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Ofício Nº. 243 DREA / GAB / CIRCULAR 

                                      Araguaína 14 de maio de 2012. 

Ao (À) Senhor (a) 
SECRETÁRIO (A)  DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL 
 
Assunto: Reunião para orientações da escolha do Livro Didático do PNLD 2013 – Ens. 
Fund. Anos Iniciais – 1º ao 5º ano e remanejamento de livros didáticos entre as escolas da 
sede e dos municípios. 
 
 1.               Solicitamos de Vossa Senhoria a participação do técnico (a) responsável pelo 
livro didático, para uma reunião a ser realizada no dia 22 de maio de 2012 com início as 9h e 
término às 18h  na Sala de Reuniões da Diretoria Regional de Ensino de Araguaína. 
2.  Considerando a relevância da utilização do livro didático no processo 
educacional, sendo por isso um direito garantido ao educando, concebe-se como fundamental a 
participação do professor e profissionais da educação no processo de escolha das coleções no 
âmbito do Programa do Livro Didático. 
3.  Enfatiza-se que esse processo de escolha deverá ser realizado de forma 
contextualizada visando assegurar ao aluno o acesso a um material didático de qualidade 
contribuindo para seu pleno desenvolvimento, bem como ao exercício da cidadania. 
4. Diante do exposto, deverão ser considerados como fatores determinantes nesse 
processo o conhecimento da realidade do aluno e atendimento à proposta pedagógica que 
norteia o trabalho da escola. A observância a essas premissas possibilita o respeito às 
diversidades sociais e culturais que caracterizam a sociedade brasileira, assim como ao 
pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas. 
5. Orientamos que a escolha é livre para cada Unidade Escolar, devendo esta fazer 
a escolha da 1ª e 2º opção, gravar os dados conforme orientações do MEC/ FNDE, registrar em 
ata a reunião de escolha realizada na Unidade de Ensino, imprimir e divulgar o Comprovante 
de Escolha dando assim, transparência ao processo.  
6.  Orientamos ainda, que a escolha do Livro de História e/ ou Geografia Regional 
é um adicional, não implicará no não recebimento da coleção destes componentes curriculares, 
desde que escolhidas as coleções. 
7.  Para o cumprimento desse processo de escolha com transparência e celeridade 
ratificamos que o prazo para registro da escolha do Livro Didático do PNLD 2013, que 
atenderá alunos do Ensino Fundamental Anos Iniciais, será de 15 de junho a 1º de julho de 
2012, conforme orientações na carta anexa. O não cumprimento deste prazo implicará no 
recebimento de coleções mais adotadas na região e não nas coleções escolhidas pelos 
profissionais da escola. 
8. Acrescentamos que as orientações do MEC/FNDE poderão ser encontradas no  
Site www.fnde.gov.br, clicando nos links: Livro didático; Apoio à gestão do livro didático; 
Orientações para a escolha PNLD – 2013; 
9. Reforçamos que se ainda não remanejaram as sobras dos livros didáticos em 
vigência, trazê-los para a reunião acima citada; 
10. Para maiores esclarecimentos, entrar em contato com a técnica Maria do Carmo, 
pelo telefone 3411 – 5014.   

 

Atenciosamente, 
 

JORGE LUIZ MEDEIROS DA CUNHA 
Diretor Regional de Ensino 


