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OFÍCIO Nº 089/2009/DREA/CRGP/CIRCULAR 
 

Araguaína, 24 de novembro de 2009. 
 A Sua Senhoria o (a) Senhor (a) 
DIRETOR (A) DE UNIDADE ESCOLAR 
  
Assunto: Distribuição e Reposição do Livro Didático do Ensino Fundamental. 
 
 
1.  O Ministério da Educação, por intermédio do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – FNDE está distribuindo às escolas públicas do 
ensino fundamental, por meio do PNLD/2010, os livros didáticos, conforme os critérios 
abaixo: 
a) 1º e 2º ano – Letramento e alfabetização lingüística e alfabetização Matemática; 
b) 2º ao 5º ano – História, Ciências e Geografia; 
c) 3º ao 5º ano – Língua Portuguesa e matemática; 
d) 4º ou 5º ano – História Regional e Geografia Regional; 
e) 6º ao 9º ano – Segunda reposição de todos os componentes curriculares. 
 
2.  A distribuição dos livros didáticos ocorrerá no período de outubro de 
2009 a fevereiro de 2010, pelos correios. 
 
3.  Conto mais uma vez com empenho e o engajamento de Vossa Senhoria 
no sentido de repassar essas informações e acompanhar a execução do programa no 
âmbito dessa Unidade Escolar. A adoção dessas providências certamente resultará no 
êxito do programa dessa Secretaria Municipal de Educação. 
 
4.  Maiores informações sobre a distribuição do PNLD/2010, estão 
disponíveis  na internet, no sitio  do FNDE- www.fnde.gov.br,   Seção “Serviço” logo 
abaixo de “Destaques”, selecionar opção – “Distribuição PNLD/PNBE/PNLEM” – 
Ano “2010” – Programa “PNLD” -  “UF e Município” – discriminar entidade e 
selecionar “Pesquisar”. 
 
5.   Caso sejam necessários mais informações poderá consultar o sitio ou 
ainda recorrer ao serviço de atendimento ao cidadão – SAC, pelo e-mail: 
sac@fnde.gov.br ou pelo telefone 0800- 6161616, ligação gratuita. 
 
 
 
                       Atenciosamente, 
  
 

SHIRLEIDE QUEIROZ DE LIMA RAMOS 
                         Coordenadora Regional de Gestão Pedagógica 

 


