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Rede: 598/20 

Data: /11/2020 

 

Assunto: "PROCESSO DE INDICAÇÃO DE LIVROS- SEDUC” 

 

Senhores Diretores, 

 

Informamos que a SEDUC iniciou o processo de escolha de livros destinados tanto 

aos alunos quanto aos docentes. 

 

Anos Iniciais: Escolher 20 títulos de obras de indicação (escolhidos integralmente 

pelos docentes/ pela Equipe Gestora). 

Docentes dos Anos Iniciais: Indicar 10 livros técnicos/ pedagógicos considerando a 

necessidade/ realidade da Unidade Escolar. 

Ensino Médio e EJA: Indicar 20 títulos de obras (10 títulos deverão ser escolhidos 

pelos alunos e 10 títulos escolhidos pelos docentes/ Equipe Gestora). 

Docentes do Ensino Médio e EJA: Indicar 10 livros técnicos/ pedagógicos 

considerando a necessidade/ realidade da Unidade Escolar. 

 

Ressaltamos que o segmento dos Anos Finais não será contemplado neste 

momento em função do PNLD Literário2021. 

 

Atenção: a compra dos títulos seguirá a lista do ranking de toda a rede. 

Os gremistas e/ou estudantes deverão/ poderão colaborar com a pesquisa e zelo na 

escolha das obras exercendo assim o Protagonismo Juvenil, além disso, é de suma 

importância que sejam escolhas interdisciplinares. 

 

As obras escolhidas pelos estudantes deverão ser avaliadas pelos docentes. Se 

uma obra for reprovada, os estudantes precisam realizar a nova escolha.  
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Livros dos professores: técnicos e aplicáveis a todos os componentes 

curriculares.  

 

6 até 13/11/2020: A SEDUC encaminhará o formulário via SED  para a cada Unidade 

Escolar indicar seus títulos; 

O formulário poderá ser preenchido pelo Diretor, Vice-diretor, Professor Coordenador 

ou Professor da Sala de Leitura (se houver). 

 

Padronização e preenchimento das indicações: 

 

Autor, título, ISBN (podemos indicar qualquer livro) 

Cuidado com a digitação dos nomes dos autores.  

Pesquisar em catálogo (Conforme orientações do ppt anexado a esta rede) 

Copiar e colar no “registro completo”.   

Vários autores: registrar na ordem em que aparecer no livro.  

A escola receberá o tutorial de como preencher na SED. 

Não poderão ser escolhidos títulos de outros idiomas  

 

Dúvidas entrem em contato com a PCNP Daiana Falcão através do email: 

daianacosta@prof.educacao.sp.gov.br  

 

 

Atenciosamente, 

 

Profª Rosana Guerriero Andrade 

Dirigente Regional de Ensino 

Diretoria de Ensino – Região Norte 2 
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