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Ofício nº126 /2011/DREA/GAB/CIRCULAR 
                                                                                    

 Araguaína, 07 de abril de 2011. 
 
A Sua Senhoria o(a) Senhor(a) 
DIRETOR (A) DE UNIDADE ESCOLAR 
 
 

 
Assunto: Guia do Programa Nacional do Livro Didático/2012 

               

         
                Senhor (a) Diretor (a), 
 
  
1.      Encontra-se disponível no sítio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE) o Guia do Programa Nacional do Livro Didático/2012, que apresenta 
um resumo das obras selecionadas pelo Ministério da Educação para uso dos alunos das 
escolas públicas de ensino médio, a partir do próximo ano. 
 
2.      Com o guia em mãos, professores e diretores podem conhecer os livros e 
debater quais são os títulos mais adequados ao seu sistema pedagógico. 
 
3.      Guia pode ser acessado no endereço: http://www.fnde.gov.br/index.php/pnld-
guia-do-livro-didático  e consultado a qualquer momento. 
 
4.       A escolha do livro didático para o ensino médio estará aberta, também, no 
portal do FNDE, de 23 de maio a 12 de junho e englobará todas as disciplinas do ensino 
médio, como Português, Matemática, Física, Química, Biologia, Geografia e História. A 
novidade deste ano para essa etapa de ensino é o fornecimento de livros de Língua 
Estrangeira (inglês e espanhol), Filosofia e Sociologia. 
 
5.        A escolha dos títulos que serão utilizados pelos alunos no triênio 
2012/2013/2014, 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 coleções dentre as apresentadas no Guia de Livros Didáticos. 
 
6.         Por esse motivo, solicito que os professores se reúnam por área de 
conhecimento e façam a leitura das resenhas das coleções contidas no Guia. Esse é um 
momento especialmente importante, porque é durante a leitura das resenhas e discussão 
com os colegas que surge a oportunidade de conhecer não somente a obras, mas 
principalmente, os pontos de vista de seus pares.       
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 7.  O Guia de Livros Didáticos é uma oportunidade de integração entre os 
professores e os coordenadores. Além disso, as resenhas que compõem o Guia apontam 
as possibilidades e limites de cada uma das obras, cabendo decidir quais são os aspectos 
realmente significativos, tendo em vista o contexto do Projeto Político Pedagógico da 
Unidade Escolar e a Proposta Curricular do Ensino Médio. 
 

 
 
            Atenciosamente,                                                    

 
 
 
 

 

SEBASTIANA DIAS DE SOUZA 
         Diretora Regional de Ensino 


