
 

DIRETORIA DE ENSINO  
REGIÃO GUARULHOS NORTE  
 

Rua Cristóbal Cláudio Elillo, 278- Parque Cecap – Guarulhos – SP CEP 07190-065 |  
Email: degno@educacao.sp.gov.br | Telefone: (11) 2461-5750 
 
 

 

 
 

Núcleo Pedagógico – NPE 

 

Comunicação Direta: 20 

Data: 21/09/2021 

 

 

 

 

Assunto: 

LIVE: “AVALIAÇÃO DE 

FLUÊNCIA LEITORA” 
 

Interessados: Escolas: Diretores, Vice-diretores e PCs. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Atenciosamente: 
 

Prof. Vera Curriel 

Dirigente Regional de Ensino 

Diretoria de Ensino Região Guarulhos Norte 
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Live: “Avaliação de Fluência Leitora” 

 

 A SEDUC realizará em 2021 avaliação, inédita na rede estadual paulista, 

voltada à identificação do nível de fluência leitora de nossos estudantes, constituindo-

se essa capacidade em condição básica para compreensão de textos e interação 

subsequente com o conjunto de conhecimentos aos quais os estudantes passam a 

ter acesso ao longo do processo de escolarização. Neste sentido fornecerá um 

diagnóstico fundamental para a efetividade do trabalho pedagógico em nossas 

escolas. 

Para a implantação da “Avaliação de Fluência Leitora” as ações necessárias 

terão início com duas lives a serem apresentadas no CMSP (DE e UE). Nelas serão 

abordados aspectos relativos ao seu conceito, importância, instrumentos e logística 

da aplicação, voltada aos estudantes do 2º, 3º e 6º anos do ensino fundamental. 

 

Público-alvo: Diretores, Vice-diretores e PCs. 

Data: 23 de setembro – 5ª feira – das 14 às 16h30 - CMSP – Canal Trio Gestor 

 

A participação de todos na live é essencial para a apropriação das orientações, 

fundamentais ao bom andamento e realização bem-sucedida deste novo projeto, que 

como os demais da pasta, visa a melhoria contínua do aprendizado de nossos 

estudantes. 

 

Contamos com sua habitual colaboração.  

 

 

Atenciosamente,  

 

Débora Jaconis – PCNP dos Anos Iniciais 

Daniela Santos – PCNP de Língua Portuguesa 

Vera Cirino – PCNP de Língua Portuguesa 
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Diretora Núcleo 
Pedagógico                                                                                                                    
                                                                           
 

mailto:degnonpe@educacao.sp.gov.br

