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Senhores (as) Diretores e Professores Coordenadores 
(Regular e PEI – EFAF, EM) e professores da Sala de Leitura, 

Haja vista a necessidade de complementar a “Informação n° 1: Acervos 

Literários”, na Rede 033/2020, referente à semana do dia 10 a 14 de 

fevereiro de 2020, a respeito da aquisição dos novos acervos literários, 
seguem informações complementares:  

 

1. Livros com indicação para os seguimentos:  

✓ Exclusiva para os Anos Finais do Ensino Fundamental;  

✓ Exclusiva para o Ensino Médio;  

✓ Para os Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio.  

 

2. As escolas foram separadas em 3 grupos:  

✓ Grupo 1: ofertam os Anos Finais do Ensino Fundamental, mas não o 

Ensino Médio;  

✓ Grupo 2: ofertam o Ensino Médio, mas não os Anos Finais do Ensino 

Fundamental;  

✓ Grupo 3: ofertam ambas as etapas - Anos Finais do Ensino 

Fundamental e Ensino  

Médio.  
 

3. Há 1 tipo de acervo para cada grupo de escola:  

✓ Acervo 1 – 51 títulos;  

✓ Acervo 2 – 47 títulos;  

✓ Acervo 3 – 77 títulos.  

 

Logística de entrega:  

✓ Acervo 1 para escolas do grupo 1;  

✓ Acervo 2 para escolas do grupo 2;  

✓ Acervo 3 para escolas do grupo 3.  

No link https://drive.google.com/file/d/17Y6aCxwUpr-

lowUHQPHplMS0DPMwxva3/view constam as planilhas com as 

informações sobre os acervos por escola.  

As escolas que possuem Sala de Leitura ou ambientes de leitura devem 

encaminhar o novo acervo para estes espaços. As que não possuírem podem, 

https://drive.google.com/file/d/17Y6aCxwUpr-lowUHQPHplMS0DPMwxva3/view
https://drive.google.com/file/d/17Y6aCxwUpr-lowUHQPHplMS0DPMwxva3/view


se for viável, criar um ambiente de leitura ou utilizar estratégias locais para 

ofertar esse acervo à comunidade escolar, em especial, aos alunos.  

No início de março disponibilizaremos um vídeo com orientações 

pedagógicas e mais informações sobre o uso do acervo.  
  

 Atenciosamente, 

Joyce e Rosane 

Núcleo Pedagógico 
 

 

  De acordo, 

 
 

Fábio Augusto Negreiros 

Dirigente Regional de Ensino 

 
 

 


