
REMANEJAMENTO DO
LIVRO DIDÁTICO

Ter acesso ao livro didático é um direito do estudante, uma vez que o
livro desempenha papel de relevante contribuição na comunicação entre
estudantes e professores. Ele acaba se tornando um elo dinâmico de
interação e de socialização de saberes entre todos na sala de aula.
 
Trata-se de um material adequado para o trabalho docente e para as
aprendizagens dos estudantes da rede pública de ensino do Distrito
Federal.
 
O livro didático chega às mãos dos estudantes por meio do Programa
Nacional do Livro e do Material Didático – PNLD desenvolvido pelo
Ministério da Educação/Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação - MEC/FNDE. Cabe às unidades escolares garantir que todos
os estudantes tenham acesso ao livro, fazendo escolhas conscientes de
títulos, procedendo ao recolhimento sempre ao final de cada ano letivo
e, especialmente, informando à Coordenação Regional de Ensino o
quantitativo de livros faltantes e excedentes na escola para que a SEEDF
possa realizar o remanejamento desses livros.
 
A SEEDF, por meio da Gerência de Políticas de Leitura –
GPLEI/DISRPE/SUBEB, espera que todas as Coordenações Regionais de
Ensino contribuam neste processo, informando o quantitativo real de
livros faltantes e/ou excedentes em cada unidade escolar para que
possamos viabilizar o livro didático nas mãos de cada estudante.



O remanejamento é o processo de transferência de livros didáticos excedentes entre
as escolas públicas, tendo em vista suprir a necessidade de livros faltantes. O
remanejamento é uma ação essencial, uma vez que o quantitativo de livros
provenientes do PNLD – Programa Nacional do Livro e do Material Didático amolda-
se ao número de estudantes matriculados nas unidades escolares. Como as
matrículas variam de ano a ano, é fundamental que haja responsabilidade na gestão
dos livros, considerando-os como bens que devem estar nas mãos dos estudantes
em quaisquer unidades escolares. Sendo assim, transferir os livros didáticos que
estão “sobrando” na escola não é apenas trocar livros, é garantir a efetividade do
PNLD no DF e, especialmente, valorizá-los como direito do estudante e subsídio
importante na prática pedagógica.

O QUE É O REMANEJAMENTO DOS
LIVROS DIDÁTICOS?

COMO OCORRE O REMANEJAMENTO
NO DISTRITO FEDERAL?

LEVANTAMENTO DE CARÊNCIAS E DE EXCEDÊNCIAS
DAS UNIDADES ESCOLARES

No período de 11 a 28 de fevereiro, a UNIEB irá disponibilizar às unidades
escolares a Planilha de Carências e de Excedências de Livros Didáticos,
conforme modelo encaminhado pela GPLEI.
 
A UNIEB/CRE deverá acompanhar e orientar todo o processo e analisar a
veracidade dos quantitativos de livros faltantes e/ou excedentes informados
pela unidade escolar.

No período de 3 a 5 de março,  a UNIEB/CRE deverá proceder ao
remanejamento interno por etapa (Anos Iniciais, Anos Finais e Ensino Médio). 
 
A UNIEB/CRE poderá definir, durante este período, as datas de atendimento a
cada etapa. 

REMANEJAMENTO INTERNO
O remanejamento interno é aquele que ocorre entre as unidades
escolares de uma Coordenação Regional de Ensino - CRE.



Após os encontros do Remanejamento Externo, a UNIEB deve
remanejar os livros didáticos na prática, ou seja, transferir os livros de

uma unidade escolar para outra.

10 de março - Remanejamento Externo - Anos Iniciais
11 de março - Remanejamento Externo - Anos Finais 
12 de março - Remanejamento Externo - Ensino
Médio

REMANEJAMENTO EXTERNO
O remanejamento externo é aquele que ocorre entre as Coordenações Regionais
de Ensino - CRE.

Concluído o Remanejamento Interno e Externo, se ainda permanecerem carências
de livros didáticos, as unidades escolares devem aguardar a agenda do FNDE para
o período de solicitação da Reserva Técnica na plataforma do PDDE Interativo.

CARÊNCIAS APÓS  REMANEJAMENTO
INTERNO/EXTERNO

gplei.dispre@edu.se.df.gov.br

(61) 3901-2598

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal

Subsecretaria de Educação Básica
Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de Ensino

Gerência de Políticas de Leitura

Após analisar e proceder ao Remanejamento Interno, a UNIEB deverá
preencher a Planilha de Remanejamento Externo a ser disponibilizada pela
GPLEI. 
 
Nos dias 10, 11 e 12 de março, a UNIEB deverá comparecer à Gerência de
Políticas de Leitura, na Unidade III da SEEDF, para realizar o
Remanejamento Externo, a partir do quantitativo de livros disponíveis nas
planilhas provenientes de cada CRE.


