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Senhores Diretores e Professores da Sala de Leitura, 

 

 

O Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino - Região de Piracicaba 

promove o 2o Sarau Virtual dos Professores da Sala de Leitura. 

 

Seguem informações, de acordo com o que foi definido durante reunião 

dia 05/07/2021 da qual participaram, a convite, os professores da Sala 

de Leitura: 

 

Qual o objetivo do Sarau? 

 

Promover a participação das Salas de Leitura de todas as escolas 

atendidas pela Diretoria de Ensino (Região de Piracicaba) e prestigiar 

os trabalhos desenvolvidos pelos profissionais que atuam no 

ambiente.  

 

Quem pode participar? 

 

Professores da Sala de Leitura e alunos das escolas. De acordo com 

indicação do professor da Sala de Leitura, outros profissionais da escola 

também podem ser participantes. 

 

Como participar? 



 

A escola deve produzir vídeo (máximo de 1 minuto de duração) em que 

o professor/aluno declama poesia, lê fábula, conto, crônica ou outro 

gênero literário, faz leitura dramatizada de gênero literário ou poema, 

canta uma canção ou apresenta paródia. Os textos podem ser de 

autoria do professor/aluno ou escritor/poeta/cantor já conhecido. 

Cada escola pode enviar até 3 vídeos. Atenção! Cada um deles deve 

respeitar o tempo máximo de até 1 minuto. 

 

Quanto à produção do vídeo:  

✓ Os vídeos poderão ser realizados em qualquer tipo de equipamento 

que produza imagens em movimento: câmera de vídeo, câmera de foto 

digital (sequências de fotos), câmera de celular, animação feita no 

computador etc.; 

✓ No caso de uso do celular, gravar com o equipamento em posição 

horizontal; 

✓ É permitido o uso de editores de vídeo; 

 

✓ Ao final do vídeo, obrigatoriamente deverá apresentar os créditos 

dos conteúdos utilizados, caso seja utilizado:  trilha sonora, de 

imagens e outros materiais de terceiros;  

✓ Para os vídeos que utilizem trilhas sonoras/músicas no processo de 

edição, sugere-se que privilegie a utilização de músicas de “Domínio 

Público” (http://www.dominiopublico.gov.br/), salvaguardando os 

devidos direitos autorais no que concerne à sua execução;  

✓ Serão desclassificados, os vídeos inadequados aos objetivos 

propostos que apresentarem constrangimento, conteúdo racista, 

misógino, desrespeir/ccivil_03/leis/l7716.htm. Art. 3 e Art.5º da 

Constituição Federal/88 e art. 140 § 3 do Código Penal.to aos Direitos 

Humanos, ao Código Penal Brasileiro e a legislação vigente 

(http://www.planalto.gov.br) 

 

Como deve ser feito o envio do material para participar do 

Sarau? 

 

A escola deve enviar: 



1. O(s) vídeo(s) produzido na escola; 
2. Termo de Uso de Imagem do aluno (um termo para cada 

aluno)  

3.  Acessar e preencher o formulário disponível 

em https://forms.gle/u3dzsBeYyQEhySAV8 

 

O material deve ser enviado para a PCNP Rosane (Núcleo 
Pedagógico - Diretoria de Ensino) por meio do e-mail 

rosanep@professor.educacao.sp.gov.br até dia 

22/11/2021. 

 

Quando o Sarau irá acontecer?  

 

O Sarau está previsto para acontecer na primeira semana de 

dezembro. A data será definida pelos professores da sala de leitura 

participantes após envio do material.  

O Sarau será virtual e veiculado no Youtube, Canal Núcleo Pedagógico 

Piracicaba. 

 

Em caso de dúvidas, entrar em contato com a PCNP Rosane, de Língua 

Portuguesa (3437-3687). 

 

  

 Atenciosamente, 

Núcleo Pedagógico 

 

  De acordo 

Fábio Augusto Negreiros 

Dirigente Regional de Ensino 
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