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Ofício nº 109/2011/DREA/GAB/CIRCULAR 
                                                                                    

 Araguaína, 30 de março de 2011. 
 
A Sua Senhoria o(a) Senhor(a) 
DIRETOR (A) DE UNIDADE ESCOLAR 
 
Assunto: Orientações sobre o Livro Didático e Biblioteca Escolar 

       
            Senhor (a) Diretor (a), 
 
1. Informo a Vossa Senhoria que a falta de livros didático das escolas já foi 
enviada, através de e-mail, para a Secretaria de Educação do Estado. Aguardo o 
recebimento dos livros, nesta Regional, a qualquer momento. 
2.       Em atendimento a Resolução nº 10 de 10/03/2011 (inciso IV – letra d), solicito 
que após o recebimento e conferência dos livros, de acordo com as últimas Cartas 
Azuis. Deverão realizar, no seu município, uma reunião coletiva, até o dia 20 de abril de 
2011, entre as escolas estaduais e escolas municipais para remanejar os livros que estão 
sobrando/faltando às escolas. Sugiro que essas reuniões, se possível, sejam realizadas 
entre municípios vizinhos para ampliar essa permuta de livros. Utilizar, nessa reunião, 
apenas o formulário nº 2 de remanejamento; posteriormente, aviso sobre o 
remanejamento no SISCORT/2011, pois no momento se encontra em manutenção.  
3.     Reforço sobre as determinações com os livros de campanhas vencidas, conforme 
os seguintes documentos (Resolução nº 60, de 20/11/2009, Decreto nº 7.084 de 
27/01/2010 e Ofício nº 041/DREA/GAB/CIRCULAR, de 11/02/2011). 
4. Solicito que os livros de triênio (03 anos de uso) vencidos, existentes nas 
escolas, sejam guardados em caixas e rotulados “LIVROS DIDÁTICOS TRIÊNIOS 
VENCIDOS AGUARDANDO LEI ESTADUAL PARA O DESCARTE’’. Eles devem 
ser guardados em locais seguro e protegidos, oriento que esse local em hipótese alguma 
seja a biblioteca da escola, ver esclarecimento na pagina nº 24 do Manual de Orientação 
para Autorização e Funcionamento das Bibliotecas Escolares de 2002. 
5. É importante que seja feito a análise dos documentos já disponíveis no site 
www.fnde.gov.br, sobre o livro didático, vejam a Resolução nº 10 de 10/03/2011 – que 
altera os artigos nº 1º e 7º da Resolução nº 60  de 20/11/2009, bem como os Guias de 

Livros Didáticos das escolhas, (Guia de Livro Didático PNLD 2012 do Ensino 
Médio e  PNLD – EJA 2011) e as Resoluções nº 01 de 13/02/2009 PNLA – 
Alfabetização de Jovens e Adultos e PNLD – EJA Resolução nº 51, de 16/09/2009. 
6. Comunico que estou aguardando, da Secretaria da Educação, orientações e 
capacitações para as Bibliotecas Escolares em 2011. Portanto continuem utilizando os 
documentos: Manual de Orientação para Autorização e Funcionamento das 

Bibliotecas Escolares de 2002 e Curso de Capacitação para Auxiliares de 
Biblioteca Escolar de maio de 2003 (apostila). A escola deverá acessar o site do 
FNDE, onde encontrará as demais orientações sobre PNBE – Programa Nacional da 
Biblioteca da Escola. 

 
   Atenciosamente,                                                    

 
SEBASTIANA DIAS DE SOUZA 

Diretora Regional de Ensino 


