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Ofício Nº 42/DREA/CIRCULAR 
Araguaína, 06 de fevereiro de 2012. 

 
Ao (À) Senhor (a) 
DIRETOR (A) DE UNIDADE ESCOLAR 

 
 
Assunto: Distribuição do Livro Didático-2012 

 
 

   Senhor (a) Diretor (a), 
 

1.      O Ministério da Educação, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação, já iniciou a distribuição dos livros didáticos para o ano letivo de 2012. Esse processo 
está sendo realizado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, dentro do Programa 
Nacional do Livro Didático e acontece até fevereiro de 2012. 
2.             A quantidade de livros didáticos recebidos pelas escolas poderá ser consultada no site 
do FNDE, conforme o passo abaixo: 

a) acessar o site: www.fnde.gov.br; 
b) clicar no link: PNLD/PNBE – Distribuição de Livros, no centro da página; 
c) abrir a página do SIMAD – Sistema de Material Didático, selecionar, obrigatoriamente: 

Ano (2012), Programa (PNLD), Critério (todos), Localização (todas),  UF (TO), 
Município; 

d) clicar em confirmar; 
e) clicar na lupa ao lado direito da tela, verificar a “quantidade objeto adquirido” por 

ano/série e disciplina. 
3.          Após a consulta, no site acima citado, fazer a conferência com a carta azul nº 24 de 
setembro de 2011. No final de fevereiro, caso não tenha recebido todas as encomendas (livros) 
entrar em contato  com o  Correio de Araguaína,  pelos telefones: (63) 3221-4622 – 3421-4495 e 
3421-2311. 
4.            No inicio do ano letivo, a escola deve verificar o quantitativo de alunos ano/série e se 
os livros recebidos são suficientes, observando se a quantidade é igual para todas as disciplinas. 
Caso seja insuficiente, a escola deve buscar remanejamento junto às outras unidades de ensino 
no mesmo município. 
5.           Não sendo possível o remanejamento, enviar solicitação oficial à Diretoria Regional de 
Ensino, informando a quantidade necessária por ano/série, disciplina, titulo da obra e editora, 
para ser atendida. 
 6.    A escola deverá realizar a distribuição, com a maior brevidade possível, para os alunos 
e os professores. 
7.   Em caso de dúvida, contatar o  Setor Regional de Informação e Tecnologia, com Maria 
do Carmo, pelos telefones: (63) 3411-5016 ou 3411-5026. 

 
    
  Atenciosamente, 

 

 

JORGE LUIZ MEDEIROS DA CUNHA 

Diretor Regional de Ensino de Araguaína  


