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Assunto: 

Editora da Unicamp 

promove campanha de 

doação de livros – 

Pedidos até 25/02/22 
 

Interessados: Diretores, Vice-Diretores e Professores 

Coordenadores. 

 
 

 
 

 

Atenciosamente: 
 

Profa. Vera Curriel 

Dirigente Regional de Ensino 

Diretoria de Ensino Região Guarulhos Norte 
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Editora da Unicamp promove campanha de doação de 

livros – Pedidos até 25/02/22 

 
 

Prezados(as), 

 

A D.E. Guarulhos Norte, por meio de seu Núcleo Pedagógico, informa que a 

Editora da Unicamp, a fim de compartilhar conhecimento e incentivar a leitura em 

todos os espaços, lançou a campanha de doação de livros para instituições do 

Estado de São Paulo voltada ao público do Ensino Médio.  

As solicitações serão atendidas de acordo com a ordem de chegada e conforme 

a disponibilidade no acervo. E deverá ser feita até 25 de fevereiro de 2022, 

mediante preenchimento e envio do termo de doação apresentado no Anexo I do 

Edital, para o e-mail doacao@editora.unicamp.br.  

Os livros deverão ser retirados no estoque da Editora da Unicamp em 

Campinas – SP. A Unidade Escolar deve se responsabilizar pela adequação dos 

materiais, por faixa etária, caso as doações recebidas sejam disponibilizadas aos 

estudantes.  

O Edital, os títulos disponíveis e mais informações sobre a campanha 

de doação de livros da Editora da Unicamp estão no link  E, em caso de 

dúvida, entrar em contato com a Equipe Programa Sala de Leitura, pelo e-mail: 

saladeleitura@educacao.sp.gov.br.  

Contando sempre com o apoio e a colaboração dos gestores das escolas, 

antecipamos nossos agradecimentos.       

  

   

Regiane Ramos, PCNP de Língua Portuguesa – 2461-5696 

Vera Lúcia Cirino, PCNP de Língua Portuguesa – 2461-5784 

    

Gislaine Lagareiro    

Diretora Núcleo Pedagógico    

degnonpe@educacao.sp.gov.br    
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