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Mem. nº 282/2021/DREJE/GAB /CIRC

SGD 2021/27009/ 100980

Araguaína, 07 de dezembro de 2021.

ÀS UNIDADES ESCOLARES
Assunto: PNLD – Recolhimento dos livros didáticos dos estudantes. Entrega dos novos
livros pelo Correio.

Senhor (a) Diretor (a),

1.

O Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) contempla todos

os estudantes do Ensino Fundamental e Médio, para serem utilizados por esses durante o ciclo
de quatro anos, conforme dispõe o decreto n 9099, de 18 de julho de 2017.
2.

Para tanto, solicito que a unidade escolar realize o recolhimento dos livros

didáticos que estão em uso pelos estudantes matriculados nas séries finais do Ensino
Fundamental, em 2021, a fim de garantir a entrega aos estudantes nos anos letivos
vindouros, tendo em vista que o ciclo terminará em 2023, assim, solicito de Vossa Senhoria
a gestão para articular e mobilizar o recolhimento conforme organização e data acordada com
a equipe gestora e pedagógica da Unidade Escolar.
3.

No entanto, ressalto que os livros didáticos que estão sendo utilizados pelos

estudantes do ENSINO MÉDIO não necessitam serem recolhidos pela escola, pois este
ano de 2021 consta como o último ano do ciclo de uso do material, o qual estará fora do prazo
de validade.
4.

Desse modo, informo que os correios estão realizando as entregas dos novos

livros didáticos desde o mês de novembro/2021 e estenderá até o mês de fevereiro/2022, razão
pela qual solicito que a unidade escolar mantenha um servidor para ficar responsável pelo
recebimento desses materiais.

5.

Vale lembrar que os Correios realizam as entregas de segunda a sexta-feira, em

horário comercial e aos sábados, no período da manhã, inclusive, nas semanas do Natal e Ano
Novo.
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6.

Ante ao exposto, coloco a Assessoria de Supervisão e Fortalecimento da Gestão

Escolar através da Servidora Lúcia Bento, para maiores esclarecimentos, por meio do telefone
3411-5009.

Atenciosamente,

