MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Informe nº 27/2013 – COARE/CGPLI/DIRAE/FNDE
Brasília, julho de 2013.
Senhor(a) Diretor(a),
1.
O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) está
encaminhando à sua escola o Guia de Livros Didáticos, que orientará a
escolha dos livros destinados aos alunos e professores dos anos finais do
ensino fundamental para o triênio de 2014 até 2016, no âmbito do Programa
Nacional do Livro Didático (PNLD).
2.
A escolha dos livros deverá ser realizada pelos professores, de acordo
com o projeto pedagógico e a realidade da escola. No volume Apresentação
encontram-se todas as informações sobre o processo de escolha. Leia-as
atentamente.
3.
A direção da escola deverá designar um responsável para realizar o
registro dessa escolha, que será exclusivamente pela internet, de 02 a 12 de
agosto de 2013, pelo portal do FNDE, em www.fnde.gov.br >> Livro
Didático >> Escolha PNLD 2014.
4.
Para acessar o Sistema de escolha do livro didático, foram enviadas às
escolas as cartas amarelas, com dados de usuário e senha. É de inteira
responsabilidade da direção da escola a guarda e o sigilo desses dados, para
que não sejam utilizados por pessoas estranhas ao processo. No caso de
roubo ou furto da carta, a escola ou a Secretaria de Educação deverá enviar
ao FNDE ofício relatando o fato, juntamente com cópia do Boletim de
Ocorrência.
5.
Para registrar a participação dos professores na escolha e dar
transparência ao processo, sugerimos que a decisão sobre a escolha das
coleções seja documentada por meio do Registro da Reunião de Escolha
dos Livros Didáticos, constante no guia. Sugerimos também que esse
documento e o Comprovante de Escolha, impresso via sistema, sejam
divulgados para a comunidade escolar e arquivados para eventuais consultas
pelo FNDE ou pelos órgãos de controle.
6.
Para mais informações, consulte o nosso portal, ou recorra ao Serviço
de Atendimento ao Cidadão (SAC) pelo telefone 0800 616161, teclando “2”
e depois “5” para acessar o FNDE.
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