
vencedores 1

DOSSIÊ
DE ATIVIDADES

5° Prêmio Ecofuturo
de Bibliotecas

2013



Vencedores 2 vencedores 3

DOSSIÊ
DE ATIVIDADES

5° Prêmio Ecofuturo
de Bibliotecas

2013



Vencedores 4 vencedores 5

O 5° Prêmio Ecofuturo de Bibliotecas conta com a participação 

de 53 Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, presentes em sete 

estados brasileiros. As equipes das bibliotecas se empenharam 

no planejamento e realização de ações de promoção de 

leitura durante o ano de 2013, contando com o apoio de 

voluntários e suas comunidades, apresentando resultados 

expressivos que foram lidos cuidadosamente pela comissão 

julgadora para uma justa avaliação e reconhecimento das 

melhores práticas e planejamentos anuais de promoção de 

leitura literária desta edição. 

E foi com o projeto “Mundo Encantado da Leitura 

Literária” que a equipe da Biblioteca Comunitária Ler é 

Preciso de Arcoverde, composta por 15 pessoas, entre 

funcionários e voluntários, venceu esta edição. Trabalharam 

com foco em leitura literária em um projeto de longo 

prazo, continuamente avaliado e aprimorado. Motivados 

pelo reconhecimento do trabalho realizado em 2012, 

quando conquistaram o 3º lugar no 4º Prêmio Ecofuturo 

de Biblioteca, nesta edição apresentaram diversas atividades 

de promoção de leitura como “Leite e literatura”, “Mala 

literária”, “Leitura em voz alta”, “Férias na biblioteca”, “Tenda 

literária na noite de ninar”, “Oficina de leitura pública”, 

entre outras. Com um olhar especial para a diversidade, 

incluíram em suas atividades todos os públicos: crianças, 

jovens, adultos e idosos. Realizaram excelente articulação 

com instituições de ensino e outras organizações, tanto 

públicas como privadas, e atuaram de forma intensa e 

contínua na divulgação da Lei 12.244/10 e da campanha 

Eu quero minha biblioteca, envolvendo o público infantil 

no conhecimento de um direito. Seu planejamento 

participativo incentivou o engajamento dos profissionais na 

formação de leitores e na promoção da leitura.

Em 2º lugar ficou a equipe da Biblioteca Comunitária Ler 

é Preciso de Joselândia/MA, com a realização do projeto 

“Escola e Biblioteca Semeando Leitura em Joselândia”, que 

promoveu atividades de leitura para comemorar a Semana e 

o Dia Nacional da Leitura. Com um planejamento anual bem 

elaborado, foram mais do que divulgadores, foram agentes 

da campanha Eu quero minha biblioteca, promovendo 

formação para as bibliotecas públicas, comunitárias e 

escolares da região. Sua articulação com diversos órgãos e 

grupos propiciou uma agenda intensa de visitas a bibliotecas 

localizadas em escolas públicas da cidade. Seu olhar atento 

às oportunidades proporcionou a criação do Clube de 

Leitura “Literatura Solidária”, além da participação em evento 

festivo de Joselândia, promovendo leituras. 

O 3º lugar foi conquistado pela equipe da Biblioteca 

Comunitária Ler é Preciso de Maracás/BA, com o projeto 

“Ler é Divertido, Experimente!”. Realizaram planejamento 

anual que considerou as características e dificuldades 

locais para promover leituras e atrair público para a 

biblioteca. Levaram a biblioteca semanalmente até creches 

e escolas, já que estas não tinham como chegar ao espaço. 

Fizeram com que a biblioteca se tornasse cotidiana para 

as crianças e seus professores, abrindo a possibilidade para 

que passassem a demandar por esse espaço de direito. Um 

projeto simples e que cuidadosamente está aproximando 

os ainda não leitores da biblioteca e da leitura literária. 

O júri destacou, dentre os 53 projetos recebidos, o trabalho 

da Biblioteca Comunitária Ler é Preciso de Turmalina/

MG como Hors Concours, pela excelência do trabalho 

realizado e por sua incansável capacidade de encontrar 

novas formas de trabalhar pela formação de leitores e pela 

leitura literária. Apresentaram o projeto “Todo Dia é Dia de 

Ler, Biblioteca Todo Dia – Eu Quero a Minha Biblioteca 

de Fato e de Direito”, que mostrou uma extensa e intensa 

agenda de atividades de leitura literária que incluiu rodas 

de leitura, oficinas, presença quinzenal com banca de 

leitura na feira livre, programa de rádio, entre muitas 

outras. Conseguiram excelente articulação e presença em 

diferentes espaços e eventos da região. Demonstraram 

ter consolidado sua atuação e presença na comunidade, 

mas são incansáveis em encontrar novas formas, espaços, 

parcerias e oportunidades para seu projeto. 

O grande resultado é saber e revelar que a cada ano as 

bibliotecas da Rede Ler é Preciso se aprimoram para cumprir 

a missão de contribuir para o nascimento e a formação de 

leitores e a consolidação de uma cultura literária em nosso 

país. Importante lembrar que a campanha Eu quero minha 

biblioteca, criada para cooperar com a universalização de 

bibliotecas em escolas, é grande aliada para a garantia da 

democratização do acesso aos livros, à leitura, à ficção.

Parabéns a todas as equipes das Bibliotecas Comunitárias Ler 

é Preciso que participaram desta edição. Nossa gratidão e 

reconhecimento pela realização de um trabalho persistente 

e grandioso que beneficia tantas comunidades brasileiras. 

Equipe Ecofuturo
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Primeiro lugar
Biblioteca Comunitária Ler é Preciso. 
Arcoverde/PE

INAUGURAçãO DA BIBLIOTECA: 4 de abril de 2006

RESPONSÁvEL PELO PROJETO: Gleys Queiroz Maciel vidal valença

EQUIPE QUE TRABALhOU NO PLANEJAMENTO E REALIzAçãO DO PROJETO: 

Clecilda Lucena Lima Dias, Carmem Lúcia Cordeiro da Silva, Erika 

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

MUNDO ENCANTADO 
DA LEITURA LITERÁRIA

P
lanejamento de longo prazo e diversidade do público 

participante nas atividades realizadas foram os 

principais motivos para que a Biblioteca Comunitária 

Ler é Preciso de Arcoverde fosse eleita a vencedora 

do 5° Prêmio Ecofuturo de Bibliotecas de 2013. Além 

disso, a equipe deu especial atenção à articulação com 

instituições de ensino e organizações públicas e privadas, 

garantindo, assim, oxigênio e força compartilhada para 

que a biblioteca conseguisse realizar seu projeto de 

forma plena e ampla. 

A equipe formada por quinze pessoas, sete delas voluntárias, 

mostrou- se extremamente comprometida com a causa 

da promoção de leitura e levantou a bandeira da Lei 

Federal 12.244/10, aderindo à campanha Eu Quero Minha 

Biblioteca. Preocupando-se em levar o entendimento sobre 

esse direito aos mais diversos públicos, a equipe sempre 

explicava a lei antes de todas as atividades realizadas ao 

longo do ano. Para as crianças, expôs, na prática, que a 

leitura é passaporte para a construção de humanidades, 

cidadania e fortalecimento da democracia. 

Numa clara demonstração de que a biblioteca aberta à 

comunidade é um lugar de acolhimento e atendimento 

a diversas demandas sociais, a equipe preparou o espaço 

para realizar atividades de leitura com crianças que 

integram o PETI – Programa de Erradicação do Trabalho 

Infantil. A biblioteca tornou-se um atraente ponto de 

espera para as aulas de informática que aconteciam em 

uma sala anexa. Os livros de literatura foram expostos 

de forma a atrair a curiosidade das crianças e permitir 

seu livre manuseio, além disso, a equipe realizou leituras 

em voz alta com livros ilustrados. 

Arcoverde também mostrou que a literatura pode ser 

uma porta de entrada e o passaporte para conhecer as 

mais diversas culturas. Ao longo de todo o mês de junho 

de 2013, foi realizado o projeto Culinária Nordestina, 

que contribuiu para aumentar a visitação da biblioteca, 

divulgando o espaço e o acervo. Durante um dos meses 

mais festivos do nordeste, por conta das celebrações 

juninas, a biblioteca recebeu uma mesa decorada com 

toalha e bandeirinhas coloridas e coberta com comidas 

típicas da região. Além dos quitutes, o público podia 

conhecer um pouco mais da cultura nordestina lendo 

letras de músicas de Luiz Gonzaga, ouvindo causos e 

advinhas e escolher um dos livros de cordel que ficaram 

dispostos em uma espécie de varal, como manda 

a tradição. Em 2013, Arcoverde atendeu quatro mil 

pessoas, superando todas as expectativas da equipe.
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segundo lugar
Biblioteca Comunitária Ler é Preciso.
Joselândia/MA

INAUGURAçãO DA BIBLIOTECA: 13 de novembro de 2007

RESPONSÁvEL PELO PROJETO: Marilena Borges Amorim

EQUIPE QUE TRABALhOU NO PLANEJAMENTO E REALIzAçãO DO PROJETO: 

Hylnara Silva Sousa, Catiane Gomes Cardoso, Reginaldo de Sousa 

Oliveira, Agamenon Pereira dos Santos, Cláudia Silva, Raimunda 

Maceno da Silva Borges

ESCOLA E BIBLIOTECA SEMEANDO 
A LEITURA EM JOSELÂNDIA

A 
Biblioteca Comunitária Ler é Preciso de Joselândia 

elaborou o seu planejamento mostrando, na prática, 

que a união faz a força, e assim deve ser quando o 

assunto é promover leituras. O projeto desenvolvido 

pela equipe da biblioteca envolveu, desde a sua 

idealização, a participação dos membros do Conselho 

Gestor, funcionárias e voluntários da biblioteca, bem como 

representantes da Secretaria de Educação.

O planejamento se dividiu em três grandes grupos que 

guiaram as atividades do ano: organização das bibliotecas das 

escolas públicas da cidade e treinamento das suas equipes 

para melhor gestão dos seus acervos; criação do clube de 

leitura Literatura Solidária; agenda de visitações regulares às 

escolas e participação em eventos escolares.  Somente as 

atividades que aconteceram dentro da biblioteca atraíram 

cerca de 500 pessoas. Além disso, a biblioteca também 

realizou um rodízio de visitas a todas as escolas da cidade 

para atividades de leitura durante a semana do Dia Nacional 

da Leitura e participou do 1º Fast Park O Mundo Encantado 

da Criança, iniciativa da Secretaria de Educação municipal 

junto com a biblioteca para comemorar o Dia da Criança.

Em 2013, com a equipe da biblioteca reforçada – três 

funcionárias integravam o quadro –, foi possível estreitar 

os laços com as escolas locais. Um plano de suporte para 

a organização das bibliotecas escolares e de treinamento 

para os seus funcionários foi concebido e aprovado junto 

à Secretaria de Educação Municipal. Com essas ações, a 

Biblioteca Comunitária Ler é Preciso de Joselândia pôde 

demonstrar na prática, para a prefeitura, o significado da 

palavra parceria. A biblioteca também mostrou que pode 

contribuir com o município e partilhar seu conhecimento 

com todos, reforçando seus laços de parceria com o 

poder público.

É importante destacar que os funcionários dessa biblioteca 

foram além de receber seus frequentadores no local. Eles 

visitaram as escolas e realizaram atividades de leitura durante 

todo o ano, com atenção especial na semana do Dia Nacional 

da Leitura. Ao divulgar intensivamente seu acervo, ampliou o 

interesse da comunidade por novas leituras, resultando na 

ampliação de frequência e cadastro de usuários.

Na linha de estimular a leitura, a biblioteca também criou 

um Clube de Livros, em que um grupo de pessoas se reunia 

mensalmente para comentar a leitura de um título escolhido 

previamente. Além de reforçar a parceria com a prefeitura, a 

biblioteca também realizou outras importantes articulações 

locais para viabilizar suas ações, como um acordo com uma 

empresa de informática que fez todas as impressões usadas 

para a divulgação das atividades da biblioteca.
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terceiro lugar
Biblioteca Comunitária Ler é Preciso.
Maracás/BA

INAUGURAçãO DA BIBLIOTECA: 18 de fevereiro de 2003

RESPONSÁvEL PELO PROJETO: Cláudia Spinola De Santana

EQUIPE QUE TRABALhOU NO PLANEJAMENTO E REALIzAçãO DO PROJETO: 

Adriana, Irlene, Sirlene, Marta e Jaboatan

LER É DIVERTIDO, EXPERIMENTE!

A 
Biblioteca Comunitária Ler é Preciso de Maracás conta 

com uma equipe de cinco pessoas. Foram elas que 

desenvolveram o projeto que reforçou a importância 

e a necessidade do planejamento estruturado para o 

sucesso de uma biblioteca. Com metas bem definidas e 

traçadas é mais possível atingir o objetivo. 

A biblioteca planejou suas ações focando em crianças de 

3 a 9 anos, partindo da convicção de que a leitura é um 

hábito que se deve criar - desde cedo. Seguindo a ideia 

de que uma biblioteca deve ir em busca de seus leitores, 

a equipe convidou escolas e creches do município para 

visitarem o espaço. Nessa oportunidade, os funcionários 

sugeriram aos professores que desenvolvessem um projeto 

de leitura para as suas aulas e, dada a impossibilidade de 

deslocamento dessas turmas, a equipe se ofereceu para 

levar os livros às crianças.

Os alunos atendidos nas escolas passaram pelo mesmo 

processo que os usuários da biblioteca passam: eles fizeram 

seus cadastros, escolheram os livros que queriam ler, 

realizaram empréstimo e, depois de oito dias, escolheram 

outro título. Além da parceria com professores e diretores, 

a biblioteca também firmou uma parceria com a Prefeitura 

de Maracás, que cedeu o carro que levava os funcionários 

e livros para as visitas semanais às escolas.

Esse projeto, que atingiu cerca de 250 crianças, é a 

confirmação de que a equipe da biblioteca precisa sair 

para buscar seus leitores e contribuir para a formação de 

um público frequentador do espaço. É preciso divulgar a 

biblioteca, aguçar a curiosidade das pessoas e despertar 

nelas o interesse pela leitura. É na oferta cotidiana de 

livros e leituras que uma biblioteca aberta à comunidade 

cumpre a sua função social, que é formar leitores.
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Hors Concours
Biblioteca Comunitária Ler é Preciso.
Turmalina/ MG 

INAUGURAçãO DA BIBLIOTECA: 20 de dezembro de 2012

RESPONSÁvEL PELO PROJETO: Bianca Leão

EQUIPE QUE TRABALhOU NO PLANEJAMENTO E REALIzAçãO DO PROJETO: 

Neick Lopes, Gilmar Souza, Bianca Leão, Maria Selma Fernandes, 

Eunice Gomtes, Zilmar Macedo, Gilda Gomes, Rosângela Pinheiro 

e Diviane Almeida

TODO DIA É DIA DE LER – 
BIBLIOTECA TODO DIA

A 
Biblioteca Comunitária Ler é Preciso de Turmalina 

começou o seu planejamento olhando para trás. Eles 

revisitaram as atividades planejadas no ano anterior, 

avaliaram as ações que deram certo e mantiveram-

nas no calendário do período corrente, propondo 

alterações e sugerindo um projeto inovador, afinal, a 

biblioteca precisa se manter viva e seguir atrativa. 

Mesmo com o seu lugar consolidado na cidade, 

essa biblioteca não se cansa de implementar novas 

ações, parcerias e visitar novos espaços. valeu até se 

caracterizar de escritor para promover o Chá de Leitura, 

no qual os funcionários aproveitaram para agradecer a 

todos que ajudaram a biblioteca na realização de suas 

atividades de leitura no ano corrente. 

Ao todo, foram 39 atividades que aproveitaram datas 

especiais e eventos da cidade para falar sobre literatura 

e incentivar a leitura literária, conforme sugerido no 

Roteiro de Leitura Pública produzido pelo Ecofuturo. 

A programação do projeto não se restringiu aos muros 

da biblioteca e as ações aconteceram nos mais diversos 

lugares. Outro ponto forte do projeto foi a divulgação 

de suas atividades, que incluiu posts em redes sociais ou 

participação semanal na rádio local para falar sobre leitura. 

Com isso, foi possível ampliar o número de pessoas que 

passaram a conhecer a biblioteca e se tornaram usuárias. 

A biblioteca concentrou suas atividades em leitura 

e tirou o livro de suas paredes, fazendo com que ele 

chegasse a um amplo público e circulasse por diversas 

mãos. A equipe, por exemplo, disponibilizou obras em 

praça pública e levou seu acervo para uma feira livre 

que acontece quinzenalmente. 

A equipe também montou o Projeto Biblioteca Cidadã, 

em que reforça o papel da leitura na formação de 

cidadãos críticos e com condições de contribuir para 

a criação de um mundo mais justo. O projeto levou o 

acervo da biblioteca a jovens do Centro de Convivência 

de Crianças e Adolescentes, incentivando a leitura 

também por meio de leitura compartilhada.

Outro ponto forte de Turmalina é sua articulação: 

graças aos elos criados com seus parceiros (empresas, 

comunidade, escolas, Secretarias Municipais, Câmara 

Municipal, fundações e instituições diversas), a biblioteca 

conseguiu manter sua equipe e obter patrocínios que 

os ajudaram a realizar todas as atividades com qualidade 

e de maneira atrativa. Além disso, em conversas com 

esses parceiros, principalmente representantes do 

poder executivo e legislativo, os membros da equipe 

da biblioteca falaram bastante sobre a Lei Federal 

12.244/10, contribuindo para que o tema chegasse ao 

conhecimento do poder público. 
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finalistas
Biblioteca Comunitária Ler é Preciso. 
Alagoinhas/ BA 

Biblioteca Comunitária Ler é Preciso. 
Lagoa do Carro/PE

INAUGURAçãO DA BIBLIOTECA: 27 de maio de 2007

PROJETO: Maratona da leitura

RESPONSÁvEL PELO PROJETO: Claudemir Santos

EQUIPE QUE TRABALhOU NO PLANEJAMENTO E REALIzAçãO DO PROJETO: 

Tânia Maria Alves da Paixão e Marilda dos Santos Souza

Com a ajuda de dois voluntários, a equipe da Biblioteca Comunitária Ler é Preciso de 

Alagoinhas, localizada no estado da Bahia, concentrou as suas atividades nos quatro 

últimos meses do ano de 2013. O público atendido pelo projeto foi composto de 

crianças e gestantes. Devido à ampliação do horário de atendimento até às 22 horas 

durante o mês de outubro, o número de visitas aumentou para 3.750 pessoas, o que 

demonstra a importância de oferecer horários flexíveis, e assim, tornar a biblioteca 

mais acessível ao público em geral.

A articulação foi fundamental para a realização desse projeto: além de convidar 

as secretarias que tinham relação direta com as atividades propostas, a biblioteca 

participou de eventos promovidos pela prefeitura, aproveitando o espaço para 

divulgar a sua programação. A divulgação da biblioteca é importante para mostrar 

ao público que ela existe e é ativa: por isso, a equipe foi de porta em porta, participou 

de entrevistas nos jornais locais e realizou panfletagem.

INAUGURAçãO DA BIBLIOTECA: 9 de novembro de 2004

PROJETO: Brincar de ler 2013: viajando na leitura

RESPONSÁvEL PELO PROJETO: Maria Josineide de Moura

EQUIPE QUE TRABALhOU NO PLANEJAMENTO E REALIzAçãO DO PROJETO: 

Carmen verônica Andrade Santos, Maria José Costa Lima, 

Maria Soledade vieira e Rosinete Correia Carvalho

A equipe de 16 pessoas, sendo 10 delas voluntárias da biblioteca, tinha como 

principal objetivo apresentar à comunidade escolar e do entorno outras práticas 

leitoras para além do cumprimento de tarefas escolares. O foco foi demonstrar 

que a biblioteca é lugar de estudo e pesquisa, mas também de leituras diversas, 

atendendo os diferentes interesses da comunidade, tendo a família como 

público prioritário da ação.

Todas as atividades propostas pela biblioteca tiveram a leitura de livros como 

ponto de partida e incluíram teatro de fantoches, apresentação de música e 

oficinas de formação de auxiliar de biblioteca. Com a atividade Tempos de 

Poesia, a biblioteca promoveu a leitura de poesias e também incentivou as 

pessoas a escrever poesia. O resultado: um livro produzido pela equipe com 

participação da comunidade, com o mesmo nome do projeto e que hoje está 

disponível para consulta no acervo da Biblioteca.  
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Biblioteca Comunitária Ler é Preciso. 
Pardinho/SP

INAUGURAçãO DA BIBLIOTECA: 6 de março de 2010

PROJETO: Literatura em oficinas lúdicas

RESPONSÁvEL PELO PROJETO: Ebraim Andrade

EQUIPE QUE TRABALhOU NO PLANEJAMENTO E REALIzAçãO DO PROJETO: 

Eliza, valdirene, Sergio e Daniela Sardore

Um dos principais objetivos do projeto realizado pela Biblioteca Comunitária de 

Pardinho foi mostrar que a leitura é valiosa para a aquisição de cultura. Com uma 

articulação que uniu a parceria de uma instituição privada e de uma instituição 

pública, no caso, a prefeitura, a biblioteca elaborou um projeto que contribuiu 

com o Programa de Assistência Integral à Família.

Em oito oficinas, a equipe da biblioteca realizou atividades como leituras em 

grupo, com o intuito de introduzir a leitura no cotidiano das crianças atendidas 

pelo programa. As atividades também contribuíram na divulgação da biblioteca 

às famílias, gerando um aumento da visitação do espaço, que chegou ao 

número de 209 atendimentos.

semifinalistas
Biblioteca Comunitária Ler é Preciso. Açailândia – Vila Ildemar/MA

Biblioteca Comunitária Ler é Preciso. Agudos/SP

INAUGURAçãO DA BIBLIOTECA: 11 de agosto de 2011

PROJETO: Despertando uma paixão pela literatura

RESPONSÁvEL PELO PROJETO: Maria da Conceição 

Ferreira vieira 

EQUIPE QUE TRABALhOU NO PLANEJAMENTO E REALIzAçãO 

DO PROJETO: Antônia Maria viana, Zeila Ferradaes, Josélia 

Oliveira, Relsom da Silva e Sousa, Maria das Graça Mendes 

da Silva, Natália de Oliveira Neiva, Selma Maria dos Santos, 

Joselene Basto Gonçalves, Gersonita Dias Ferreira e Welton 

Amancio Barbosa

O objetivo do projeto foi divulgar a biblioteca e seu 

acervo, bem como chamar a atenção para a importância 

INAUGURAçãO DA BIBLIOTECA: 21 de outubro de 2013

PROJETO: Com leitura compartilhamos emoções

RESPONSÁvEL PELO PROJETO: Suzete Maria Amato Trigo 

da Rocha 

EQUIPE QUE TRABALhOU NO PLANEJAMENTO E REALIzAçãO 

DO PROJETO: Suzete Maria Amato Trigo da Rocha e 

Sônia Serafim Rebuá

Aberta em outubro de 2013, a biblioteca de Agudos 

começou as atividades do Prêmio no mesmo período 

da sua inauguração. Para difundir o hábito da leitura 

em sua comunidade, a biblioteca tinha pela frente o 

desafio de conhecer e cativar o seu público, chamando-

da leitura nas mais diversas idades, o que incluiu palestra 

aberta à comunidade sobre os benefícios da leitura. 

Para isso, a equipe da biblioteca contou com o apoio 

da Escola Municipal Fernando Rodrigues de Sousa, onde 

está localizada.

A programação de leituras incluiu incentivo aos 

frequentadores para escolherem alguns textos previamente 

selecionados para leitura individual. 

Com base nesses textos escolhidos, os participantes ainda 

produziram redações e as crianças menores fizeram 

desenhos de acordo com o contexto da  história. No 

total, o projeto atendeu 500 pessoas.

os para visitar o espaço e se tornarem usuários. Para 

a inauguração da biblioteca, um painel foi criado em 

comemoração aos 100 anos de vinícius de Moraes, 

com fotos do autor e seus poemas. 

Logo, a equipe organizou uma programação para visitação 

das escolas locais. Atividades especiais para alunos de diversas 

faixas etárias foram pensadas para dar continuidade a essas 

visitas e, para buscar uma proximidade com a comunidade, 

a biblioteca também convidou escritores locais para saraus, 

divulgando assim a sua produção literária local. 
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Biblioteca Comunitária Ler é Preciso. Bezerros/ PE

Biblioteca Comunitária Ler é Preciso. Altinho/ PE Biblioteca Comunitária Ler é Preciso. Camocim de São Félix /PE

Biblioteca Comunitária Ler é Preciso. Caravelas/BA

INAUGURAçãO DA BIBLIOTECA: 16 de novembro de 2004

PROJETO: Sarau lírico/literário

RESPONSÁvEL PELO PROJETO: Antônio Airton de Barros 

EQUIPE QUE TRABALhOU NO PLANEJAMENTO E REALIzAçãO 

DO PROJETO: Anailson César Sobral de Oliveira Leite, 

Lucélia Simões da Silva, Maria Camila Barros Domingos e 

valdênia Magda da Silva

A equipe da biblioteca incluiu em sua programação uma 

série de saraus: foram cinco no total, cada um voltado 

para um autor específico, realizados em seu auditório e 

na escola onde está localizada. 

INAUGURAçãO DA BIBLIOTECA: 3 de abril de 2006

PROJETO: Bibliotecas unidas resgatando o hábito da leitura

RESPONSÁvEL PELO PROJETO: Bianca Cristina Pereira  

da Cunha

EQUIPE QUE TRABALhOU NO PLANEJAMENTO E REALIzAçãO 

DO PROJETO: Grácia Pereira da Fonte, Fernanda Albuquerque 

e Geraldo Caetano de Menezes 

Monteiro Lobato, Machado de Assis, vinícius de Moraes, 

Ariano Suassuna, Ruth Rocha, Ziraldo e até o Hino Nacional 

foram temas dos trabalhos desenvolvidos a cada mês pelos 

INAUGURAçãO DA BIBLIOTECA: 29 de dezembro de 2005

PROJETO: Viajando nas asas da leitura III

RESPONSÁvEL PELO PROJETO: Maria do Carmo Alves 

do Nascimento 

EQUIPE QUE TRABALhOU NO PLANEJAMENTO E REALIzAçãO 

DO PROJETO: Maria do Socorro Silva, Norma Lúcia Nunes 

Garcia e Graça Jeanne Brainer da Silva

O planejamento de 2013 começou com uma revisão 

do projeto do ano anterior, além de consulta aos públicos-

alvo sobre as ações que seriam realizadas. O encontro de 

planejamento contou com a participação dos gestores 

INAUGURAçãO DA BIBLIOTECA: 20 de dezembro de 2001

PROJETO: Rios de conhecimento

RESPONSÁvEL PELO PROJETO: Benito da Silva Souza

EQUIPE QUE TRABALhOU NO PLANEJAMENTO E REALIzAçãO 

DO PROJETO: Paulina da Silva Santos, Rubens Menezes de 

Souza, José Luiz Ressurreição Santana, Alília Paraguá F. Afonso, 

Itamar dos Anjos, Anne Cordeiro e Simone Cordeiro.

Além de realizar a programação de leitura na biblioteca 

e em escolas do entorno, a equipe da Biblioteca de 

Caravelas levou literatura para outras localidades, 

contribuindo com a democratização de acesso aos 

livros e às leituras. 

Entre os autores escolhidos, estavam: Monteiro Lobato, 

Jorge Amado e Cecília Meireles. Mais do que ler parte 

de suas obras, os participantes também discutiram 

suas biografias, o que tornou o autor mais próximo do 

leitor. 

A programação foi anunciada por veículos de imprensa 

locais, o que muito contribuiu para a divulgação da 

biblioteca e de seu acervo. A biblioteca contou com 

o apoio da Secretariade Cultura, Turismo e Esportes 

municipal e da escola José Lins de Figueiredo para 

mobilizar 600 pessoas em suas atividades.

funcionários da biblioteca junto com as escolas locais. 

Ocorreram leituras – em grupo e individuais –, das quais 

participaram cerca de 3.000 pessoas de 4 até 50 anos de 

idade, e uma série de outras atividades complementares 

relacionadas às histórias abordadas pela equipe de 

promotores de leitura. A biblioteca firmou parcerias 

importantes com outras bibliotecas e instituições, além 

do poder público, formando uma importante rede de 

apoio à leitura, resultando na ampliação do alcance dos 

públicos atendidos. 

da biblioteca, a equipe de funcionários, professores das 

escolas atendidas, estudantes e outros interessados. 

A equipe levou a leitura para além da sala da biblioteca, 

atendendo cerca de 1.500 crianças e adultos em 

diversas localidades, como escolas, creches, shoppings, 

asilos, hospitais e feiras livres. A equipe recolheu relatos 

e transformou a experiência em um livro. A obra está 

disponível na biblioteca, para que boas práticas sejam 

conhecidas e compartilhadas .

O projeto contou com ações na zona ribeirinha para 

o público infantil e adulto, como a leitura de fábulas, 

sempre explicando a finalidade desse tipo de texto para 

a comunidade, que possuem valores culturais fortes e, 

algumas vezes, divergentes desse gênero.

A parceria com a prefeitura permitiu o atendimento de 

jovens do Projovem, programa que capacita jovens para o 

mercado de trabalho. Nesse espaço, a equipe fez roda de 

leituras, onde cada integrante lia um texto e em seguida, 

realizava debates sobre o assunto. Essa atividade incentivou 

alguns jovens a tornarem-se frequentadores assíduos da 

biblioteca, tornando-se assim usuários cadastrados.
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Biblioteca Comunitária Ler é Preciso. Garanhuns/PE
Biblioteca Comunitária Ler é Preciso. Itaguaí/RJ

Biblioteca Comunitária Ler é Preciso. Duque de Caxias/RJ Biblioteca Comunitária Ler é Preciso. Granito/PE

INAUGURAçãO DA BIBLIOTECA:  17 de dezembro de 2012

PROJETO: Da emoção de ler. A descoberta do prazer

RESPONSÁvEL PELO PROJETO: Beatriz Gonçalves da Silva 

EQUIPE QUE TRABALhOU NO PLANEJAMENTO E REALIzAçãO 

DO PROJETO: Mônica Jogas, Fátima Riguete, Natal Puggin, 

Christini Ministher, Ana Carolina Teodoro, Flávio Ceolin, Luciana 

Santos, Adriana Massad, Juliane de Oliveira, Paulo Roberto de 

Araujo, Raphael Salles, Rosemary de Carvalho Donato, Kurttis 

Couto, Paulete Paula e Renato Soares Bermudas

A equipe da biblioteca de Duque de Caxias contou 

com o apoio dos professores do Centro Educacional 

INAUGURAçãO DA BIBLIOTECA: 29 de novembro de 

2004

PROJETO: Pé de livro

RESPONSÁvEL PELO PROJETO: Maria do Amparo Marcelino 

Alves dos Santos 

EQUIPE QUE TRABALhOU NO PLANEJAMENTO E REALIzAçãO 

DO PROJETO: Fagner, Fátima Barbosa, Erislaine, Egna  

e Neuricelia

Por meio de uma série de parcerias, a Biblioteca de Granito 

conseguiu dar vida ao sonho de todo bom leitor e despertar 

a curiosidade e simpatia daqueles que não têm tanta 

INAUGURAçãO DA BIBLIOTECA: 23 de novembro de 2007

PROJETO: Ler é muito divertido

RESPONSÁvEL PELO PROJETO: verônica Alves da Costa

EQUIPE QUE TRABALhOU NO PLANEJAMENTO E REALIzAçãO 

DO PROJETO: Rosa Maria Martins, Acioli Santos, Margarete 

Jane de Melo Teixeira, Edileide Medeiros de Oliveira, 

Edson Matias Cabral e João Felipe de Melo Teixeira

Para participar do Prêmio Ecofuturo de Bibliotecas, a 

equipe da Biblioteca de Garanhuns levou em consideração  

INAUGURAçãO DA BIBLIOTECA: 24 de outubro de 2006

PROJETO: Ler + Conhecimento = Aprendizado

RESPONSÁvEL PELO PROJETO: valéria Teixeira de Abreu

EQUIPE QUE TRABALhOU NO PLANEJAMENTO E REALIzAçãO 

DO PROJETO: Célia Nunes Cunha Alves e Malena Soares 

Albuquerque

Preocupada com as mudanças políticas na cidade por 

conta das eleições, a equipe da biblioteca de Itaguaí fez 

de tudo para mostrar ao poder público a importância 

de se apoiar uma biblioteca como essa. Mesmo com 

algumas dificuldades, realizou atividades durante o mês 

Adelina Castro, onde ela está construída, para elaborar 

um planejamento de atividades anual em que a literatura 

fosse o foco central. As ações, que atingiram 980 alunos, 

foram realizadas ao longo do ano letivo, quando os 

alunos participaram de feiras de livros, ganharam títulos 

literários em sorteios, debateram sobre autores e suas 

obras, fizeram leitura em grupo, entre outras atividades. 

Também houve visitas organizadas pela escola em 

ambientes diversificados, onde circulam livros e escritores. 

Os estudantes puderam conhecer a Bienal do Livro do Rio 

de Janeiro e visitar a Academia Brasileira de Letras. 

 

proximidade com textos escritos: eles criaram um pé de 

livro. Uma árvore da cidade ganhou uma iluminação especial 

e nela foram pendurados diversos livros, com bancos e 

almofadas embaixo para curtir uma leitura agradável. 

Além disso, a biblioteca também promoveu encontro com 

autores locais para falar sobre livros e poesias, contribuindo 

para a divulgação da produção literária da região com a 

presença de seus escritores. Nas escolas, os alunos foram 

incentivados a pesquisar  melhor a vida de autores, bem 

como as características de seus personagens principais. 

Ao todo, a biblioteca atendeu 700 pessoas. 

o pedido da comunidade do entorno que havia solicitado 

ações de promoção de leitura organizadas pela biblioteca 

durante os finais de semana. Dessa forma, no Dia Nacional 

da Leitura, 12 de outubro, a equipe da Biblioteca organizou 

uma exposição de livros e atividades de promoção de 

leitura para um público de 400 pessoas, em dois dias 

de atividades no Parque Euclides Dourado e na Praça 

Guadalajara. Essas ações culminaram num aumento de 

30% de cadastros da Biblioteca.

de outubro, levando a leitura a 150 pessoas.  

Com uma programação totalmente focada em ações 

voltadas para a literatura, os funcionários da biblioteca 

fizeram visitas a uma escola local, que também ganhou 

uma roda de leitura com o livro A Pulga Filomena 

(Neuza Lozano), além de ler o livro vó Naná em um 

abrigo de idosos. Também organizaram um sarau 

de poesia no Projeto Garoto Cidadão Centenário 

vinícius de Moraes (parceria entre o poder público 

e a Fundação CSN), com textos de Eva Furnari e do 

patrono do local.
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Biblioteca Comunitária Ler é Preciso. Jardim Panorama/SP

Biblioteca Comunitária Ler é Preciso. Parintins/AM Biblioteca Comunitária Ler é Preciso. Taquari/RS

Biblioteca Comunitária Ler é Preciso. Trindade/PE

INAUGURAçãO DA BIBLIOTECA: 27 de novembro de 2009

PROJETO: Livros, uma janela para o mundo

RESPONSÁvEL PELO PROJETO: Maria do Socorro N. Machado

EQUIPE QUE TRABALhOU NO PLANEJAMENTO E REALIzAçãO 

DO PROJETO: Aldarlena Pires de Oliveira, Mario Jorge Farias 

Marques e Rosaldo dos Santos Batista

Buscando atender diversas faixas etárias, a equipe da 

biblioteca pensou numa programação que incluiu 

diversas rodas de leituras. Ao todo, o projeto atingiu um 

público de 438 pessoas. 

Com o objetivo de proporcionar uma programação 

INAUGURAçãO DA BIBLIOTECA:  26 de setembro de 2009

REvITALIzAçãO DA BIBLIOTECA: 18 de maio de 2012

PROJETO: Feira do livro no universo do Ziraldo

RESPONSÁvEL PELO PROJETO: Leo Jaime de vargas

EQUIPE QUE TRABALhOU NO PLANEJAMENTO E REALIzAçãO 

DO PROJETO: Maria Sirlene da Rosa, Josimara Heltz 

Freitas, Liane Pacheco e Sueli Oliveira Pacheco

A biblioteca realizou a Feira do Livro na Escola Municipal 

de Ensino Fundamental Professor Emílio Schenk, que 

teve como tema o universo do escritor Ziraldo. Cada 

INAUGURAçãO DA BIBLIOTECA: 27 de junho de 2009

PROJETO: Novos rumos

RESPONSÁvEL PELO PROJETO: Sandro dos Reis Martins

EQUIPE QUE TRABALhOU NO PLANEJAMENTO E REALIzAçãO 

DO PROJETO: Sandro Martins, Gisele vasconcelos e 

Pamela Leidiana

A biblioteca buscou incentivar a leitura literária por meio de 

três atividades com foco exclusivo na literatura. Foram elas: 

Roda de leitura e escrita, para crianças e adolescentes, em 

INAUGURAçãO DA BIBLIOTECA: 30 de novembro de 2004

PROJETO: Cultura da leitura: você já leu hoje?

RESPONSÁvEL PELO PROJETO: Maria de Lourdes dos Santos Silva

EQUIPE QUE TRABALhOU NO PLANEJAMENTO E REALIzAçãO 

DO PROJETO: Eliane da Silva Landim

Junto com o corpo docente da Escola de Referência 

em Ensino Médio Governador Muniz Falcão, a equipe da 

Biblioteca de Trindade elaborou um projeto interdisciplinar em 

que foram trabalhadas obras de autores como: Machado de 

Assis, Ariano Suassuna, Euclides da Cunha, Monteiro Lobato, 

Jorge Amado e Patativa do Assaré, procurando ressaltar as 

acessível, uma leitura de histórias foi acompanhada 

de um vídeo de histórias em libras, buscando atender 

crianças com deficiência auditiva. Para realizar seu 

planejamento, a biblioteca firmou parceria com a 

Secretaria de Educação e outras instituições, que 

contribuíram com apoio financeiro, logístico e cessão 

de material e espaço para realização das ações. 

Em seu projeto, a biblioteca também incluiu um evento 

para comemorar o aniversário de sua fundação. No dia, 

aconteceram gincanas literárias, dramatização de histórias, 

apresentações de dança e peça teatral.

professor foi responsável pela decoração de uma 

sala e a realização das atividades. Todos na escola se 

envolveram no projeto de alguma maneira. 

O evento contou com pinturas de rosto, exposições, 

contação de história, dramatização, representações 

de livros do Ziraldo, apresentações teatrais, concurso 

de poesia e cinema. Além disso, na biblioteca, era 

possível conhecer a biografia do autor homenageado. 

As atividades de Taquari envolveram um público de 

cerca de 1.000 pessoas.

que os participantes leram livros e, depois, fizeram resenhas 

desses; Senta que já vem a estorinha, destinada às crianças que 

ainda não leem; Descobrindo novos rumos, que estimulou 

as pessoas da comunidade que frequentam o espaço a levar 

livros do acervo para realizar a leitura em casa.

A biblioteca contou com o apoio da Fundação Dom Bosco 

para a realização de sua programação, a qual também 

contribuiu com aquisição de novos títulos para o acervo, e 

contou com a participação de 87 crianças ao longo do ano. 

características de cada época, explorando diversos gêneros 

textuais, adaptando os textos para encenação teatral, dança, 

música e exposição das obras.

O projeto trouxe os clássicos para o universo dos jovens de 

hoje, mostrando alternativas de apresentações e buscando 

proximidade com esse público. A biblioteca acabou sendo 

a principal fonte de pesquisa para a realização do projeto, 

mostrando a importância de um acervo de qualidade, 

diversificado e bem selecionado para atrair e formar leitores. 

O projeto contou com a participação de 3.500 pessoas de 

diversas idades.
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Biblioteca Comunitária Ler é Preciso. Venturosa/PE

Biblioteca Comunitária Ler é Preciso. Urbano Santos/MA

Biblioteca Comunitária Ler é Preciso. 
Aimorés/MG

Biblioteca Comunitária Ler é Preciso. 
Alagoinha/PE

INAUGURAçãO DA BIBLIOTECA: 29 de outubro de 2013

PROJETO: Lendo na biblioteca

RESPONSÁvEL PELO PROJETO: Francisco das Chagas S. Oliveira

EQUIPE QUE TRABALhOU NO PLANEJAMENTO E REALIzAçãO 

DO PROJETO: Wilson Souza, Doriana Batista, Marconi Nascimento 

Simão e Jefferson Lopes

A Biblioteca Comunitária Ler é Preciso de Urbano Santos 

está localizada na biblioteca pública da cidade. Por isso, a 

equipe se reuniu com diversos professores e diretores de 

INAUGURAçãO DA BIBLIOTECA: 9 de dezembro de 2004

PROJETO: Construindo caminhos para uma cidade leitora

RESPONSÁvEL PELO PROJETO: Carlos Roberto Dias

EQUIPE QUE TRABALhOU NO PLANEJAMENTO E REALIzAçãO  

DO PROJETO: Iracilda Ferreira dos Santos e Silva, 

Zaqueu Cândido de Oliveira, Ednaldo Mendes e Michael  

Leonídio Zahn

A Biblioteca Comunitária Ler é Preciso de Aimorés 

firmou parceria com a prefeitura para participar da Feira 

Cultural, Gastronômica e de Artesanato, que aconteceu 

ao lado da biblioteca. Lá, a biblioteca expôs parte de seu 

acervo, ampliando a divulgação do espaço e tornando 

seu acervo conhecido.

INAUGURAçãO DA BIBLIOTECA: 29 de dezembro de 2005

PROJETO: Ler é pegar carona no sonho de alguém, 

viajar na imaginação e ampliar sonhos

RESPONSÁvEL 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

As ações programadas para a segunda quinzena de outubro 

de 2013 mostraram que é possível, sim, promover a leitura 

para os mais diversos públicos: foram oferecidas atividades 

de leitura em braile e áudio para pessoas com deficiência 

auditiva. Além disso, a equipe organizou visitas de escolas à 

biblioteca, reforçando o convite para as crianças voltarem, 

fidelizando, assim, novos usuários.  

INAUGURAçãO DA BIBLIOTECA: 4 de abril de 2006

PROJETO: Semeando hoje, para colher amanhã

RESPONSÁvEL PELO PROJETO: Genildo Bezerra dos Santos 

e Antônia do Socorro da Silva Alexandrino 

EQUIPE QUE TRABALhOU NO PLANEJAMENTO E REALIzAçãO 

DO PROJETO: Erneide Soares de Holanda e Maria Janice 

veríssimo vieira 

O projeto da Biblioteca de venturosa foi construído com 

escolas do entorno para pensar uma programação 

atraente e incentivar os estudantes a frequentar o 

espaço e se tornar leitores. 

As atividades do projeto incluíram ações na biblioteca 

e em outros lugares do município, como o Ginásio 

Poliesportivo da cidade. Além de roda de leitura, a 

equipe também organizou leituras de gibis, sarau e 

apresentações de teatro e música, que contaram 

com a presença de 620 pessoas. 

o objetivo de atender a todos os alunos da rede 

municipal de ensino fundamental da zona urbana. No 

total, foram atendidos mais de 1.700 estudantes. 

A biblioteca visitou todas as escolas e realizou atividades 

como rodas de leitura e a hora do conto, com uso de 

fantoches. Os professores que participaram apontaram 

a melhora no vocabulário das crianças e o despertar 

do interesse pelos livros. 

Participantes
Biblioteca Comunitária Ler é Preciso. 
Alambari/SP

INAUGURAçãO DA BIBLIOTECA: 23 de maio de 2006

PROJETO: Leitura itinerante para as crianças das 

creches municipais

RESPONSÁvEL PELO PROJETO: Cristiane Aparecida 

Rodrigues Magueta 

EQUIPE QUE TRABALhOU NO PLANEJAMENTO E REALIzAçãO 

DO PROJETO: vanessa Panovic Haddad

Em Alambari, a equipe comprovou com o seu projeto 

que a biblioteca não deve se restringir às suas paredes. 

Em parceria com a Secretaria de Educação, a equipe 

visitou creches do município para um dia de leitura 

com as crianças.
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Biblioteca Comunitária Ler é Preciso. 
Boa Nova/BA

Biblioteca Comunitária Ler é Preciso. 
Barroso/MG

Biblioteca Comunitária Ler é Preciso. 
Bonito/PE

Biblioteca Comunitária Ler é Preciso. 
Belterra/PA

INAUGURAçãO DA BIBLIOTECA: 20 de setembro de 2002

PROJETO:viajando na leitura

RESPONSÁvEL PELO PROJETO: Walkiria Tavares

EQUIPE QUE TRABALhOU NO PLANEJAMENTO E REALIzAçãO 

DO PROJETO: Luciana Meira, Lourdes Alves, Anália Silva e 

Ana Maria Moraes

A equipe da biblioteca de Boa Nova percebeu que as 

crianças e os jovens estavam perdendo interesse na 

leitura. Para chamar a atenção desse público, a equipe 

realizou uma roda de leitura para mostrar o quão 

prazeroso pode ser ler um livro. Com isso, o espaço 

passou a ser mais frequentado por alguns jovens e 

crianças que antes não conheciam a biblioteca. 

INAUGURAçãO DA BIBLIOTECA: 24 de abril de 2006

PROJETO: Incentivo à promoção de leitores

RESPONSÁvEL PELO PROJETO: Neide de Araujo Melo 

Bedeschi

EQUIPE QUE TRABALhOU NO PLANEJAMENTO E REALIzAçãO 

DO PROJETO: Marcia, Jenaina, Adinan e Sirlei

Com uma programação agitada durante o ano, a 

biblioteca de Barroso visitou escolas da região, um 

asilo e a rodoviária, fazendo com que o seu acervo 

de livros circulasse pela  cidade e atingisse um amplo 

público. Com criatividade e parcerias, a biblioteca 

divulgou seu trabalho no transporte urbano por meio 

de textos feitos por alunos das escolas visitadas. 

INAUGURAçãO DA BIBLIOTECA: 3 de abril de 2006

PROJETO: A escola na biblioteca

RESPONSÁvEL PELO PROJETO: Maria Luciana Batista de Lima

EQUIPE QUE TRABALhOU NO PLANEJAMENTO E REALIzAçãO 

DO PROJETO: Claudineide Bezerra da Silva, Elba Cristina da 

Silva Alves, Sebastião Francenildo da Silva, Ednalva Mendes 

Bezerra, Maria Adélia Coelho e Maria José da Silva

Em parceria com as Secretarias Municipais de Educação 

e Turismo, a equipe da biblioteca convidou escolas 

do ensino fundamental da rede pública para um dia 

diferente com muitas leituras em sua programação. 

As crianças participaram das promoções de leituras de 

livros infantis com dramatização e depois desenharam 

sobre a atividade em cartazes.

INAUGURAçãO DA BIBLIOTECA: 28 de novembro de 2008

PROJETO: Todo dia é dia de leitura

RESPONSÁvEL PELO PROJETO: Marleila Oliveira Barros

EQUIPE QUE TRABALhOU NO PLANEJAMENTO E REALIzAçãO 

DO PROJETO: Natalice Pinto de Sousa, Jefferson Pereira 

dos Santos e Maria Alzenira de Oliveira Pedroso

Belterra realizou um projeto com atividades diferentes 

ao longo do ano, como leitura de poesias, exposição 

do seu acervo infantil e apresentações de vídeos sobre 

por que é importante a leitura. O foco foi a promoção 

da leitura de literatura e as atividades aconteceram em 

locais como escolas municipais e estaduais, além de 

um bosque da cidade.

Biblioteca Comunitária Ler é Preciso. 
Camaçari/BA

INAUGURAçãO DA BIBLIOTECA: 17 de fevereiro de 2006

PROJETO: Todo dia é dia de ler e se atualizar

RESPONSÁvEL PELO PROJETO: Ana Cecília Campos de Sena

EQUIPE QUE TRABALhOU NO PLANEJAMENTO E REALIzAçãO  

DO PROJETO: Ana Célia vasconcelos Simões Pinho, 

Cristiane Ferreira Cerqueira, Cristiane do Carmo e Iraildes 

Souza Nazaré

A equipe da biblioteca convidou alunos de escolas 

públicas e particulares do distrito de vila Abrantes, 

bem como moradores da região e frequentadores da 

biblioteca, para participarem de uma palestra sobre 

as manifestações que aconteceram no país em 2013, 

ligando o fato com a leitura de um livro. A ideia era 

mostrar como a leitura pode contribuir na formação 

de cidadãos mais críticos.

Biblioteca Comunitária Ler é Preciso. 
Caraíbas/BA

INAUGURAçãO DA BIBLIOTECA: 11 de abril de 2002

PROJETO: Compartilhando a leitura

RESPONSÁvEL PELO PROJETO: Marlete Bastos Miranda 

e Raire Ailane Amorim da Silva

EQUIPE QUE TRABALhOU NO PLANEJAMENTO E REALIzAçãO 

DO PROJETO: Daniela Xavier Pereira, Eliana Santos Silva, Maria 

Neri das Graças S. Cairo e Laurice Moitinho

Junto com a Secretaria Municipal de Educação do município, 

a equipe da biblioteca organizou atividades de leitura em dois 

dias. A ideia foi mostrar a importância dos livros e deixar 

as pessoas livres para escolherem os temas que mais lhe 

agradavam para iniciar as leituras. 

As ações foram pensadas e realizadas em conjunto com 

os professores do Centro Educacional Jesuíno Flores.
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Biblioteca Comunitária Ler é Preciso. 
Caturama/BA

Biblioteca Comunitária Ler é Preciso. 
Congonhas/MG

Biblioteca Comunitária Ler é Preciso. 
Casinhas/PE

Biblioteca Comunitária Ler é Preciso. 
Estrela do Sul MG

INAUGURAçãO DA BIBLIOTECA: 29 de abril de 2002

PROJETO: viajando no tapete mágico da leitura

RESPONSÁvEL PELO PROJETO: Ana Cláudia Neves Luz

EQUIPE QUE TRABALhOU NO PLANEJAMENTO E REALIzAçãO 

DO PROJETO: Sandra Madalena Bonfim, Nerci Jesus Silva, 

Rachel Leão Martins e Everaldo

Realizado com crianças do ensino fundamental da Escola 

Maria Avelina Oliveira, o projeto consistiu na leitura de livro 

e apresentação do seu conteúdo para os colegas de sala 

por meio de exposição oral, desenho ou teatro. A ideia 

era trabalhar a interpretação de texto e também a relação 

entre leitura e escrita. 

INAUGURAçãO DA BIBLIOTECA: 7 de novembro de 2008

PROJETO: Literatura de cordel

RESPONSÁvEL PELO PROJETO: Meire Lucia Marques 

Rodrigues

EQUIPE QUE TRABALhOU NO PLANEJAMENTO E REALIzAçãO 

DO PROJETO: Rozani Andrade, Ana Clara e Cristiane Souza

Para comemorar a semana do Dia Nacional da Leitura, 

a Biblioteca de Congonhas resolveu explorar o tema da 

Literatura de Cordel em quatro dias de atividades. Além 

de um curta-metragem sobre o Cordel, foram realizadas 

oficinas para produção de cordel, exposição e leitura de 

cordéis, e contação de “causos” acompanhada de violão. 

INAUGURAçãO DA BIBLIOTECA:  9 de novembro de 2004

PROJETO: Biblioteca na escola

RESPONSÁvEL PELO PROJETO: Josiel da Silva Barbosa

EQUIPE QUE TRABALhOU NO PLANEJAMENTO E REALIzAçãO 

DO PROJETO: Dennis, Mercia, Ellen e Weruska

Com a parceria firmada, a Prefeitura de Casinhas cedeu 

material, livros e transporte para a equipe de seis funcionários 

da biblioteca, esses visitaram escolas e realizaram uma série 

de leituras com foco no público infantil, apresentando às 

crianças o universo das fábulas para incentivar o interesse 

por mais leituras. 

INAUGURAçãO DA BIBLIOTECA:  19 de agosto de 2008

REvITALIzAçãO DA BIBLIOTECA: 25 de maio de 2012

PROJETO: Ler é dar asas à imaginação

RESPONSÁvEL PELO PROJETO: Raisa Cristina Alves Nunes 

e Eliane de Fátima Nascimento Santos

EQUIPE QUE TRABALhOU NO PLANEJAMENTO E REALIzAçãO 

DO PROJETO: Wilma Ribeiro, Sônia Queiroz e Maria 

das Dores

A equipe da Biblioteca de Estrela do Sul levou o acervo 

para crianças em creches e escolas de toda a cidade, 

extrapolando os muros da biblioteca e dando acesso à 

leitura a quem não tem. A escolha dos títulos focou em 

obras que fizessem a criança realmente viajar em sua 

imaginação. Para não inibir o público, os livros ficaram 

expostos em um tapete e as crianças puderam escolher 

facilmente o que ler e manusear. 

Biblioteca Comunitária Ler é Preciso. 
Itabatã/BA

INAUGURAçãO DA BIBLIOTECA: 18 de dezembro de 2006

PROJETO: Ler para viver

RESPONSÁvEL PELO PROJETO: Sônia de Oliveira Souza

EQUIPE QUE TRABALhOU NO PLANEJAMENTO E REALIzAçãO 

DO PROJETO: Euza Pinheiro de Azevedo, Sofia Alves dos 

Santos, Cleonice de Oliveira, Cleuza de Oliveira e Maria 

Aparecida de Azevedo Carvalho

A equipe da biblioteca adotou o projeto de educação de 

jovens e adultos que já existia na colônia de pescadores do 

município e trouxe as aulas para o seu espaço. Lá foram 

realizadas atividades com foco na alfabetização.

Biblioteca Comunitária Ler é Preciso. 
Jurema/PE

INAUGURAçãO DA BIBLIOTECA: 5 de dezembro de 2008

PROJETO: vem ver arte na praça

RESPONSÁvEL PELO PROJETO: Josefa vanusa Pereira 

Andrade

EQUIPE QUE TRABALhOU NO PLANEJAMENTO E REALIzAçãO 

DO PROJETO: Maria Madalena dos Santos Lima, Maria 

Ivoneide dos Santos, Gerimario Antonio de Melo e Marcia 

Santos da Silva Monteiro

A Biblioteca de Jurema planejou uma comemoração em 

homenagem aos cinco anos da inauguração do espaço 

como ação central de sua participação no prêmio, 

mostrando para a comunidade que a biblioteca valoriza a 

cultura local. Foi organizada uma série de apresentações 

de dança, lutas e pirofagia.
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Biblioteca Comunitária Ler é Preciso. 
Mairiporã/SP

Biblioteca Comunitária Ler é Preciso. 
Manari/PE

Biblioteca Comunitária Ler é Preciso. 
Lençois Paulista/SP

Biblioteca Comunitária Ler é Preciso. 
Panelas/PE

Biblioteca Comunitária Ler é Preciso. 
Novo Horizonte/BA

INAUGURAçãO DA BIBLIOTECA: 21 de outubro de 2005

PROJETO: Os cinco sentidos e a leitura

RESPONSÁvEL PELO PROJETO: Luiz Pereira de Souza

EQUIPE QUE TRABALhOU NO PLANEJAMENTO E REALIzAçãO 

DO PROJETO: Marineide Buen

A equipe da Biblioteca de Mairiporã se desafiou para 

concluir, em 2013, o cadastro dos oito mil livros do espaço. 

No mesmo ano, eles também buscaram fortalecer seus 

laços com duas escolas municipais da região, que passaram 

a contar com transporte para visitar a biblioteca. 

INAUGURAçãO DA BIBLIOTECA: 13 de abril de 2007

PROJETO: Caravana da Leitura

RESPONSÁvEL PELO PROJETO: valdirene Lacerda da Silva

EQUIPE QUE TRABALhOU NO PLANEJAMENTO E REALIzAçãO 

DO PROJETO: Eliete da Silva Reis Santos e Marileiva Araújo

A biblioteca planejou uma série de rodas de leituras em 

uma programação que atendeu cerca de 60 crianças por 

vez, entre 6 e 13 anos. Para tal, contou com a parceria da 

Secretaria Municipal de Educação, que forneceu transporte 

e lanche para os estudantes.

INAUGURAçãO DA BIBLIOTECA:  30 de outubro de 2013

PROJETO: Hora do conto

RESPONSÁvEL PELO PROJETO: Analice Bailo Pelegrin

EQUIPE QUE TRABALhOU NO PLANEJAMENTO E 

REALIzAçãO DO PROJETO: Maria Zuleica Boso e vanderci 

Ap. Oliver Ramos

A biblioteca realizou um evento de leitura com alunos 

da EMEF Guiomar Fortunata Coneglian Borcat onde está 

inserida. Além de ler o livro Eu sou o mais forte (Mário 

Ramos), uma voluntária também fez sugestões para que 

os estudantes levassem alguns livros para casa. A ação 

foi uma oportunidade da biblioteca divulgar seu acervo 

para a comunidade.

INAUGURAçãO DA BIBLIOTECA: 12 de outubro de 2007

PROJETO: Semana da literatura infantil

RESPONSÁvEL PELO PROJETO: Edlene Pacheco Avelino 

de Barros

EQUIPE QUE TRABALhOU NO PLANEJAMENTO E REALIzAçãO 

DO PROJETO: Ereneide Barbosa, Edna Penedo, Maria José 

Campos e Súedna Oliveira

Para divulgar a biblioteca e incentivar sua utilização, a 

equipe visitou uma escola local e fez uma roda de leitura, 

seguida de dramatização de história. No final, convidou os 

alunos para conhecer o espaço, o que de fato aconteceu e 

acabou fidelizando usuários.

INAUGURAçãO DA BIBLIOTECA: 13 de maio de 2002

PROJETO: viajando no mundo da leitura

RESPONSÁvEL PELO PROJETO: Evangelita Cardoso 

de Macedo Guimarães

EQUIPE QUE TRABALhOU NO PLANEJAMENTO E REALIzAçãO 

DO PROJETO: Eliete da Silva Reis Santos e Marileiva Araújo

A biblioteca planejou uma série de rodas de leituras em 

uma programação que atendeu cerca de 60 crianças por 

vez, entre 6 e 13 anos. Para tal, contou com a parceria da 

Secretaria Municipal de Educação, que forneceu transporte 

e lanche para os estudantes. 

Biblioteca Comunitária Ler é Preciso. 
Paraíbuna/SP

INAUGURAçãO DA BIBLIOTECA: 2 de setembro de 1999

REvITALIzAçãO DA BIBLIOTECA: 19 de novembro de 2007

PROJETO: Para gostar de ler

RESPONSÁvEL PELO PROJETO: Luiz Henrique de Almeida 

Moura Alves

EQUIPE QUE TRABALhOU NO PLANEJAMENTO E REALIzAçãO 

DO PROJETO: Alba Lúcia Freitas Mendes

Buscando atender as escolas municipais, a equipe da 

Biblioteca Comunitária de Paraíbuna, a primeira biblioteca 

implantada da Rede Ler é Preciso, organizou uma série de 

visitas ao espaço. Foram atendidos cerca de 1.200 alunos 

com idades entre 3 e 12 anos. 
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Biblioteca Comunitária Ler é Preciso. 
Quixabeira/BA

Biblioteca Comunitária Ler é Preciso. 
Paraty/RJ

Biblioteca Comunitária Ler é Preciso. 
Rio Formoso/PE

Biblioteca Comunitária Ler é Preciso. 
Pedro Canário/ES

Biblioteca Comunitária Ler é Preciso. 
Ruy Barbosa/BA

INAUGURAçãO DA BIBLIOTECA: 1 de julho de 2005

PROJETO: Ler para aprimorar saberes

RESPONSÁvEL PELO PROJETO: Sediane Almeida de Souza

EQUIPE QUE TRABALhOU NO PLANEJAMENTO E REALIzAçãO 

DO PROJETO: Fabio Bondim, Maria Eudes Alves dos 

Santos, Maria Graciene Gonçalves da Silva

e Sinobilino Nunes Filho

A Biblioteca de Quixabeira atendeu 400 participantes 

para suas atividades, envolvendo crianças e adultos. 

Além de realizar atividades culturais em seu próprio 

espaço, a biblioteca também levou seu evento para 

uma das praças mais famosas da cidade e para a 

comunidade quilombola de Alto do Capim, 15 km 

distante de Quixabeira.

INAUGURAçãO DA BIBLIOTECA: 14 de novembro de 2007

REvITALIzAçãO DA BIBLIOTECA: 6 de março de 2010

PROJETO: vivenciando valores através das histórias  

em quadrinhos

RESPONSÁvEL PELO PROJETO: Carolina da Silva Nunes 

Costa, Alaide Fabricante e Rodrigo Jannotti

EQUIPE QUE TRABALhOU NO PLANEJAMENTO E REALIzAçãO 

DO PROJETO: Magda Mara de Almeida e Luciana Carneiro

Em conjunto com a Secretaria de Educação do 

município e com a Escola José Carlos Porto, onde 

está instalada, a biblioteca desenvolveu um projeto 

que incentivou a discussão e reflexão sobre os valores 

humanos por meio de histórias em quadrinhos, 

envolvendo também outros gêneros literários.

INAUGURAçãO DA BIBLIOTECA: 3 de dezembro de 2004

PROJETO: As melhores histórias de todos os tempos

RESPONSÁvEL PELO PROJETO: Rosana Cristina de Sousa 

Melo Nascimento

EQUIPE QUE TRABALhOU NO PLANEJAMENTO E REALIzAçãO 

DO PROJETO: Cristina, Joana Dark e Simone

Tendo como base o livro O Carteiro Chegou, de Allan 

Ahlberg e Janet Ahlberg, a equipe da biblioteca criou 

uma sequência didática de atividades com o livro, 

buscando incentivar, por meio da leitura e debates, 

a reflexão sobre os valores abordados no título. As 

atividades envolveram cerca de 940 pessoas de 

diversas idades.

INAUGURAçãO DA BIBLIOTECA: 30 de novembro de 2007

PROJETO: Leia um livro e faça amigo

RESPONSÁvEL PELO PROJETO: Arnaldo da Silva Cardoso

EQUIPE QUE TRABALhOU NO PLANEJAMENTO E REALIzAçãO 

DO PROJETO: Rosimeire Castro, Ana Késia Silva, 

Cleunice Souza, Aldeir Santos, Alberto Bergamo e 

Adeir Carvalho

A equipe da Biblioteca Comunitária Ler é Preciso de 

Pedro Canário fez uma série de atividades ao longo 

do ano, usando a leitura como meio para estreitar 

laços de amizade. Além de rodas de leitura no próprio 

espaço da biblioteca, foram feitas também visitas 

guiadas à biblioteca municipal, pesquisa de seu acervo 

e campanha para doação de livros.

INAUGURAçãO DA BIBLIOTECA: 23 de agosto de 2001

PROJETO: Todo dia é dia de ler

RESPONSÁvEL PELO PROJETO: Maria Nilda Moura dos 

Santos

EQUIPE QUE TRABALhOU NO PLANEJAMENTO E REALIzAçãO 

DO PROJETO: Adriana Costa dos Santos, Ana Rita Tavares 

Silva, Cleonice Costa Guimarães, Cleide Norman Gansem, 

Dolores Araújo Queiroz, Sônia Silva Moura, vanda Santos 

Pelegrini, Maria da Conceição M. Trindade e Elizete Lima 

dos Santos

A equipe da biblioteca visitou creches, escolas, asilos e a 

APAE do seu município, buscando levar a leitura para os 

mais diversos públicos, envolvendo um grande número 

de pessoas com os mais diferentes perfis. A Secretaria de 

Educação e Cultura apoiou as atividades com a cessão de 

um carro que levou a equipe e seu material para as visitas.

Biblioteca Comunitária Ler é Preciso. 
Santa Quitéria do Maranhão/MA

INAUGURAçãO DA BIBLIOTECA: 20 de junho de 2011

PROJETO: Grito pela leitura

RESPONSÁvEL PELO PROJETO: Raimundo Nonato S. Sousa

EQUIPE QUE TRABALhOU NO PLANEJAMENTO E REALIzAçãO 

DO PROJETO: Maria Cleude Silva Nascimento, Maria da 

Conceição e alunos do oitavo ano do Povoado de Coceira

O projeto teve o apoio da prefeitura local, bem como 

do patrocinador da biblioteca, e incluiu a montagem de 

uma hemeroteca (acervo de periódicos) dentro da própria 

biblioteca, visitas às escolas da região com apresentação 

teatral e visita às famílias que fazem parte da comunidade, 

promovendo leitura em suas casas.
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Biblioteca Comunitária Ler é Preciso. 
 São Miguel Arcanjo/SP

Biblioteca Comunitária Ler é Preciso. 
Teresina/PI

Biblioteca Comunitária Ler é Preciso. 
Vassouras/RJ

FICHA TÉCNICA

INAUGURAçãO DA BIBLIOTECA: 6 de dezembro de 2002

PROJETO: Ler e brincar: é só começar

RESPONSÁvEL PELO PROJETO: Karina Regiane Pereira

EQUIPE QUE TRABALhOU NO PLANEJAMENTO E REALIzAçãO 

DO PROJETO: Sueli, vitória e Raquel

A biblioteca saiu do seu espaço para comemorar o Dia 

Nacional da Leitura no AME (Associação Manancial de 

Educação) e no Educandário Infantil de São Miguel 

Arcanjo, levando parte do seu acervo para que as 

crianças desses locais pudessem ter um dia diferente, 

na companhia dos livros e com atividades de leituras.

INAUGURAçãO DA BIBLIOTECA: 5 de novembro de 2009

PROJETO: A integração de valores e saberes sem 

idade: Uma experiência da prática intergeracional na 

comunidade Angelim

RESPONSÁvEL PELO PROJETO: Manoel Bezerra da Silva 

EQUIPE QUE TRABALhOU NO PLANEJAMENTO E REALIzAçãO 

DO PROJETO: Maria da Paz, Edilene Bezerra, Francisca 

e Leila

O principal foco da equipe da Biblioteca de Teresina 

foi atrair público por meio da oferta de atendimentos 

como foco em reforço escolar, cursos extracurriculares, 

inclusão digital, oficinas profissionalizantes e ação de 

cadastramento biométrico com a Justiça Eleitoral. 

Com isso, em 2013, a biblioteca chegou a cerca de 

3.400 visitantes.

INAUGURAçãO DA BIBLIOTECA: 13 de agosto de 2005

PROJETO: Leitura ontem, hoje e sempre…

RESPONSÁvEL PELO PROJETO: Sônia Ferreira de Avellar 

EQUIPE QUE TRABALhOU NO PLANEJAMENTO E REALIzAçãO 

DO PROJETO: Marilene, Maria das Craças, Daiane, 

Cristina, Erica, Adriana, Márcia, valdeleia e professoras 

do Projeto Mais Educação

A equipe da biblioteca convidou as escolas de vassouras 

e cidades vizinhas para visitarem o espaço e participarem 

de suas atividades, como contação de histórias e leitura 

de poesias. Também fez parte do projeto a criação de 

estratégias para aumentar o número de visitantes e uma 

comemoração ao centenário de vinícius de Moraes, 

com ações de leitura.

EQUIPE RESPONSÁVEL
PELO PROJETO

EQUIPE ECOFUTURO CONSELHO DIRETOR

Marcela Porto

Superintendente do Ecofuturo

Paulo Groke

Diretor de Sustentabilidade

do Instituto Ecofuturo

Daniele Juaçaba

Analista de projetos

Vanessa Espíndola

Analista de projetos

Christine Fontelles

Consultora na área de Educação

Bianca Corrêa

Analista administrativo

Leonardo Facchini

Analista financeiro

Raquel Coutinho

Analista de projetos

do Programa Reservas

David de Almeida Santos

Supervisor de Manejo Florestal

no Parque das Neblinas

Michele Martins

Analista de visitação

do Parque das Neblinas

Alexandre Oliveira da Silva

Assistente de manutenção

no Parque das Neblinas

Cleia Marcia Ribeiro de Araújo

Assistente administrativo

do Parque das Neblina

Fernando Souza de Faria

Guarda Parque no

Parque das Neblinas

Marcos José Rodrigues Prado

Auxiliar de Manejo Florestal 

no Parque das Neblinas

Edson Pinto de Souza

Guarda Parque

no Parque das Neblinas

Ricardo Silva de Souza

Guarda Parque no

Parque das Neblinas

Roberto Francisco Ventura Lau

Guarda Parque no

Parque das Neblinas

Presidente: 

Daniel Feffer

vice-Presidente:

David Feffer

vice Presidente:

Jorge Feffer

Conselheiros:

Claudio Tomas Lobo Sonder,

Murilo César Lemos dos Santos Passos, 

Roberto Waack e Walter Schalka.
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“Ler, ler, ler, viver a vida que outros sonharam.
Ler, ler, ler, a alma esquece as coisas que passaram. 
Ficam as que ficam, as ficções, as flores nascidas 
da pluma. As ondas, as humanas emoções,
o decantar da espuma. Ler, ler, ler; serei leitura 
amanhã como sou? Serei meu criador, minha 
criatura, serei o que passou?”

(Miguel de Unamuno)
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