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ÀS UNIDADES ESCOLARES

Assunto: Diagnóstico das Bibliotecas Escolares.

Senhor (a) Diretor (a),
1.
A leitura é fundamental para promover o desenvolvimento, pois é envolvente e
propícia a vivência de experiências que solidificam os conhecimentos significativos do
processo de ensino e aprendizagem.
2.
Desse modo, ressaltamos a necessidade de o corpo estudantil exercitar o hábito de ler,
pois promove o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias a formação
pessoal e profissional, fundamentais para a manutenção das relações constituídas ao longo da
vida.
3.
Para tanto, enfatizamos que a equipe gestora deve oportunizar o uso da biblioteca
escolar para estimular iniciativas de leitura de forma segura, por meio de mídias e recursos
tecnológicos, visando garantir a segurança de profissionais e estudantes, sobretudo, durante o
afastamento social.
4.
Assim, com o intuito de colaborar com a gestão da biblioteca escolar, a Seduc
disponibilizará o Instrumento Diagnóstico da Biblioteca Escolar, a fim de obter
informações e contribuir para a gestão da leitura, de modo a fomentar o funcionamento
eficiente e eficaz desse importante espaço educativo na unidade escolar.
5.
Informamos que o formulário “Diagnóstico da Biblioteca Escolar” estará disponível
para o preenchimento até o dia 31 de março de 2021, por meio do link:
https://docs.google.com/forms/d/1bMpN_A8PbUykuIbuBZHEm8gT3wFJCNflTtQyHBLsWk/viewform?edit_requested=true&pli=1 . Ao acessá-lo, responda e clique em “Enviar”, para

retornar a Gerência de Gestão Educacional.
6.
Ante esse exposto, colocamos a disposição a técnica Lúcia Bento, da Supervisão
Escolar desta DRE, pelo telefone: (63) 9-9216-8329 / 3414-1815, ou pelo e-mail:
luciabluz@hotmail.com.
Atenciosamente,
MARIA EULESSANDRA SOUSA CASTILHO
Diretora Regional de Educação de Araguaína
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