
91 TÍTULOS DIVERSOS

18 LIVROS DE CADA TÍTULO

PARA COMPOR SEU ACERVO

TOTALTOTAL DEDE                                                LIVROSLIVROS1.6381.638

Suporte para o 
aluno, o educador e

 a comunidade.

Comunidade
• Atividades
• Didático
• E-book
• Formação de educadores
• Informativo
• Literatura Infantojuvenil
• Literatura para vestibular
• Paradidático
• Pesquisa escolar

Desenvolvimento do 
currículo escolar.

Desenvolvimento da 
leitura e informação.

Educação 
Infantil

Ensino 
Fundamental  1

Ensino 
Fundamental 2

Ensino
Médio
Educadores

De acordo 
com as 
orientações 
do MEC para 
composição 
de bibliotecas.

ACERVO 
DIGITAL

+50
E-books de 
clássicos da 
literatura para 
vestibular

TODA A BIBLIOTECA AO 
ALCANCE DO ALUNO



DICIONÁRIO
Dicionário é uma compilação de palavras de uma língua, organizadas 
em ordem alfabética com pronúncias e signi� cados de cada palavra.

ENCICLOPÉDIA
Enciclopédia é a obra que reúne todos os conhecimentos humanos, 
ou apenas um domínio deles, e os expõe de modo ordenado, com 
método que segue uma organização alfabética ou temática. 

ATLAS
Atlas é um volume com ilustrações explicativas de uma área do conheci-
mento, por exemplo: atlas de geogra� a, atlas de anatomia. 

São livros de consulta que trazem informações super� ciais, 
introdutórias, básicas. São chamadas obras de referência por-
que indicam onde encontrar o assunto procurado de uma 
forma mais detalhada. Em geral, não podem sair das instala-
ções da biblioteca, não sendo, dessa maneira, emprestadas.

ITENS QUE COMPÕEM A COLEÇÃO:

O que são livros de referência?

• Atlas
• Dicionário
• Enciclopédia

COLEÇÃO DE LIVROS DE REFERÊNCIA



São os livros que compõem o acervo geral.

COLEÇÃO DE LIVROS-TEXTO

ITENS QUE COMPÕEM A COLEÇÃO:
• Literatura

• Livro didático
• Livro paradidático
• Informativo

• Clássicos
• Infantil
• Infantojuvenil
• Juvenil

LIVRO DIDÁTICO
Livro didático é um material que, inserido na escola, auxilia o professor 
no passo a passo do processo de ensino-aprendizagem por meio de 
técnicas ou métodos.

LIVRO INFORMATIVO
Livro informativo é aquele destinado a informar o leitor e esclarecer 
dúvidas sobre determinado assunto.

LIVRO PARADIDÁTICO
Livro paradidático se aprofunda no ensino e aprendizagem de manei-
ra conceitual, complementando informações que possam estar conti-
das no livro didático.  

LITERATURA
O conceito de literatura pode ser de� nido como a arte de produzir textos, 
podendo, para isso, usar diferentes tipos de produção literária, e também 
está relacionada à arte da gramática, da retórica e da poética. 



Como mais uma forma de facili-
tar o acesso às nossas obras, os 
livros da BIBLIOTECA ESSENCIAL 
poderão ser encontrados tam-
bém em formato digital. Acom-
panhando um movimento inter-
nacional de renovação do papel 
das bibliotecas públicas, cada 
aluno receberá um voucher, com 
o qual poderá acessar o Acer-
vo Digital dentro da plataforma 
educacional da editora. Tal ferra-
menta con� gura-se como mais 
um suporte para os educadores, 
os alunos e a comunidade. 

           títulos literários 
para o Enem e vestibular

títulos91
++5050

ACERVOACERVO
DIGITALDIGITAL 

BIBLIOTECA 
DIGITAL

De acordo com a Lei n. 
12.244/2010, Lei da Universali-
zação das Bibliotecas Escolares, 

todas as instituições de ensino do 
país, públicas e privadas, devem 
desenvolver esforços progressi-

vos para constituírem bibliotecas 
com acervo mínimo de um título 

para cada aluno matriculado - 
ampliando este acervo conforme 
sua realidade, bem como divulgar 
orientações de guarda, preserva-
ção, organização e funcionamen-

to das bibliotecas escolares.

Veja o texto completo 
da Lei no site:

http://www.planalto.gov.br/

Conheça a LEI da 
Biblioteca Escolar


