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Ofício Nº209/DREA/GAB/CIRCULAR  

Araguaína, 24 de abril de 2012 
 

Ao (À) Senhor (a) 
SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 
 
 
 

Assunto: Levantamento da situação dos Livros Didáticos. 
 
 

 
   Senhor (a) Secretário (a), 

 
 
1. Encaminho a Vossa Senhoria os formulários de solicitação de livros didáticos, que devem 
ser preenchidos pelas Unidades Escolares e encaminhados à DREA, em formato digital para o e-mail: 
grebaraguaina@gmail.com, aos cuidados de Maria do Carmo. 
2.  Informo que o formulário deve ser preenchido apenas com os dados dos livros do PNLD em 
vigência. Títulos que já NÃO fazem parte do triênio de atendimento, não devem ser considerados, em 
cumprimento à Resolução nº 60, de 20 de novembro de 2009, e a Instrução Normativa nº 006, de 13 de 
junho de 2011, que dispõem sobre todos os procedimentos legais. 
3. Solicito que todas as sobras de livros didáticos,  sejam remanejadas, utilizando o Formulário 
de Remanejamento de 2012, nº 2, disponível no site www.drearaguaina.com.br. As estaduais e 
municipais, do seu município, depois de verificarem que nenhuma escola local necessite dos livros, 
deverão remanejar as sobras para a DREA. Deverá, ainda, preencher a Declaração, dizendo que não 
possui livros didáticos excedentes do PNLD, na Reserva Técnica da escola. 
4.  Reforço a importância da necessidade da leitura de todos os 04 (quatro) anexos pelo gestor e 
técnico do Livro Didático, antes de qualquer procedimento. Comunico que a declaração de 
Inexistência de Excesso de Livros, via original, seja encaminhada, devidamente assinada e uma copia 
impressa do Formulário Solicitação Livros Escolas, do mesmo enviado por e-mail, até o dia 12 de 
maio de 2012. 
5.  Para maiores esclarecimentos, contatar a servidora Maria do Carmo Camargo, pelo telefone 
3411-5014. 
 

 

Atenciosamente,  

 

 

 

JORGE LUIZ MEDEIROS DA CUNHA 
Diretor Regional de Ensino de Araguaína 


