eu Quero Minha Biblioteca Legal!”.

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.

vencedoras 13

A Biblioteca Comunitária Ler é Preciso de

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.

vencedoras 14

hors concours

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 préescolas 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.

vencedoras 15

A Biblioteca Comunitária Ler é Preciso de

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.

finalistas 16

Biblioteca Comunitária Ler é Preciso. Bauru/SP

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. Uberaba/MG

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” constituíramse de atividades de leitura, bingo literário, cordel, leitura de rosto escondido, leitura individual, entre outras.
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Biblioteca Comunitária Ler é Preciso. Lagoa do Carro/PE

Inauguração: 29/11/2001
Local de Implantação: Biblioteca pública
Projeto: “Hora da Leitura”
Responsáveis pelo projeto: Vanuza Matos Silveira e
Adriana Matos Silveira.

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.

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.

Biblioteca Comunitária Ler é Preciso. Bonito/PE
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.

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. Alcobaça/BA

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.

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

Equipe que trabalhou no planejamento e realização do
projeto: Laudicélio Carvalho Galindo, Luciene Freire Galindo,

cerca de 300 pessoas, teve duração de quatro dias. Foi

Maria de Lourdes da Silva e Evanilda Bezerra Galindo.

do acervo, e foram promovidas rodas de leitura.

montada uma tenda literária para exposição e apreciação

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

Biblioteca Comunitária Ler é Preciso. Camocim de São Félix/PE
Inauguração: 03/04/2006
Local de Implantação: Biblioteca pública
Projeto: “Bibliotecas Unidas Resgatando o Hábito da 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

Responsáveis pelo projeto: Lenice Ferreira de Alcântara

Félix/PE, ao longo de um mês, desenvolveu atividades de

e Grácia Pereira da Fonte.

leitura compartilhada, leitura livre do acervo da biblioteca

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.

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. Alagoinha/PE

Inauguração: 30/11/2004
Local de Implantação: Escola
Projeto: “Biblioteca Itinerante Dora de Alencar ‘O Livro
Vai Até Você’”

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

Responsáveis pelo projeto: Maria de Lourdes dos Santos

diversos e de poesias e leitura compartilhada. As obras de

Silva e Rejane Auxiliadora Jacó de Lima.

Carlos Drummond de Andrade foram compartilhadas durante

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

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.

Maria de Souza e Maria Lucidalva de Sousa Santana.

Biblioteca Comunitária Ler é Preciso. Teresina/PI
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. Trindade/PE

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.

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.

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.

Biblioteca Comunitária Ler é Preciso. Estrela do Sul/MG
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.

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

Equipe que trabalhou no planejamento e realização
do projeto: Sônia Gonçalves Queiroz, Balbina de Fátima

clássicos em espaço especialmente organizado, para tornar a

Reis, Eliane de Fátima Nascimento, Maria das Dores Borges

colorido, onde ficaram expostos os livros, e leitura livre.

Martins Fontes e Maria Luiza Aparecida Queiroz Oliveira.

experiência mais prazerosa, leitura de poesias em um tapete

Os alunos, professores e comunidade também puderam

Histórico de participação no Prêmio: semifinalista na

conhecer um pouco mais sobre a Lei 12.244/10, que

edição de 2010.

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. Jurema/PE

Inauguração: 07/11/2008
Local de Implantação: Biblioteca pública

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

Projeto: “IV Semana da Leitura e da Literatura

Karen de Freitas, Marisa de Lourdes Roque, Maria das Graças

de Congonhas”

Veloso dos Santos, Regina Bahia e Osmauro Lúcio.

Responsáveis pelo projeto: Cristiane Aparecida Melo de

Histórico de participação no Prêmio: semifinalista na

Souza e Margarida Maria Magdalena Ferreira.

edição de 2009 e participante nas edições de 2010 e 2011.

Equipe que trabalhou no planejamento e realização do
projeto: Adriane Lilian Vieira, Alexis Palmieri Marques, Eliane

No projeto desenvolvido pela Biblioteca Comunitária Ler é

Fernandes Leita, Érica Cristina Ventura de Paula, Ivone Aparecida

de leitura compartilhada e palestras que envolveram um

Procópio Costa, Judith da Silva Maia, Júnia Gracielle Ferreira,

público de cerca de 1.000 pessoas. Durante quatro dias,

Márcia Gonçalves de Matosinhos, Jussara Rezende Marcossi,

os participantes foram convidados a debater sobre diversas

Leonice da Silva Coelho, Marília Ferreira, Meire Lucia Marques

obras literárias, manusear livros e se informar sobre as leis

Rodrigues, Najara Cristina de Conceição Barbosa, Renan

de incentivo à biblioteca e leitura.

Preciso de Congonhas/MG, foram promovidas atividades

Biblioteca Comunitária Ler é Preciso. Casinhas/PE
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.

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

Equipe que trabalhou no planejamento e realização
do projeto: Alexsandra Maria da Silva, Dennis Nascimento

permitiram que as atividades fossem realizadas em uma

Lira, Manoel Basilio e Joselita Oliveira.

onde foi montado um varal de livros. As atividades de

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

tenda, oferecida pela Secretaria Municipal de Educação,
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. Congonhas/MG

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.

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

Equipe que trabalhou no planejamento e realização
do projeto: Sulenel Barbosa de Sena, Efigênia Souza de

Professor Joaquim Augusto Mendonça e com a Secretaria

Jesus e Raquel Leão Martins.

integrado. Graças às parcerias, as atividades contaram

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

Municipal de Educação, a fim de estruturar um projeto
com um espaço físico específico e material para a execução
do projeto.

Biblioteca Comunitária Ler é Preciso. Caraíbas/BA
Inauguração: 11/04/2002
Local de Implantação: Biblioteca pública
Projeto: “Ir Além Imaginação”
Responsáveis pelo projeto: Euraides Oliveira de Jesus e
Merlete Bastos Mirando.

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

Equipe que trabalhou no planejamento e realização
do projeto: Tânia Carvalho Souza, Rosangela Moitinho

se envolveram em leitura de poesias e de trovinhas e

dos Santos e Marta Dias.

de contação de histórias e sorteios da leitura.

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

aproveitaram a exposição de livros na árvore, momentos
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Biblioteca Comunitária Ler é Preciso. Caturama/BA

Açailândia/MA (Assentamento Califórnia)
Inauguração: 26/08/2011
Local de Implantação: Escola
Projeto: “Roda de Leitura”
Responsáveis pelo projeto: Edileusa Araújo Silva e
Francisco Andrade do Livramento.

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

Equipe que trabalhou no planejamento e realização
do projeto: Maria do Socorro Alves Pereira, Francisca

aniversário com leitura de poemas, e, em 13 de outubro, os

Rodrigues da Silva e Adriana Carvalho de Sousa Dias.

no qual socializaram leituras diversas. Participaram cerca de

Histórico de participação no Prêmio: participante nas

funcionários da escola participaram de um piquenique literário,
300 pessoas entre alunos e funcionários da escola.

edições de 2011.

Biblioteca Comunitária Ler é Preciso. Vassouras/RJ
Inauguração: 13/08/2005
Local de Implantação: Escola

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.

Projeto: “Eu Tenho uma Biblioteca, e Você? Ler é Preciso,

Foram realizadas leitura compartilhada em escolas e junto

Você Escolhe a Hora”

da comunidade, leitura em voz alta e atividades com autores

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.

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.

A Biblioteca Ler é Preciso de Alambari/SP desenvolveu atividades

Açailândia/MA (Vila Ildemar)

de leitura de livros literários que contaram com a participação

Inauguração: 11/08/2011
Local de implantação: Escola
Projeto: “Eu Amo Minha Biblioteca”

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.

Equipe que trabalhou no planejamento e realização do
projeto: Zeila Ferradaes Villar e Josélia OliveiraGersonita

Biblioteca Comunitária Ler É Preciso.

Ribeiro, Graça Domingos e Welton Santos Amancio.

Buíque/PE

Histórico de participação no Prêmio: participante na

Inauguração: 04/04/2006

edição de 2011.
A Biblioteca Ler é Preciso de Açailândia/MA desenvolveu
atividades de leitura compartilhada e palestra sobre a Lei

Local de implantação: Biblioteca pública
Projeto: “Livro Vai, Livro Vem, Eu Leio e Você Também...”

rádio comunitária, alunos e comunidade, cerca de 150

Equipe que trabalhou no planejamento e realização
do projeto: Josefa Fabiana Barbosa dos Santos e Ivonete

pessoas participaram do projeto.

Cecília de Lima AraújoMaria das Graças Santana e Silva,

12.244/10. Com o apoio da Escola Fernando Rodrigues,

Biblioteca Comunitária Ler É Preciso.
Alambari/SP

Ellys Ayla Barbosa, Elyeu Bezerra de Carvalho e Gleiciane
de Paula Siqueira Freire.

Histórico de participação no Prêmio: participante nas

Inauguração: 23/05/2006

edições de 2010 e 2011.

Local de implantação: Biblioteca pública

A Biblioteca Ler é Preciso de Buíque/PE desenvolveu um

Projeto: “Ler é Viver”

Açailândia/MA (Vila Ildemar)

Alambari/SP

projeto que contou com a participação da Secretaria de
Educação e Prefeitura, além da rádio comunitária para sua

Equipe que trabalhou no planejamento e realização
do projeto: Anderson Iwanizuk Thaczuk e Cristiane

divulgação. As atividades incluíram oficinas de estratégias

Aparecida Rodrigues Magueta Doroti Nanini, Ildete Jesus

de leitura e leitura com interpretação. Cerca de 1.350

da Silva Kerni e Cristiane Gomes Candera.

pessoas foram atendidas, entre crianças, jovens e adultos.

de leitura, contação de histórias, exposição de livros, rodas

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

participantes 26

Biblioteca Comunitária Ler É Preciso.

Histórico de participação no Prêmio: participante nas

CABO De Santo Agostinho/PE

edições de 2009 e 2011.

Inauguração: 29/05/2012

A Biblioteca Ler é Preciso de Conceição da Barra/ES

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.

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.

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.

Biblioteca Comunitária Ler É Preciso.

Histórico de participação no Prêmio: participante nas

Conceição Da Barra/ES

edições de 2009, 2010 e 2011.

Inauguração: 30/08/2006

A Biblioteca Ler é Preciso de Duque de Caxias/RJ, em

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

Cabo de Santo Agostinho/PE

Conceição Da Barra/ES

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.

Penha Renok Peterle, Nilza Neide Nascimento Vasconcelos,
Carlos Humberto Guanandy e Igor Vicente Guanandy.

Duque De Caxias/RJ

participantes 27

Biblioteca Comunitária Ler É Preciso.

Flores/PE

Margarete Jane de Melo Teixeira e Edson Matias Cabral.

Histórico de participação no Prêmio: participante nas

Inauguração: 19/07/2008

edições de 2009 e 2011; semifinalista na edição de 2010.

Local de implantação: Centro Cultural

A Biblioteca Ler é Preciso de Garanhuns/PE contou com

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

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.

Santos, Ialy Aparecida Barbosa Campos e Elson Josevam

Biblioteca Comunitária Ler É Preciso.

Alves de Lima.

Itaguaí/RJ

Histórico de participação no prêmio: participante nas

Inauguração: 24/10/2006

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

Local de implantação: Escola
Projeto: “Caravana da Leitura”

Góes e do Centro Cultural Nunense para sua execução. Cerca

Equipe que trabalhou no planejamento e realização
do projeto: Caléria Teixeira e Célia Nunes Cunha Alves,

de 150 pessoas participaram de atividades de promoção de

Daiane Maria de Araújo e Malena Soares Albuquerque.

contou com o apoio da Escola Municipal José de Josino de

leitura, como roda de leitura, biblioteca itinerante e leitura
dedicada às crianças.

Histórico de participação no Prêmio: participante nas
Em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e

Garanhuns/PE

Cultura, Prefeitura e Fundação CSN, a Biblioteca Comunitária

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,

Garanhuns/PE

edições de 2009, 2010 e 2011.

Biblioteca Comunitária Ler É Preciso.
Inauguração: 23/11/2007

Flores/PE

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”.
Itaguaí/RJ

participantes 28

Biblioteca Comunitária Ler É Preciso.

A Biblioteca Ler é Preciso de Jardim Panorama/SP desenvolveu

Itapirapuã Paulista/SP

atividades de promoção de leitura que incluíram rodas de

Inauguração: 28/03/2008

leitura, leitura de livros infantis e leituras realizadas pelas
crianças mais velhas para as mais novas. Foram envolvidas

Local de implantação: Biblioteca Pública

cerca de 10 crianças por encontro.

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

Biblioteca Comunitária Ler É Preciso.

Equipe que trabalhou no planejamento e realização do
projeto: Jane Cristina Soares da Costa e Valdinei Oliveira

Joselândia/MA

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.

Inauguração: 13/11/2007

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

Em parceria com a Escola Padre Caetano Chibbaro e a

Equipe que trabalhou no planejamento e realização
do projeto: Reginaldo de Sousa Oliveira e Vanuza Pereira

Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a Biblioteca Ler

da AlmeidaErisdê da Silva Borges, Aldeídes Ribeiro da

é Preciso de Itapirapuã Paulista/SP realizou o projeto “Todo

Silva, Sebastiana Pereira Silva Lima, Aurineide da Silva

Dia é Dia de Ler. Lê pra Mim!”. Aproximadamente 300

Sá, Agamenon Pereira, Angela Cristina, Cleide Batista,

pessoas participaram das atividades de promoção de leitura

Elisangela Cristina, Rozvald Saraiva, Gorete, Maria José,

desenvolvidas, como leitura de cordel, roda de leitura, palestra

Raimunda Borges e Elisângela Borges.

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.

Histórico de participação no Prêmio: vencedora da edição
edição de 2011.
Com o apoio da Igreja Adventista, Escola Municipal Mendes

Jardim Panorama/SP

Pereira, Escola Municipal Benevides de Queirós e Unidade

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.

Jardim Panorama/SP

de 2009, participante na edição de 2010 e semifinalista na

Biblioteca Comunitária Ler É Preciso.
Inauguração: 27/06/2009

Itapirapuã Paulista/SP

Local de implantação: Espaço mantido pela Prefeitura

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”.

Joselândia/MA

participantes 29

Biblioteca Comunitária Ler É Preciso.

Histórico de participação no Prêmio: participante nas

Lagoa Dos Gatos/PE

edições de 2009 e 2011; semifinalista na edição de 2010.

Inauguração: 09/09/2005

A Biblioteca Ler é Preciso de Mairiporã/SP contou com a

Local de implantação: Escola
Projeto: “Prazer em Ler”
Responsáveis pelo projeto: Mary Katiuscia Saraiva Marques

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.

e Edjailson Jacinto da Silva.

Biblioteca Comunitária Ler É Preciso.

Equipe que trabalhou no planejamento e realização do
projeto: Erverton Jacinto da Silva, Alcicleide Maria da Silva,

Manari/PE

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

Inauguração: 13/04/2007
Local de implantação: Escola
Projeto: “Tenda da Leitura”

edições de 2009 e 2010.

Equipe que trabalhou no planejamento e realização
do projeto: Valdirene Lacerda da Silva e Maria Evilania de

Juntamente com o Centro Alternativo Cultura Cidadania e a

OliveiraQuitéria, Maluce Rocha e Giselma.

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

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

realizadas atividades de promoção de leitura, como leitura

A Biblioteca Ler é Preciso de Manari/PE desenvolveu um projeto

individual, interativa e conjunta.

que incluiu rodas de leitura e exposição de acervo selecionado.

Biblioteca Comunitária Ler É Preciso.
Mairiporã/SP

Lagoa Dos Gatos/PE

Mairiporã/SP

Com a participação de professores e coordenação de uma
escola da região, cerca de 80 pessoas foram envolvidas nas
atividades de promoção de leitura.

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.

Manari/PE

participantes 30

Biblioteca Comunitária Ler É Preciso.

Histórico de participação no Prêmio: semifinalista nas edi-

Maracás/BA

ções de 2009 e 2010; participante na edição de 2011.

Inauguração: 18/02/2003

A Biblioteca Ler é Preciso de Mucuri/BA realizou, em parce-

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.

ria com a APAE, o projeto “Um Dia Especial para Pessoas Especiais”, 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.

Equipe que trabalhou no planejamento e realização
do projeto: Rosangela A. Portella, Jaboatan Dias, Maria

Biblioteca Comunitária Ler É Preciso.

Irene Gomes Bastos, Sirlene Nunes Gomes e Tarcio Fritz.

Natividade Da Serra/SP

Histórico de participação no Prêmio: participante nas

Inauguração: 27/08/2004

edições de 2010 e 2011.
Em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, a
Biblioteca Ler é Preciso de Maracás/BA desenvolveu o projeto “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.

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.

Biblioteca Comunitária Ler É Preciso.

A Biblioteca Ler é Preciso de Natividade da Serra/SP de-

Itabatã (Mucuri)/BA

senvolveu atividades que contaram com o apoio da Prefei-

Inauguração: 18/12/2006

Maracás/BA

Itabatã (Mucuri)/BA

tura para divulgação. Sete crianças da comunidade participaram de atividades de leitura e manuseio de livros.

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 Azevedo, Cleuza de Oliveira de Jesus, Cleonice de Oliveira,
Sofia Alves dos Santos e Sabrina Oliveira.

Natividade Da Serra/SP

participantes 31

Biblioteca Comunitária Ler É Preciso.

Escola Municipal José Carlos Porto. O projeto, que incluiu

PANELAS/PE (VILA DE CRUZES)

apresentações de poesias, pesquisa de autores e varal

Inauguração: 12/10/2007
Local de implantação: Espaço mantido pela Prefeitura
Projeto: “Semana da Leitura e Literatura na Biblioteca”

poético, teve a participação de cerca de 180 pessoas, em
sua maioria crianças.

Biblioteca Comunitária Ler É Preciso.
Porto Feliz/SP

Equipe que trabalhou no planejamento e realização
do projeto: Maria Suédna Oliveira da Silva, Edna Renêdo

Inauguração: 06/06/2009

de Andrade, Maria José de Campos, Erineide Barbosa da

Local de implantação: Escola

Silva e José Pedro Muniz.

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

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

A Biblioteca Ler é Preciso de Panelas (Vila de Cruzes)/SP

Equipe que trabalhou no planejamento e realização do
projeto: Claudimare Silva de Almeida e Gyselle Almeida

desenvolveu o projeto “Semana da Leitura e Literatura na

de Oliveira, Gesse Corea Gomes.

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”

Panelas/PE (Vila das Cruzes)

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

Paraty/RJ

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.

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

Porto Feliz/SP

participantes 32

Biblioteca Comunitária Ler É Preciso.

Manão de Mello, Gabriela Nunes Souza Moraes, José Paulo

Santa Quitéria Do Maranhão/MA

Hermita, Benedicto Pires Boa Ventura e Dirce Ruffini Antoniassi.

Inauguração: 20/06/2011
Local de implantação: Escola
Projeto: “Leitura entre Nós”

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

Equipe que trabalhou no planejamento e realização
do projeto: Raimundo Nonato e Francisca Jeania Kerlane

de São Roque/SP, contou com a parceria da Dra. Daniele

e Marcos José Candeira.

Departamento de Transportes da Prefeitura de São Roque. Mais

Histórico de participação no Prêmio: participante na
edição de 2011.
A Biblioteca Ler é Preciso de Santa Quitéria do Maranhão/

Rodrigues Bembom, EMEF Prof. Tibério Justo da Silva, CMEI e
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.

MA contou com o apoio da Secretaria de Educação,

Biblioteca Comunitária Ler É Preciso.

professores, alunos e Prefeitura para a realização de seu

Taquari/RS

projeto. Foram desenvolvidas atividades de promoção de

Inauguração: 26/09/2009

leitura, com exposição de livros, hemeroteca e apresentação
sobre a Biblioteca Comunitária.

Biblioteca Comunitária Ler É Preciso.
São Roque/SP
Inauguração: 04/07/2008
Local de implantação: Escola

Santa Quitéria Do Maranhão/MA

Local de implantação: Escola
Projeto: “III Aniversário da Biblioteca Comunitária Ler é
Preciso”

Responsáveis pelo projeto: Sueli Pacheco e Léo Jaime

São Roque/SP

de Vargas.

Projeto: “O Coração Não Tem Idade... Ler e Ouvir Histórias

Equipe que trabalhou no planejamento e realização
do projeto: Liane Pacheco, Raquel Oliveira, Luciane Meyer,

Também Não”

Maria Sirlene da Rosa e Júlia Porto Alves.

Equipe responsável pelo projeto: Sandra Maria de Camargo

Histórico de prêmio: semifinalista na edição de 2009;

e Ariovaldo Silvestre Pedro.

participante nas edições de 2010 e 2011.

Equipe que trabalhou no planejamento e realização do
projeto: Bruna da Silva Ferreira, Juliana Helena Freitas de Mello,

A Biblioteca Ler é Preciso de Taquari/RS desenvolveu atividades

Daniela Gomes Barbosa, Stephanie de Oliveira Raines, Thais

direção da EMEF Professor Emílio Schenk. O projeto, que

Aparecida dos Santos, Thiago Araujo Andrade, Rafaela Fernanda

incluiu contação de histórias, atendeu cerca de 850 pessoas.

que contaram com a participação de professores, alunos e
Taquari/RS

participantes 33

Biblioteca Comunitária Ler É Preciso.

A Biblioteca Ler é Preciso de Rio Formoso/PE desenvolveu

Quixabeira/BA

o projeto “Somos de Todas as Cores”, que contou com

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 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.

Biblioteca Comunitária Ler é Preciso.
Salvador/BA
Inauguração: 10/10/2005
Local de implantação: Espaço Comunitário
Projeto: “Vamos Ler!”

Municipal de Educação, além de professores, jovens,

Equipe que trabalhou no planejamento e realização
do projeto: Valdeci Rozendo de Matos e Evandro Pio,

crianças, adultos, idosos e portadores de necessidades

Mila Fernandes, Mariana Maia, Brisa Silvério e Leonardo

especiais. O projeto, que incluiu exposição de livros literários

José Outeiro.

atividades que contaram com a participação da Secretaria

infantis e leitura de cordel, atendeu cerca de 700 pessoas
com atividades de promoção de leitura.

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

Biblioteca Comunitária Ler é Preciso.

A equipe da Biblioteca Comunitária Ler é Preciso de Salvador/

Rio Formoso/PE

BA atendeu cerca de 300 pessoas durante as atividades

Inauguração: 03/12/2004
Local de implantação: Escola
Projeto: “Somos de Todas as Cores”

Quixabeira/BA

Rio Formoso/PE

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.

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.

Salvador/BA

participantes 34

Biblioteca Comunitária Ler É Preciso.

Histórico de participação no Prêmio: participante nas

São Miguel Arcanjo/SP

edições de 2010 e 2011.

Inauguração: 06/12/2002

Realizado no dia 10 de novembro de 2012, o projeto da

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.

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.

Histórico de participação no Prêmio: semifinalista nas

Biblioteca Comunitária Ler é Preciso.

edições de 2009 e 2010; participante na edição de 2011.

Venturosa/PE

O projeto “Ler e Brincar: é só Começar”, desenvolvido pela

Inauguração: 04/04/2006

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.

Biblioteca Comunitária Ler é Preciso.
Suzano/SP
Inauguração: 30/09/2003

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.

edições de 2009, 2010 e 2011.

Projeto: “Leitura é Minha Vida”

A equipe da Biblioteca Comunitária Ler é Preciso de

Sebastião Felix.

Equipe que trabalhou no planejamento e realização
do projeto: Simone Nunes de Oliveira, Dalete Domingos

Suzano/SP

Histórico de participação no Prêmio: participante nas

Local de implantação: Espaço Comunitário

Responsáveis pelo projeto: Rosemary Santos das Silva e

São Miguel Arcanjo/SP

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.

de Souza e Teresinha Santos de Araujo.
Venturosa/PE

participantes 35

Biblioteca Comunitária Ler é Preciso.

“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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