Rede: 532/21
Data: 12/08/2021
Assunto: "2º PROCESSO DE INICAÇÃO DE LIVROS SEDUC: SALA DE LEITURA”

Senhores Diretores,
Informo que ocorrerá uma ação para a realização do 2º Processo de Indicação de
Livros da SEDUC para indicação de 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.
Para que a ação ocorra de forma transparente e alcance os objetivos propostos,
solicito que leiam os materiais e tirem as dúvidas no plantão de dúvidas que será
ofertado no próximo dia 13/08/2021 conforme segue ao final desta rede.
O escopo da indicação será para os Anos Iniciais e Finais de Ensino Fundamental,
Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos e acervo do professor.
O processo de indicação dos livros está mais detalhadamente explicado em
documentos específicos, anexos a esta rede. 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.
Anexo à rede, segue um tutorial de como cadastrar na SED os livros indicados pelos
professores e estudantes.
Informo que haverá um plantão de dúvidas com a PCNP Daiana, responsável pelo
Programa na Diretoria, no dia 13/08/2021 das 09h00 às 11h00 via google meet.
NPE – Núcleo Pedagógico Educacional

Link: https://meet.google.com/tki-xbhd-kmg
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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