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Como parte da progra-
mação da Biblioteca da 
APEOESP, estão abertas 

as inscrições para professores(as) 
interessados(as) em frequentar 
curso de Mediação de Leitura, a se 
realizar no espaço da Biblioteca da 
APEOESP, em parceria com Instituto 
Brasileiro de Estudos e Apoio Co-

APEOESP abre inscrições para 
curso de Mediação de Leitura

munitário Queiróz Filho – IBEAC. A 
inscrição é gratuita para associados 
da APEOESP a quem o curso é 
oferecido com exclusividade.

O curso consistirá de oito en-
contros semanais de três horas de 
duração cada e de seis atividades 
externas, como: visitas a bibliotecas, 
leituras, levantamentos de práticas 

de leitura em suas escolas, totali-
zando 30 horas de formação. Os 
dias e horários dos encontros serão 
definidos com antecedência, deven-
do os interessados indicar seus dias 
e horários de preferência, incluindo 
os sábados.

São temas e objetivos dos en-
contros:

Tema Objetivo 

1.  Acervo: qualidade e 
diversidade Leitura de 
imagens

Apresentar critérios de análise da qualidade de um acervo, destacando 
aspectos da bibliodiversidade. 
Proporcionar o contato com as histórias contadas pelas imagens e o 
exercício de leitura de imagens. 

2.  O papel do mediador de 
leitura: como aproximar 
grupos e indivíduos ao livro 
e à leitura

Refletir sobre o conceito de mediação de leitura e a formação do mediador 
como facilitador dos processos de incentivo à leitura literária. 

3.  O papel do mediador de 
leitura: leitura e construção 
de poesias

Apresentar a poesia como recurso para a aproximação de leitores e 
exercitar a construção de poesias utilizando a técnica do origami

4.  Espaço mediador: 
estratégias para o incentivo 
à leitura literária e 
autonomia dos leitores

Refletir sobre formas de incentivar a leitura e favorecer a autonomia dos 
leitores.
Identificar formas de organização do espaço para torná-lo mediador, 
incentivador da leitura. 

5.  Outras leituras: as 
literaturas africanas na 
formação de leitores -uma 
aproximação

Contribuir para uma aproximação dos participantes com algumas 
manifestações das literaturas africanas. 

6.  Outras leituras: a literatura 
para bebês e crianças 
pequenas

Oferecer referencial teórico sobre os benefícios da aproximação de bebês 
à literatura; exercitar a organização do espaço literário para bebês e crianças 
pequenas.



Os encontros se realizarão na 
Biblioteca da APEOESP – Rua 24 de 
Maio, 275, próximo à Sede Central 
da APEOESP. O(s) interessados de-
vem enviar e-mail para presiden@
apeoesp.org.br indicando:

Nome, Subsede/região, Escola, 
Telefone e e-mail, dias e horários pre-
ferenciais para os encontros do curso, 
incluindo o sábado, se for o caso. Se-
rão formadas turmas de no mínimo 
10 e no máximo 25 professores(as).

A programação de debates, exi-
bição de filmes, oficinas e cursos da 
Biblioteca está sendo reformulada 
em função da greve que realizamos 
em abril/maio e será brevemente 
divulgada.

Tema Objetivo

7.  Mediação para jovens e 
jovens mediadores de 
leitura

Discutir sobre o desafio de aproximar jovens da leitura. Como mediar 
para jovens? O que os jovens gostam de ler? Que leitura escolher? Como 
organizar o espaço? 
Apresentar a prática de jovens mediadores que se tornaram “agentes de 
leitura”, destacando os ganhos, as dificuldades, as transformações sociais e 
pessoais. 

8. Realização de Sarau 
Literário

O sarau literário, como forma de compartilhamento de leitura, será 
construído coletivamente ao longo dos encontros e realizado no 
fechamento da formação. 

Recebemos a informação de 
que professores da categoria 

O ficaram sem pagamento por 
erro de algumas unidades escola-

Segue anexo abaixo –assinado 
contra a desativação de setores 

importantes do Hospital do Servidor 
para reforma.

Como diz o texto do abaixo-
-assinado, de iniciativa da Afiamspe, 
é possível fazer uma reforma grada-
tiva, mas infelizmente o governo e a 
administração do instituto querem 
interditar 15 andares de uma só 
vez na ala ímpar (Bloco C). Vamos 
perder 396 leitos hospitalares, 
cerca de 50% dos nossos leitos 

Professores da categoria 
O sem pagamento

Abaixo-assinado sobre a 
reforma do Hospital do Servidor

res que atrasaram a reinserção dos 
dados destes professores no sis-
tema. Em contato com o gabinete 
da Secretaria da Educação, fomos 

informados que está sendo feito 
levantamento desses casos para 
que se providencie uma rápida 
solução.

atuais – que já não são suficientes, 
diga-se de passagem. Serão desa-
tivados setores importantes como 
a Obstetrícia, Centro Obstétrico, 
Neonatologia, Unidade de Trata-
mento de Queimaduras (referência 
na América Latina). Além disso, 
o serviço de Cuidados Paliativos, 
que também é referência nacional, 
sofrerá descaracterização da assis-
tência e redução de 40% dos leitos 
(que já são insuficientes para suprir 
a demanda).

Reunidos em assembleia, os 
trabalhadores públicos da saúde e 
usuários do Iamspe, organizados 
pelo Sindsaúde-SP, Afiamspe e 
Aehspe, aprovaram moção de re-
púdio à proposta da Administração 
do Iamspe de desativar a Unidade 
de Tratamento de Queimaduras 
do Hospital do Servidor Público 
Estadual. A Unidade também é re-
conhecida como o melhor centro 
de referência da América Latina e 
atende pacientes do SUS.

Secretaria de Comunicações



MANIFESTO CONTRA O FECHAMENTO DA ALA ÍMPAR 
E DESATIVAÇÃO DE SERVIÇOS DO HSPE

O Hospital do Servidor Público Estadual vai passar por uma reforma muito necessária. Não somos contra a reforma, muito 
pelo contrário. A modernização dos serviços é interesse de todos, mas as obras não podem prejudicar usuários e trabalhadores 
do modo como vai acontecer.

É possível fazer uma reforma gradativa, mas infelizmente o governo e a administração do instituto querem interditar 15 an-
dares de uma só vez na ala ímpar (Bloco C). Vamos perder 396 leitos hospitalares, cerca de 50% dos nossos leitos atuais – que 
já não são suficientes, diga-se de passagem. Serão desativados setores importantes como a Obstetrícia, Centro Obstétrico, 
Neonatologia, Unidade de Tratamento de Queimaduras (referência na América Latina). Além disso, o serviço de Cuidados Pa-
liativos, que também é referência nacional, sofrerá descaracterização da  assistência e redução de 40% dos leitos (que já são 
insuficientes para suprir a demanda).

Dessa forma, nós, trabalhadores, contribuintes, beneficiários e funcionários do Iamspe, abaixo assinados, somos contra o 
fechamento da ala ímpar (Bloco C), desativação, descaracterização e precarização de qualquer serviço oferecido pelo Iamspe.
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