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Com o objetivo de formar cidadãos éticos,
responsáveis e solidários, a leitura, no Currículo
da Cidade, está ligada a preocupações de âmbito mundial. Por isso, também, está articulada à
Matriz de Saberes e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030, proposta pela ONU.
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No Currículo da Cidade, lançado em 2017, a
leitura é uma atividade central, especialmente
a literária. A partir dela, os estudantes da Rede
Municipal de Ensino de São Paulo entram em contato com outros mundos, outras realidades, outras
culturas, muitas formas de pensar e ampliam, consequentemente, suas capacidades leitoras.

portal.sme.prefeitura.sp.gov.br

Nessa perspectiva, os Programas e Projetos
da Secretaria Municipal de Educação fortalecem
a formação de leitores, promovendo o acesso aos
livros e a consolidação do direito à literatura em
todas as escolas municipais.
Saiba mais:
portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/Page/PortalSMESP/
Nucleo-Tecnico-de-Curriculo
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Sala de Leitura
EMEF Almirante
Sylvio Heck

A Academia Estudantil de Letras é um projeto de leitura que explora a função humanizadora da literatura em suas diversas linguagens,
valorizando a convivência, o acolhimento igualitário, a autoria e o direito ao universo literário.
Com 13 anos de existência, teve sua expansão nos últimos três anos nas escolas da
Rede Municipal de Ensino de São Paulo.

O Programa Sala e Espaço de Leitura tem
46 anos de trajetória significativa na formação
dos leitores do nosso município.
Para promover a literatura como um direito,
as Salas de Leitura têm rico acervo disponibilizado nas aulas e em projetos que investem na
formação de leitores e no protagonismo dos estudantes do Ensino Fundamental, Médio e EJA.

portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/Page/
PortalSMESP/Sala-e-Espaco-de-Leitura
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Biblioteca CEU
Caminho do Mar

Hoje, são 126 Academias já instituídas em
consonância com o Currículo da Cidade.
Saiba mais:
portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Academia-Estudantilde-Letras

Atualmente, são 561 Salas de Leitura nas
escolas da Rede Municipal de Ensino que contam com 880 Professores Orientadores de Sala
de Leitura (POSLs), profissionais que recebem
formação para atuarem como mediadores de
leitura qualificados.
Saiba mais:
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As Bibliotecas dos Centros Educacionais
Unificados - CEUs são lugares de expressão,
criação e valorização das experiências dos
cidadãos. Com 15 anos de existência, sua
característica marcante é a diversidade no
atendimento aos mais variados públicos,
com profissionais que utilizam inúmeras estratégias, ações, atividades e projetos para
despertar, desenvolver e formar leitores críticos e criativos. Além disso, possuem rico
acervo para consultas e empréstimos.
Saiba mais:
portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/Page/
PortalSMESP/CEUs--Enderecos
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