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Senhores (as) Diretores (as) (EFAF, EM, PEI),  

 

Tendo em vista a necessidade de atualizar os acervos técnicos e 

literários das escolas estaduais e municipais (títulos para as unidades 

escolares de educação infantil dos municípios conveniados à SEDUC), 

a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo fez a aquisição de 

novos acervos com a seguinte composição:  

1. Processo de Indicação de Livros, formado pelos livros literários e 

técnicos provenientes das escolhas feitas pelos alunos e professores no 

1º Processo de Indicação de Livros. Público-alvo: Escolas de Ensino 

Fundamental Anos Iniciais e Ensino Médio e unidades escolares de 

educação infantil dos municípios conveniados;  

2. Étnico-raciais, formado pelos livros literários e técnicos proveniente 

das escolhas de equipe especializada sobre a temática étnico-racial. 

Público-alvo: Escolas de Ensino Fundamental Anos Iniciais, Ensino 

Fundamental Anos Finais e Ensino Médio.  

Informamos que será disponibilizado um tutorial com os links para 

análise e conferência dos acervos e subsidiar o preenchimento do 

formulário de verificação do controle de qualidade.  

A previsão de entrega para as escolas de Piracicaba é dia 16 de abril 

de 2021 de acordo com o Cronograma de Distribuição disponibilizado 

pela Seduc (https://drive.google.com/file/d/1ettt91Tfc2i6aB1Ntg-

5H3u-YUTivPQg/view). 

Orientamos que as escolas que possuem Salas ou Ambientes de Leitura 

devem encaminhar o novo acervo para estes espaços. As que não 

possuírem podem, em momento oportuno, criar um ambiente de 

leitura ou utilizar estratégias locais para ofertar esse acervo à 

comunidade escolar. Lembramos que, de acordo com a Resolução 

https://drive.google.com/file/d/1ettt91Tfc2i6aB1Ntg-5H3u-YUTivPQg/view
https://drive.google.com/file/d/1ettt91Tfc2i6aB1Ntg-5H3u-YUTivPQg/view


SEDUC 11, de 26-01-2021, “As salas de leitura devem ser desativadas 

para o empréstimo de livros, podendo ser usadas para outras 

finalidades”. Pedimos que aguardem novas orientações para realizar o 

empréstimo. 

Em caso de dúvidas, entrar em contato com a PCNP Rosane 

(rosanep@professor.educacao.sp.gov.br). 

Atenciosamente, 
Núcleo Pedagógico 

 
 

De acordo, 
 

  
Fábio Augusto Negreiros  

Dirigente Regional de Ensino 
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