
PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA   

CURSO: PROGRAMA DO LIVRO-PLi 

No próximo dia 15 de Julho de 2019 a Secretaria Municipal de Educação estará 
oportunizando o curso de Formação Continuada “Programa do Livro - PLi" - através 
do Programa Nacional de Formação Continuada do FNDE. 

Carga horária: 40 horas 

Descrição: O Curso objetiva estimular os processos cooperativos de 
operacionalização dos programas do livro; favorecer a valorização, o uso crítico, a 
conservação e a devolução dos livros didáticos, contribuindo para o fortalecimento 
da gestão da escola pública. Trata ainda da história do livro didático no Brasil; das 
características de cada programa do livro, suas operacionalizações, compromissos, 
ética e legislação; bem como da cidadania e gestão democrática da informação 
para o Controle Social. 

Ementa: descreve os quatro Programas do Livro (PNLD, PNLD- EJA, PNLD - Campo 
e PNBE) que visam prover as escolas públicas de educação básica com livros 
didáticos, dicionários, obras de literatura e complementares (revistas e periódicos) 
adquiridas e distribuídas pelo FNDE. Apresenta, ainda, informações sobre a escolha, 
o uso, a preservação e a devolução do livro didático, as diversas parcerias criadas 
no processo de execução dos programas, e a questão do controle social. 

Objetivos gerais: 

• Estimular os processos cooperativos de operacionalização dos Programas do 
Livro. 

• Favorecer os processos de valorização, uso crítico, conservação e devolução 
dos livros didáticos e daqueles que compõem a biblioteca escolar. 

• Ampliar o acesso às informações sobre o tema e também em relação aos 
recursos disponíveis para esta política pública. 

• Fortalecer a gestão democrática da escola pública. 

O curso está dividido em 4 unidades assim descritas: 

• Unidade I – A cidadania e a gestão democrática nos Programas do Livro 
• Unidade II – Programas do Livro 
• Unidade III – Programas do Livro: operacionalização, compromisso, ética e 

legislação 
• Unidade IV – A democratização da informação para o Controle Social 

ENCONTROS PRESENCIAS ( SEDUC): dias 17/07 e 20/08 – 17:30h. 

Os interessados poderão se inscrever enviando a ficha de inscrição, 
devidamente preenchida, Coordenação Pedagógica/Alliana até o dia 10 
de Julho de 2019. 

Quem já participou de outros cursos ofertados pelo FNDE, basta enviar o 
NOME e CPF para o e-mail: allianaseducps@gmail.com , também até o dia 
10 de julho de 2019. 

Solicitamos dar ciência a todos da unidade escolar e divulgar na comunidade. 

OBRIGATÓRIO INFORMAR UM E-MAIL VÁLIDO!!!!!	


