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Senhores (as) Diretores, 
  

Tendo em vista os problemas relatados pelas escolas para preencher o 
Questionário que foi enviado no link com atualização das informações 

sobre a sala de leitura das escolas, seguem dois links para substituir o 
que apresentou problemas. 

 

Prazo para envio: até 20/12/2019.  
 

1º link: Deve ser preenchido por todas as escolas, independente de 
terem ou não Sala de Leitura em funcionamento. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchNY8gD-
vJ1X_dW5LeEiNi0mhHYhRwJ5dqzZaQxjznRQ1usw/viewform?usp=sf_l

ink 
 

2º link: Questionário destinado apenas às escolas que têm sala de 
leitura em funcionamento. Caso haja mais de um profissional 

atuando na Sala, preencher e enviar duas vezes. Cada uma das 
respostas deve ser referente a um dos profissionais, já que o 

Questionário tem por finalidade traçar o perfil do(s) profissional(is) em 
aspectos como a formação dele(s). 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuWEPoZPUs7PZUZhvR

Ig1WAGf25KOsACprBdqnLzS__QiJ2A/viewform?usp=sf_link 
 

Caso a escola já tenha conseguido responder e enviar o questionário 
anterior, que já havia sido enviado na Rede 0433, não é necessário 

responder aos dois links disponibilizados aqui.  
 

Outras informações que constavam na Rede 0433 seguem abaixo: 
Os objetivos dos Questionários dele são: 

- Traçar um perfil das salas de leitura existentes nas escolas atendidas 
pela DER-Piracicaba: espaço físico, acervo e adequação (em 

quantidade e necessidades do público-alvo que a escola atende, forma 
de controle de retiradas (registro e quantidade por parte dos alunos), 

horário de funcionamento, frequência dos alunos. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchNY8gD-vJ1X_dW5LeEiNi0mhHYhRwJ5dqzZaQxjznRQ1usw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchNY8gD-vJ1X_dW5LeEiNi0mhHYhRwJ5dqzZaQxjznRQ1usw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchNY8gD-vJ1X_dW5LeEiNi0mhHYhRwJ5dqzZaQxjznRQ1usw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuWEPoZPUs7PZUZhvRIg1WAGf25KOsACprBdqnLzS__QiJ2A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuWEPoZPUs7PZUZhvRIg1WAGf25KOsACprBdqnLzS__QiJ2A/viewform?usp=sf_link


- Traçar perfil dos professores que atuam no espaço: se são designados 

para atuação no espaço, a formação inicial e continuada dos 
professores, se são professores readaptados entre outras questões 

dessa natureza. 

Os dados do questionário ficarão disponíveis ao Núcleo Pedagógico 
como subsídio para efeito de formação continuada (dos profissionais 

que atuam no espaço ou de boas práticas que possam ser 
compartilhadas em formações com professores coordenadores ou 

professores); para fins de pesquisa, caso sejam requisitados e houver 
autorização do Dirigente de Ensino e, também, para serem fornecidos, 

caso sejam requisitados, a órgãos de instâncias superiores (Seduc, 
Efape ou outros). Esclarecemos que esses órgãos geralmente 

questionam apenas sobre informações da sala de leitura relacionadas 
a espaço físico, acervo e ferramenta para registro de retiradas. 

 
 

Atenciosamente,  
Rosane de Paiva Felício 

3437-3687 

Núcleo Pedagógico 
 

 
De acordo,  

 
 

Fábio Augusto Negreiros 
Dirigente Regional de Ensino 

 
 

 
 

 


