MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
SE CRETA RIA D E EDU CAÇÃ O CO NTINUAD A, A LFAB ETI ZAÇÃO, DI VERS IDA DE E I NCLU SÃO

PNLD CAMPO
Prezado(a) Secretário(a) de Educação e Diretor(a) de Escola do Campo
O Ministério da Educação, por intermédio da Secretaria de Educação
Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI), em parceria com o Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), no âmbito do Programa Nacional de
Educação do Campo – Procacampo, disponibilizará, a partir de 2013, coleções didáticas
para professores e estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental em escolas do
campo, a partir do PNLD Campo, o Programa Nacional do Livro Didático do Campo.
As escolas do campo serão atendidas com obras didáticas de qualidade,
oferecidas em 4 (quatro) opções diferentes de organização, com coleções integradas de
forma interdisciplinar, disciplinar, ou multisseriada por temas ou por áreas do
conhecimento.
O guia de livros didáticos do PNLD Campo 2013 estará disponível a partir de
outubro de 2012 para a escolha das coleções, de acordo com a proposta pedagógica
das escolas, em um processo coordenado pelas secretarias de educação.
Conforme informações expedidas pelo FNDE e constantes no portal
www.fnde.gov.br, escolas do campo com mais de 100 alunos matriculados nos anos
iniciais do ensino fundamental receberam as cartas amarelas com dados de usuário e
senha para escolha de livros do PNLD 2013. Porém, essas escolas poderão optar pelo
atendimento com livros do PNLD Campo 2013 simplesmente não efetuando a escolha do
PNLD, entre 15 de junho e 1º de julho, ou ainda registrando no sistema de escolha a
opção de que não desejam receber livros em todos os componentes curriculares, o que
resultará na sua incorporação à base de atendimento do PNLD Campo. Já as escolas do
campo com até 100 alunos matriculados nos anos iniciais do ensino fundamental serão
automaticamente atendidas no âmbito do PNLD Campo 2013.
Estamos à disposição para esclarecimento de dúvidas pelo 0800 616161,
ligação gratuita.
Atenciosamente,

Viviane Fernandes Faria
Diretora DPECIRER/SECADI/MEC

Rafael Torino
Diretor DIRAE/FNDE/MEC

