
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 
Secretaria Municipal de Educação 
Subsecretaria de Ensino  
Coordenadoria de Educação Integral e Extensão Curricular 
Gerência de Leitura  

 
 

Circular E/SUBE/CEIEC/GEL N.º 03/2021 
 

Rio de Janeiro, 08 de março de 2021.   
 

 
Assunto: Orientações quanto ao uso do acervo de empréstimo das Bibliotecas 
Escolares Municipais  

 
 

Senhor (a) Gerente de E/SUBE/GED, 

Senhor (a) Diretor (a), 

Senhor (a) Diretor (a) Adjunto (a), 

Senhor (a) Coordenador (a) Pedagógico (a), 

Senhor (a) Professor (a) Regente de Sala de Leitura, 

 

 

Considerando a Resolução SME Nº 247, de 04 de fevereiro de 2021, que institui 

orientações para o ensino remoto nas unidades da rede do sistema municipal de 

ensino do Rio de Janeiro, no período da pandemia da COVID-19 e dá outras 

providências; 

 

Considerando a necessidade de algumas unidades escolares com relação ao 

acervo de livros para empréstimo a todos os alunos, concomitantemente. 

Necessidade esta, informada através de formulário respondido por cada unidade 

escolar da rede municipal de ensino do Rio de Janeiro; 

 

Considerando que as Bibliotecas Escolares Municipais, subordinadas à 

Secretaria Municipal de Educação, têm como foco prioritário de atuação o 

atendimento aos alunos, matriculados na Rede Pública Municipal de Ensino e 

suas famílias, tendo como uma de suas competências disponibilizar aos 

usuários os acervos das mesmas; 

 



Considerando que as Bibliotecas Escolares Municipais permanecem sem 

atendimento ao público, devido a pandemia de COVID 19, em face às medidas 

de proteção a vida. 

 

A Gerência de Leitura apresenta orientações sobre o envio de parte do acervo 

das Bibliotecas Escolares Municipais para as Unidades Escolares que 

apresentaram déficit para empréstimo de livros aos seus alunos. 

 

Os empréstimos serão enviados das BEM, diretamente para as Unidades 

Escolares, com as devidas guias de remessa, em duas vias, elaboradas pela 

GEL. Um integrante da equipe gestora deverá ficar com uma via e outra deverá 

retornar assinada, pelo mesmo, para a SME. 

Em cada guia encontram-se a informação sobre a biblioteca de origem dos livros 

e a quantidade de livros enviada.  

 

Informamos que não são livros novos ou sem uso, mas que foram separados e 

remanejados, pela equipe da gerência de leitura e bibliotecários. Estamos 

realizando empréstimo de 30.000 exemplares para diferentes Unidades 

Escolares, com o objetivo de proporcionar ao aluno o acesso ao livro. 

Entendemos que esse acesso é de grande importância para o desenvolvimento 

de nossas crianças, jovens e adultos, contribuindo amplamente para a evolução 

de muitas habilidades, principalmente as socioemocionais.  

O prazer de ler e o hábito da leitura fazem com que nossos alunos, ampliem a 

imaginação, criatividade, trabalhem a construção de vocabulário, a interpretação 

do mundo, além de ajudar em sua formação como indivíduo. 

 

Lembramos que ao receberem esses exemplares, como empréstimo, as equipes 

pedagógicas de cada Unidade Escolar deverão direcioná-los aos estudantes, 

caso haja necessidade, considerando as diferentes faixas-etárias. 

 

Cada Unidade Escolar deve atentar para o momento dessa distribuição e 

empréstimo, para que esses títulos não sejam contados no acervo da escola e 

que só sejam distribuídos e utilizados, caso o acervo da Unidade Escolar não 

esteja sendo suficiente. 

https://www.sponte.com.br/saiba-qual-e-a-importancia-de-desenvolver-as-habilidades-socioemocionais-nos-alunos/


O empréstimo dos livros para os alunos seguirá as orientações da Circular 

E/SUBE/CEIEC/GEL Nº 01/2021, já enviada no mês de fevereiro de 2021. Caso 

ainda não tenha tido acesso a mesma ou necessite consultá-la, basta acessar o 

link abaixo. 

 

https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:f69f7a3f-

c124-41de-bd7d-1dc2d792dc43 

 

No que tange à Educação Infantil, lembramos que o objetivo é que o livro a ser 

emprestado para as crianças fomente ricos momentos de interação e 

acolhimento familiares. Sendo assim, ao destinar o acervo para esta etapa, há 

que se buscar a adequação à faixa etária da criança, compreendendo que não 

se pretende que a criança leia o livro sozinha e sim, na companhia de um par 

capaz de fazer a leitura. O livro enviado pode inspirar, também, a interação entre 

professores e crianças nos encontros síncronos, fomentando conversas online 

sobre o livro recebido e propostas para os momentos assíncronos. 

 

Ressaltamos a importância do controle sistematizado no momento dos 

empréstimos, assim como o trabalho, já realizado pelos professores, de 

conscientização do cuidado com o livro, tendo-se em vista que tais livros fazem 

parte dos bens não inventariados das Bibliotecas Escolares Municipais e, 

portanto, são bens públicos de uma unidade administrativa da SME. 

 

Os mesmos deverão ser devolvidos a Unidade Escolar ao final do 1º bimestre, 

para a viabilização do rodízio dos títulos entre os alunos, respeitando as 

medidas contra COVID 19, estabelecidas na Circular E/SUBE/CEIEC/GEL Nº 

01/2021. E que ao final desse período, com data a ser definida, retornarão para 

o acervo das respectivas Bibliotecas das quais fazem parte. 

 

A Unidade Escolar que, porventura, não necessite mais dos livros recebidos 

pelas Bibliotecas Escolares Municipais, antes mesmo do prazo que será 

estabelecido para a devolução, poderá sinalizar à Gerência de Educação da sua 

Coordenadoria, que entrará imediatamente em contato com a Gerência de 

Leitura, para que sejam retirados e devolvidos as suas origens. 

https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:f69f7a3f-c124-41de-bd7d-1dc2d792dc43
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:f69f7a3f-c124-41de-bd7d-1dc2d792dc43


As dúvidas e os casos omissos que não puderem ser sanados pela 

Coordenadoria Regional de Educação, deverão ser reportados a Gerência de 

Leitura através do e-mail: smeleitura@rioeduca.net. 

 

 

 

Atenciosamente, 

E/SUBE/CEIEC/Gerência de Leitura 

 

 

 

 

 

 

 

 


