GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE CAPIVARI

COMUNICADO
Solicitado por: NPE
Autorizado: Dirigente Regional de Ensino
Transmitido: NIT
Comunicado: 492/2021
Data: 10/08/2021
Assunto: Convocação para reunião virtual (Diretor e responsável pela Sala de Leitura) - Escolha
do Objeto Literário 2
Prezados Gestores:
Atendendo ao cronograma do processo da 2ª Indicação de Livros 2021 - O Dirigente
Regional de Ensino CONVOCA os Diretores e Professores responsáveis pelas Salas de
Leitura (caso tenham), conforme segue:

Dia: 13/08/2021 (sexta-feira).
Horário: 13h15
Link de acesso plataforma TEAMS:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ZjhmNmVlNmUtYjBlZC00OTc2LThmNDAtZmE0OTI1MmQzYWY3%40thread.v2/0?context=%7b%
22Tid%22%3a%2216b87798-4517-442c-9200-ce1cca93259c%22%2c%22Oid%22%3a%221e9b5a25-fe4b-4875-846156fd66aa7f95%22%7d
(Caso haja impossibilidade da participação do diretor, esse deve indicar um membro do trio
gestor a participar da reunião)

Endereço: Rua Regente Feijó, 773 - Centro - Capivari/SP
Telefone: (19) 3491-9200
E-mail: decap@educacao.sp.gov.br

Com o objetivo de ampliar e democratizar o acesso a livros e acervos, colaborar com o
fomento à leitura para estudantes e professores, contribuir com obras técnicas para a formação
continuada dos professores e gestores, além de subsidiar as escolas com acervo voltado aos
itinerários formativos a Coordenadoria Pedagógica (COPED) divulga, para toda a Rede, o processo
para a 2º INDICAÇÃO DE LIVROS - 2021.
Para tanto, serão mobilizados todos os níveis da estrutura da SEDUC, começando pelos
estudantes e professores, que farão as indicações, passando pelas equipes das Unidades
Escolares e Diretorias de Ensino para análise e validação. A validação final e consolidação do
processo ficarão a encargo das equipes do Órgão Central.
As indicações serão realizadas virtualmente, por meio de preenchimento do questionário na
Secretaria Escolar Digital - SED. O processo da 2º INDICAÇÃO DE LIVROS - 2021 foi construído
com a intencionalidade pedagógica, visando durante todo seu percurso propor ações que
colaborem para o desenvolvimento de habilidades e competências cognitivas e socioemocionais,
além de estimular princípios democráticos, protagonismo e o fomento à leitura.

Atenciosamente.

Responsável:

Supervisora Ilza/ PCNP Márcia/ PCNP Késia
De acordo:

Edivilson Cardoso Rafaeta
Dirigente Regional de Ensino

Endereço: Rua Regente Feijó, 773 - Centro - Capivari/SP
Telefone: (19) 3491-9200
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