
                     

 
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO DE ARAGUAÍNA 

Avenida dos Engenheiros, 337, Jardim Paulista 
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Ofício nº 041/2011/DREA/GAB/CIRCULAR 
                                                                                               Araguaína, 11 de fevereiro de 2011. 
 
 
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 é uma ação do Governo Federal, 
com legislação específica, prazos e procedimentos estabelecidos pelo Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação, tem como objetivo a distribuição de livros didáticos aos alunos 
da Rede Pública. 
 
2. Em 2011, haverá distribuição de livros novos, diretamente nas escolas, somente para 
o ciclo II (6º ao 9º ano do Ensino Fundamental), conforme cronograma previsto no Programa 
Nacional do Livro Didático – PNLD e no Programa Nacional do Livro para o Ensino Médio – 
PNLEM, Resolução/CD/FNDE/Nº 60, de 20 de novembro de 2009, que pode ser acessada pelo 
site www.fnde.gov.br , item legislação. 
 
3. Segundo o FNDE, os livros serão entregues, pelo Correio, diretamente nas unidades 
escolares, até o final do mês de fevereiro de 2011 e, devido contemplar várias editoras, podem 
ser entregues em datas diferentes. 
 
4. Assim, solicito a todas as unidades escolares que ainda não receberam os materiais, 
que aguardem até o prazo final. E só então, se for o caso, comunicar a Diretoria Regional de 
Ensino o não recebimento dos livros. 
 
5. Esclareço que os livros de 1º e 2º ano (alfabetização Matemática e alfabetização 
linguística) e de 6º ao 9º ano (Inglês) são considerados consumíveis, pertencem ao aluno, que 
pode inclusive escrever no livro. Os demais livros de (3º ao 9º ano e Ensino Médio) são 
considerados não consumíveis e deverão ser devolvidos pelos alunos, ao final do ano letivo. 
 
6. É importante a utilização do Termo de Entrega desses livros, atribuindo ao 
responsável pelo aluno a obrigação de cumprir as normas de utilização, conservação e 
devolução 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO DE ARAGUAÍNA 

Avenida dos Engenheiros, 337, Jardim Paulista 
(63) 3411-5032– e-mail: diretoria-araguaina@seduc.to.gov.br 

  
Ofício nº  041    /2011/DREA/GAB/CIRCULAR 

 
 

É importante a utilização do Termo de Entrega desses livros, atribuindo ao responsável pelo 
aluno a obrigação de cumprir as normas de uso, conservação e devolução, com assinatura de 
recebimento do responsável cujo modelo, a título de sugestão, está disponível no portal do 
FNDE (modelo constante na Resolução/CD/FNDE/Nº 30, de 4 agosto de 2006 – Anexo II). 
 
7. Quanto ao descarte dos inservíveis, por problemas de validade (livros didáticos do 
PNLD 2008 ou anteriores, desatualização, contaminação, etc.), solicito que as escolas 
aguardem as orientações e informações para os procedimentos de descartes, que já estão sendo 
providenciadas. 
 
8. Informações complementares poderão ser obtidas com a servidora Maria do Carmo 
pelo telefone (63) 3411-5016. 

 
 
 
Atenciosamente, 

 
  

 
SEBASTIANA DIAS DE SOUZA 

                                        Diretora Regional de Ensino 
 

 


