
Ministério
da Educação

ACS 
Assessoria de Comunicação Social 

Finalistas do Prêmio Vivaleitura 2008 
 
 
Categoria Bibliotecas Públicas ou Privadas 
 
Ônibus Biblioteca (São Paulo/SP) - O Ônibus-biblioteca pertence ao 
sistema municipal de bibliotecas da Secretaria Municipal de Cultura da 
cidade de São Paulo. A proposta é promover a democratização cultural por 
meio do acesso gratuito a um acervo de livros, jornais, revistas e 
quadrinhos. O acervo está disponível para consulta ou empréstimo. O 
projeto atende, em média, 60 mil usuários por ano.  
 
Bila – Biblioteca Lan House (Fortaleza/CE) - Na Bila, uma hora de 
leitura dá direito à uma hora de uso do computador. O projeto registra a 
freqüência de cerca de 50 usuários por dia, principalmente crianças e jovens 
em busca de apoio para suas tarefas escolares. 
 
Rodas de Leitura (Serra Pelada/PA) - A proposta é incentivar o hábito 
da leitura em uma comunidade sem biblioteca. O projeto leva livros para 
Serra Pelada e promove rodas de leitura. O acervo tem mais de três mil 
exemplares disponíveis para a comunidade escolar e os moradores da 
localidade. 
 
A Leitura como espaço da universalidade (Pomerode/SC) - A proposta 
do trabalho é fazer com que crianças com deficiência auditiva tenham acesso 
à leitura e possam interagir com colegas. O espaço conta com apoio de 
recursos eletrônicos. 
 
Biblioteca Comunitária Graça Rios – central de solidariedade (Belo 
Horizonte/MG) - Além de cumprir o papel de biblioteca, a Comunitária 
Graça Rios acolhe e ajuda pessoas de áreas de risco da região metropolitana 
de Belo Horizonte. A biblioteca une iniciativas cultural, social e política. Além 
de livros, as pessoas recebem almoço e cesta básica.  

 
Categoria Escolas Públicas ou Privadas 
 
Literatura na escola (Curitiba/PR) - Desenvolvido no Colégio Nossa 
Senhora Medianeira, o trabalho apresenta aos alunos o mundo da literatura. 
O foco esta na visualização de imagens, no estabelecimento de conexões 
entre texto e experiência e no desenvolvimento de estratégias para criar e 
interpretar textos. 
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Programa municipal de incentivo à leitura (Afogados da Ingazeira/ 
PE) - O programa Municipal de Incentivo à Leitura, da Secretaria Municipal 
de Educação, reúne os 300 professores da rede. A mobilização incentiva e 
promove a leitura entre os cerca de quatro mil estudantes do município. 
 
A leitura e a escrita entre índios xavante de Sangradouro (MT) - A 
escola de Sangradouro está na maior aldeia Xavante do país. Conta com 
mais de 400 alunos e adotou um currículo que reforça a cultura indígena. A 
leitura e da escrita são o foco do projeto. 
 
Palavras Andantes (Londrina/PR) - O trabalho voltado para a formação 
de leitores acontece na rede municipal de ensino de Londrina, que tem 80 
escolas. São quatro os campos de atuação: formação do professor, 
realização semanal da hora do conto, reestruturação arquitetônica e 
pedagógica das bibliotecas escolares e ampliação dos acervos. A iniciativa 
elevou o acervo de 72 mil para 650 mil livros. 
 
Leitura na praça (Iracema/RR) - Para sensibilizar a comunidade para a 
importância da literatura na vida dos cidadãos, o projeto realiza rodas de 
leitura na praça a cada dois meses. Participam escolas públicas, voluntários, 
polícia militar e a prefeitura.  
 
Categoria Pessoas Físicas ou Instituições 
 
Biblioteca ambulante e literatura nas escolas – Bale (Pau de 
Ferros/RN) - É uma ação de extensão da Universidade Estadual do Rio 
Grande do Norte realizada em uma comunidade com pouco acesso à 
literatura e a atividades culturais. O projeto cria bibliotecas ambulantes para 
escolas públicas e comunidades carentes do município de Pau de Ferros. 
 
Baú de Leitura: lendo histórias, construindo cidadania (Feira de 
Santana/BA) - O projeto levou o Baú de Histórias para a região do Semi-
Árido baiano, hoje com um acervo de 42 mil livros. Com a ajuda de 
educadores preparados para atuar como mediadores de leitura, mais de 24 
mil crianças e adolescentes usufruem do acervo. 
  
Encontros de leitura (São Paulo/SP) - O projeto conversa com 
profissionais da educação infantil sobre a importância da leitura no espaço 
escolar. O objetivo é que professores, gestores, diretores planejem novas 
práticas de leitura com alunos em fase de alfabetização. O trabalho reúne 
diversos segmentos da secretaria municipal de ensino. 
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Formação de multiplicadores da expedição Vaga-Lume (São 
Paulo/SP) - O projeto forma mediadores de leitura e responsáveis pela 
criação e gestão de bibliotecas comunitárias em áreas rurais da Amazônia 
legal. É um produto da experiência desenvolvida há nove anos pela 
expedição Vaga-Lume, que levou livros para comunidades onde não há 
materiais impressos. O programa já formou mais de 1.600 mediadores de 
leitura e implantou 127 bibliotecas rurais na região. 
 
História contada (Salvador/BA) - O projeto leva leitura para crianças e 
jovens hospitalizadas para tratamento de câncer. É desenvolvido pelo Grupo 
de Apoio à Criança com Câncer e com voluntários que compartilham leituras 
com crianças, promovendo momentos de prazer a partir do texto escrito. 
(Ionice Lorenzoni, com informações da coordenação do prêmio) 
 
 
 

 
Esplanada dos Ministérios, bloco L, 9º andar, sala 903. CEP 70047-900, Brasília, DF 

Telefones: (0**61) 2104-8294; 2104-8133. Fax: (0**61) 2104-9195  
E-mail: imprensa@mec.gov.br 


	Categoria Bibliotecas Públicas ou Privadas
	Categoria Escolas Públicas ou Privadas
	Categoria Pessoas Físicas ou Instituições



