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COMUNICADO 

 

Solicitado por: NPE 

Autorizado: Dirigente de Ensino 

Transmitido: NIT 

Comunicado:  253/2020 

Data:     08 /05/2020 

Assunto: Convite do Programa de Leitura do CMSP  
 

 
 Prezados Gestores: 
 
A COPED e Professores de Sala de Leitura têm produzido e transmitido aulas do Programa de Leitura no Centro de 
Mídias da Educação de São Paulo – CMSP.  
 
O Programa está em fase de transição, deixando a grade curricular de Língua Portuguesa para assumir sua proposta 
temática, por projetos interdisciplinar e multisseriado, com atividades a serem disponibilizadas aos estudantes no 
contraturno e finais de semana por meio do aplicativo do CMSP.  
 
Convidamos os Professores de Sala de Leitura, Analistas Socioculturais, Supervisores e PCNP para integrarem a nossa 
rede de colaboradores, compartilhando seus conhecimentos e práticas de leitura por meio do Centros de Mídias. 
 
Para se inscrever: 
• não há necessidade de ter formação em Língua Portuguesa;  
• é desejável ter experiência ou gosto pela literatura;  
• pode ser de qualquer região do Estado;  
• ter vontade de colaborar, a convite/convocação, com a elaboração e/ou gravação de aulas para o Centro de 
Mídias. 
 
As inscrições devem ser realizadas por meio de preenchimento deste Formulário Digital 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfj3RfzU8hnVTbXf55J6rZXd_qnxwY6dwA6mnMYI1ZKev8-Fg/viewform , 
que tem como objetivos identificar o profissional e levantar algumas informações básicas sobre o seu perfil e área de 
interesse de trabalho.  
 
Contamos com a sua participação para desenvolvermos, juntos, as competências e habilidades de leitura presentes 
no Currículo Paulista, bem como apresentar boas práticas de leitura para toda a rede, construindo assim o hábito e o 
gosto pela leitura em nossos estudantes. 
 
Para mais informações entrar em contato pelo e-mail: saladeleitura@educacao.sp.gov.br . 
 
Participe! 
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Atenciosamente,  
 

 
NPE   DER CAPIVARI 

 
 

De acordo 
EDVILSON CARDOSO RAFAETA 

         Dirigente Regional  

 
 

 

 

 

 


