
                                                  

 

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ESCOLAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

NOTA TÉCNICA Nº 04/ DEEAS3 

 

ASSUNTO:  

Regulamenta o teletrabalho a ser realizado pelos Professores para Uso da Biblioteca (PUB) 

da Rede CTPM.  

SITUAÇÃO: 

Conforme previsto no Regimento Escolar, Art. 41, o trabalho dos PUBs é bastante 

específico e direciona-se para a criação de ambiente favorável à exploração dos recursos 

existentes nas bibliotecas das unidades. Vejamos: 

Art. 41 Aos Professores de Apoio além das atribuições previstas em 
leis e regulamentos da Corporação, compete: 
(...) 
IV - Professor para Uso da Biblioteca (PUB) é o profissional que 
auxilia os professores regentes no desenvolvimento de projetos 
utilizando, como material de trabalho, o espaço e acervo da 
biblioteca, com as seguintes atribuições específicas: 
a) Organizar a biblioteca para as aulas, separando o material 
didático-pedagógico.  
b) Indicar bibliografia coerente com os projetos elaborados pelos 
professores e executar os projetos institucionais que lhe forem 
delegados. 
c) Auxiliar os professores regentes no desenvolvimento de projetos, 
utilizando, conforme necessidade, o espaço e acervo da biblioteca. 
d) Contribuir com a organização da biblioteca. 
e) Propor projetos, atividades e ações que contribuam com o 
desenvolvimento e melhoria da leitura dos alunos. 
f) Auxiliar nos procedimentos, medidas, interlocuções e outras 
intervenções pedagógicas, conforme orientações do SOESP. 

 

Diante do quadro emergencial atualmente vivido pelo país e pela educação básica e, 

considerando a especificidade das atribuições desses professores de apoio, aflorou entre os 

profissionais da educação, a necessidade de uma orientação técnica mais específica que 

garanta o pleno cumprimento do teletrabalho desses servidores. 

 



É importante perceber que, em quaisquer condições, a atuação dos PUBs é condição 

precípua para a sustentação de um processo de aprendizagem integral que considera o 

aluno em sua formação plena como cidadão capaz de ver, ler e interpretar o mundo. 

 

DO ALINHAMENTO DE CONDUTAS DOS PROFESSORES 

 

O encantamento da leitura é poder ler as histórias com o livro nas mãos e se emocionar, é a 

descoberta de diferentes mundos por meio da própria leitura e da escrita, bem como, 

compreender e não simplesmente decodificar os textos, é poder viver em um mundo de 

conhecimento contínuo, se sentir dentro de uma história ou de um conto. Com este 

pensamento, devemos estimular a leitura e o letramento em nossos alunos para que não 

percam a essência que está em construção dentro deles. Devemos continuar envolvendo as 

crianças e os adolescentes com toda a magia que os livros possuem. 

 

A parceria dos professores regentes com os Professores de uso da Biblioteca (PUBs) é 

fundamental neste processo de construção e conhecimento de nossos alunos, devendo ser 

observadas as seguintes orientações técnicas: 

 

- continuar desenvolvendo as ações de mediação, enviando atividades que se 

correlacionam com a leitura e a interpretação de textos delineados pelos planos de aula, por 

meio da Positivo On; 

- pensar em atividades e tarefas de incentivo à leitura, no mesmo sentido de sua atuação 

durante as aulas presenciais, mas buscando adaptá-las para a nova realidade. 

- diversificar ações de incentivo à leitura por meio do ambiente virtual, com a 

disponibilização de obras (para todas as faixas etárias dos nossos alunos) completas que 

estejam em domínio público. Dessa forma, mesmo que os alunos não possam frequentar as 

bibliotecas escolares, com seus preciosos acervos, estarão garantindo a disseminação de 

outras fontes para que eles possam encontrar os livros e as leituras. 

- selecionar livros e textos de diferentes gêneros literários (em repositórios de materiais em 

domínio público), com o auxílio das Analistas Bibliotecárias da DEEAS. Esse acervo poderá 

fazer parte das atividades de leitura propostas pelos professores regentes de literatura, 

redação ou de qualquer componente curricular atrelado ao tipo de leitura indicado. 

- disponibilizar proposta de leituras semanais, apresentando dicas e orientações que tornem 

a leitura leve, agradável e agregadora, como deve ser. 

 



Além das orientações supramencionadas, caberá aos diretores pedagógicos o 

estabelecimento de diretrizes apropriadas a cada realidade escolar. 

 

REPOSITÓRIOS SEGUROS  

 
Apresentamos, a seguir, algumas iniciativas e projetos que disponibilizam, gratuita e 

legalmente, inúmeras obras literárias em formato digital auxílio ao trabalho dos PUBs. É 

possível encontrar livros dos mais variados gêneros e os professores devem explorar essas 

bibliotecas digitais, buscando obras que sejam apropriadas para a faixa etária dos alunos. 

 

 Portal Domínio Público: http://www.dominiopublico.gov.br/ 

 

O Portal Domínio Público é uma biblioteca digital editada pelo Ministério da Educação do 

Brasil, que fornece acesso integral, de fora gratuita e legal, milhares de livros e textos dos 

mais diversos gêneros literários que constituem o patrimônio cultural brasileiro e universal.  

A consulta ao acervo da biblioteca digital pode ser feita através do Menu “Destaques” ou 

pela opção “Pesquisa Básica”, conforme imagens a seguir. 

 

 

http://www.dominiopublico.gov.br/


 
 Biblioteca Brasiliana (USP): https://digital.bbm.usp.br/handle/bbm/1 

 

A biblioteca digital é organizada pela Universidade de São Paulo (USP) e conta com 

expressivo conjunto de livros e manuscritos, com acesso gratuito.  

 

A consulta pode ser realizada pelo campo de busca geral ou explorando as Coleções e 

Sugestões de pesquisa que aparecem na página inicial.  

 

 

 
 
 

https://digital.bbm.usp.br/handle/bbm/1


 

 
 
 
 

 Gutenberg Project: http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page 
 

É uma biblioteca que conta com mais de 60.000 eBooks gratuitos, obras literárias de todo o 

mundo aqui, especialmente aquelas cujos direitos autorais nos EUA já expiraram.  

 

Esta plataforma, portanto, oferece acesso a obras, majoritariamente, na LÍNGUA INGLESA. 

A página do projeto pode ser acessada em Português, o que facilita a busca pelas obras. 

Além da possibilidade de busca geral, pode fazer a consulta por links sugeridos pelos 

mantenedores. 

 

 

http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page


 
 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Além das páginas indicadas nesta Nota Técnica, a Amazon e o Google Play disponibilizam 

uma grande variedade de ebooks gratuitos, muitos que já estão em domínio público e outros 

devido à autorização do autor/editor. No entanto, por exigirem a instalação de aplicativos em 

smartphones sugere-se que esses recursos sejam considerados pelos PUBs para o Ensino 

Fundamental II e Ensino Médio. 

 

Para o Ensino Fundamental I, o governo federal desenvolveu, através do Ministério da 

Educação, o Projeto “Conta Pra Mim” que trabalha a literacia familiar. O projeto pode e deve 

também ser explorado pelos PUBs no processo de orientação das famílias para estímulo à 

leitura, sendo que o guia disponibilizado1 e os vídeos2 produzidos tratam, entre outras, das 

seguintes questões: 

Interpretação verbal: aumentar a quantidade e a qualidade dos 
diálogos com as crianças; 

Leitura dialogada: interagir com a criança durante a leitura em voz 
alta, fazendo, por exemplo, perguntas sobre a história em si; 

Narração de histórias: interagir com as crianças durante a contação 
de histórias; 

Contatos com a escrita: familiarizar as crianças com a escrita; 

                                                
1
 Guia para famílias disponível em: < http://alfabetizacao.mec.gov.br/images/pdf/conta-pra-mim-

literacia.pdf > acesso em: 01abr2020. 

2
 Disponível em: 

<http://alfabetizacao.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=25:programa-conta-

pra-mim&catid=18:para-pais-e-responsaveis > acesso em: 02abr2020. 

http://alfabetizacao.mec.gov.br/images/pdf/conta-pra-mim-literacia.pdf
http://alfabetizacao.mec.gov.br/images/pdf/conta-pra-mim-literacia.pdf
http://alfabetizacao.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=25:programa-conta-pra-mim&catid=18:para-pais-e-responsaveis
http://alfabetizacao.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=25:programa-conta-pra-mim&catid=18:para-pais-e-responsaveis


Atividades diversas: jogar, brincar, cantar tocar instrumentos 
musicais, dançar, entre outros; 

Motivação: aumentar a motivação das crianças em relação à leitura e 
à escrita. (GOVERNO FEDERAL, 2020

3
) 

 

A criação das condições para operacionalização das diretrizes pressupõe o planejamento 

das ações que serão adotadas e cabe ao comando da escola, apoiado pela direção 

pedagógica. 

A presente Nota Técnica complementa as diretrizes emanadas pelo Coronel Diretor por 

ocasião do Plano de Contingência que deve ser inteiramente conhecido pelos servidores da 

Rede CTPM. 

Alinhamentos técnicos, porventura ainda necessários, deverão ser realizados com a 

DEEAS3. 

 

(a) Ana Paula de Oliveira Tito, Maj PM 
respondendo pela DEEAS3 

                                                
3
 Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/component/content/article/12-noticias/acoes-programas-e-

projetos-637152388/83281-mec-lanca-programa-conta-pra-mim-para-incentivar-a-leitura-de-criancas-

no-ambiente-familiar?Itemid=164> acesso em: 03abr2020. 

http://portal.mec.gov.br/component/content/article/12-noticias/acoes-programas-e-projetos-637152388/83281-mec-lanca-programa-conta-pra-mim-para-incentivar-a-leitura-de-criancas-no-ambiente-familiar?Itemid=164
http://portal.mec.gov.br/component/content/article/12-noticias/acoes-programas-e-projetos-637152388/83281-mec-lanca-programa-conta-pra-mim-para-incentivar-a-leitura-de-criancas-no-ambiente-familiar?Itemid=164
http://portal.mec.gov.br/component/content/article/12-noticias/acoes-programas-e-projetos-637152388/83281-mec-lanca-programa-conta-pra-mim-para-incentivar-a-leitura-de-criancas-no-ambiente-familiar?Itemid=164

