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Ofício nº 064/2010/DREA/CED/CIRCULAR 
                      

                                      Araguaína, 22 de setembro de 2010. 
 A Sua Senhoria o (a) Senhor (a) 
DIRETOR (A) UNIDADE ESCOLAR 
 
Assunto: Escolha do Livro Didático EJA 

 
                Senhor (a) Diretor (a) 
 
 
1. Com o objetivo de oferecer aos alunos e professores da Educação de Jovens e 
Adultos as obras didáticas atuais e contextualizadas, necessárias para o desenvolvimento 
das habilidades e competências exigidas na sociedade contemporânea, o PNLA-EJA 2010, 
convoca as unidades escolares que oferecem a modalidade EJA 1º e 2º segmento, para 
realizarem a escolha dos livros didáticos que serão utilizados no triênio 2011/2012 e 2013, 
até o dia 24 de setembro de 2010. 

2.         As escolhas dos títulos deverão obedecer aos seguintes critérios: 

• O processo deve ser democrático e transparente, devendo envolver todos os 
membros da unidade escolar. 

• Os livros a serem escolhidos, devem ser feitos a partir da lista disponibilizada pelo 
guia do PNLA-EJA 2010, que se encontra disponível para consulta e análise, 
através do site http://pnld.mec.gov.br 

• Devem ser escolhidas duas opções de obras. Sendo que, cada unidade escolar irá 
indicar a obra que considera sua 1ª opção e a obra que considera sua 2ª opção. 

• A escola deverá justificar suas escolhas através de ATA, contendo assinatura de 
todos os envolvidos no processo. A ATA deverá ser enviada a DRE, juntamente 
com a relação dos livros escolhidos. 

• No município onde houver mais de uma unidade escolar que oferece a modalidade 
EJA 1º e 2º Segmento, as escolhas devem ser feitas de modo coletivo, para 
dinamizar o processo de escolha.  

• Quando a escolha for feita de modo coletivo, deverá ser feito apenas uma ata e uma 
relação com as opções das obras selecionadas. A ata e a relação devem conter os 
nomes das escolas e de todos os participantes, e em seguida enviada à DRE até o 
dia 24 de setembro. 

3.       Ciente de que o prazo para a realização das escolhas é pequeno, contamos com Vossa 
Senhoria na colaboração de mais essa ação, tendo em vista que essa escolha compromete o 
trabalho para os próximos 03 anos.  
4.       Em caso de dúvida, entrar em contato com Keli Cristiane e  Raniéri Leal, através do 
telefone 3411-5003 e/ou 3411-5002. 

 
             Atenciosamente, 

 
 

RANIERI RODRIGUES LEAL 
Coordenador Regional de Educação na Diversidade 


