
                                      GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

                                          DIRETORIA DE ENSINO DA REGIÃO OSASCO 
                                                          NÚCLEO PEDAGÓGICO 
 
 

Rua Geraldo Moran, 271 – Jardim Umuarama – Osasco – São Paulo   CEP:06030-060 

 Fone: 2284.8100 - email: deosc@educacao.sp.gov.br 

Circular N.º 299/2019 – NPE 

Osasco, 19 de agosto de 2019. 

Senhores (as) Gestores (as) 

Assunto: Videoconferência -PNLD 2010 – Escolha dos Anos Finais 

A Dirigente Regional de Ensino, no uso de suas atribuições legais, comunica que no dia 22 de 
agosto (quinta-feira) das 14h às 16h, será transmitida a videoconferência “PNLD 2020 
– Escolha dos Anos Finais”. A VC terá como objetivo esclarecer dúvidas sobre os 
procedimentos de escolha, o público – alvo deverá acompanhar a VC, seja nas salas da Rede 
do Saber, seja por streaming com link aberto. 
 
http://www.rededosaber.sp.gov.br 

Interação pelo e-mail: faleconoscors@educacao.sp.gov.br 

 
Público-alvo: 

 
1. Coordenadores Pedagógicos das escolas dos Anos Finais; 
2. demais interessados. 
 
O período de registro dos livros ainda não foi confirmado. O processo de escolha 
contemplará as seguintes etapas: 
  
• Análise do Guia de Livros Didáticos PNLD 2020, em breve disponível no portal do 
FNDE, pelos professores e equipe pedagógica, que terão acesso ao conteúdo de todas as 
obras aprovadas por meio do Guia. 

• Consulta ao passo a passo, que estará acessível por ocasião do período de escolha. 

• Seleção das melhores opções para a escola: 

✓ registro das decisões da reunião na Ata da Escolha; 

✓ registro na plataforma http://pddeinterativo.mec.gov.br/; 

✓ impressão do comprovante da escolha e sua disponibilização aos envolvidos. 
  
Pautados pelo espírito de colaboração entre Estado e Município, presente nos Planos 
Nacional e Estadual de Educação ressalta que este convite poderá ser estendido aos técnicos e 
às equipes pedagógicas municipais que desejem acompanhar a VC, seja nas salas da Rede 
do Saber, seja por streaming com link aberto. 
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Interação pelo e-mail: faleconoscors@educacao.sp.gov.br 
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 Contando com a atenção de todos, antecipadamente agradece e coloca-se à disposição para 

esclarecimentos.   

 

Atenciosamente, 

 

 

                                                    Maristela Manfio Bonametti  

                                                    RG 16.277.864-8 

     Dirigente Regional de Ensino                                                                                                                                          

 

 

 

Elza Sampaio  

RG 8.497.507-6 

Diretora do Núcleo Pedagógico 
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