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                                 COMUNICADO 

 

Solicitado por: NPE 

Autorizado: Dirigente Regional de Ensino  

Transmitido: NIT 

Comunicado: 497/2020 

Data: 10/11/2020 

Assunto: Tutorial Programa de Leitura 
 

 Prezadas Diretoras & Diretores 

 

 

Está disponível o formulário para a realização do 1º Processo de Indicação de Livros da 

SEDUC para indicação das obras. Esse processo tem o objetivo de possibilitar aos estudantes e 

aos professores indicarem os livros que poderão compor o acervo das Salas e Ambientes de Leitura 

das Escolas Públicas do Estado de São Paulo. Esta participação será facultativa, e deverá ser 

realizada em conjunto com os corpos discente e docente da escola.  

Alertamos que poderá ocorrer de as Unidades Escolares não receberem exatamente os 

títulos que indicaram, pois as listas serão ranqueadas em todo o Estado. A sua lista final poderá 

ser utilizada para aquisição de acervo nos próximos meses, e estará válida até outra pesquisa ser 

realizada.  
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O escopo da indicação será para os Anos Iniciais de Ensino Fundamental, Ensino Médio, 

Educação de Jovens e Adultos e acervo do professor. Não realizaremos indicações para os Anos 

Finais do Ensino Fundamental, uma vez que foram atendidas pelo PNLD Literário.  

O processo de indicação dos livros será mais detalhadamente explicado em documento 

específico, em análise pelo DECEGEP. No entanto, antecipamos que as indicações serão 

realizadas com o título do livro, nome do autor e número de ISBN da obra.  

O preenchimento do formulário poderá ser realizado pelo Diretor de Escola, Vice-Diretor, 

Professor Coordenador e Professor de Sala de Leitura, até o dia 16 de novembro de 2020.  

As informações de acesso e as orientações para utilização do formulário estão disponíveis 

no “Tutorial Programa de Leitura”. Desejamos que este seja um momento construtivo para a 

comunidade escolar. 

 

https://bit.ly/Tutorial_Programa_Leitura                 

 

 

Agradeço o empenho e dedicação de todos.  

 

Atenciosamente. 

 

 

 

 

Responsável: 

Marcelo Bossolan  
PCNP de Língua Portuguesa  

 

 
De acordo: 

Selma Alconche de Oliveira  
Responsável pelo NPE 
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