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Araguaína, 10 de junho de 2010 

 A Sua Senhoria o (a) Senhor (a) 
DIRETOR (A) DE UNIDADE ESCOLAR  
  
Assunto: Programa Nacional do Livro Didático 
 
 
 
                        Senhor (a) Diretor (a), 
 
1.              O Programa Nacional do Livro Didático - PNLD tem representado, ao longo 
de todos esses anos, um importante instrumento de apoio ao processo de ensino 
/aprendizagem, ajustado-se, continuamente, ás novas demanda de atendimento aos objetivos 
tanto do ensino fundamental como do ensino médio. Tanto é assim que, buscando oferecer a 
alunos e professores as obras didáticas necessárias ao desenvolvimento do currículo, o 
PNLD/2011 ampliou a oferta de livros didáticos, incluindo, pela primeira vez, o componente 
curricular Língua Estrangeira Moderna: Espanhol e Inglês. 
2. A escolha dos títulos que serão utilizados pelos alunos no triênio 
2011/2012/2013, deve ser um processo democrático e transparente para todos os membros 
da escola, sendo que os professores terão a responsabilidade de selecionar as coleções dentre 
as apresentadas no Guia de Livros Didáticos. 
3. Cada unidade escolar está recebendo o Guia dos Livros Didáticos e, caso a 
sua unidade escolar ainda não o recebeu, está disponível no endereço 
HTTP://www.fnde.gov.br/index.php/pnld-guia-do-livro-didático, podendo ser consultado a 
qualquer momento. 
4. Nesta oportunidade, solicito que os professores se reúnam, por área de 
conhecimento  e façam a leitura das resenhas das coleções, contidas no Guia. Trata-se de um 
momento especialmente importante, porque é durante a leitura das resenhas e discussão com 
os colegas que surge a necessidade de conhecer não só as obras, mas principalmente os 
pontos de vista de seus pares. 
5. O Guia de Livros Didáticos passa a ser, então, uma oportunidade de 
integração entre os professores e os coordenadores. Alem disso, as resenha que compõe o 
Guia apontam para as possibilidades e limites de cada uma das obras, cabendo decidirem 
quais os aspectos realmente significativos, tendo em vista o contexto, Projeto Político 
Pedagógico da unidade escolar e o Referencial Curricular do Ensino Fundamental. 
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6. A escola deve escolher duas opções de coleção para cada componente 
curricular e essa escolha deve ser muito criteriosa, pois caso não se concretize a aquisição 
com a editora da 1ª opção, a escola receberá os livros da 2ª opção. Portanto, para cada 
componente curricular, deverão ser escolhidas duas opções de editoras diferentes. 
7. O registro da escolha do livro didático será realizado somente pela Internet, 
no período de 21 de junho a 4 de julho de 2010, no portal do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – FNDE, www.fnde.gov.br, na seção Destaques, no link 
Escolha PNLD 2011. 
8. Destaco a importância do registro da escolha, já que a escola que não o 
efetuar no prazo estipulado, receberá os livros mais escolhidos do Município/Estado, desde 
que a respectiva rede de ensino tenha aderido ao programa. 
 
 
 
 

 Atenciosamente, 
 
 

SHIRLEIDE QUEIROZ DE LIMA RAMOS 

Coordenadora Regional de Gestão pedagógica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


