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AUTONOMIA DOS PROFESSORES NA ESCOLHA DO LIVRO DIDÁTICO
Uma escolha para três anos não é uma decisão fácil. Pensando nisso, o FNDE conta
com você, professor, na tarefa de imprimir o seu olhar no Programa Nacional do
Livro Didático. Analise com cuidado as coleções antes de decidir, para escolher a
mais adequada ao plano pedagógico de sua escola. Olho vivo no processo de escolha
para não perder nada:

Comprovante
Ata
Documente a
escolha dos
livros didáticos

• Da reunião para a
escolha dos livros
didáticos resulta uma
ata, que deve ser
assinada pelos
professores para
documentar as
coleções escolhidas. O
Guia de Livros
Didáticos apresenta
um modelo para este
documento. A opinião
do professor é
determinante, mas a
escolha deve ser
estabelecida entre
você e os seus colegas
democraticamente.

Compare a ata
da reunião com
o comprovante
do registro da
escolha no
sistema
• Para realizar o
registro da escolha, no
sistema informatizado
no portal do FNDE, a
senha de acesso ao
sistema é enviada à
escola. Até o fim do
período de escolha, é
possível alterar o
registro gravado no
sistema. Confira os
documentos da escolha
até o último dia.
Sugerimos que esse
documento e a Ata da
escolha sejam
divulgados para a
comunidade escolar.

Carta Azul
Confira o
recebimento dos
livros na escola

• O FNDE encaminha os
livros didáticos de
acordo com o que está
registrado no sistema
de escolha. Você pode
verificar os livros que
estão destinados a sua
escola por meio da
Carta Azul, enviada
para auxiliar a escola
na conferência dos
livros entregues pelos
Correios. Pode
também consultar o
Sistema de
Distribuição do Livro
Didático, disponível no
portal do FNDE.

Faça valer a sua participação. Afixe este documento no mural da sua escola.
Fique de olho!

