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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA

 

ATA

 

Aos nove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às nove horas e dez minutos,
por    Webconferência, através do link de acesso: (https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/diren-euc, teve
início a reunião convocada pela Direção de Ensino e Geral, do IFBA, campus de Euclides da Cunha, com
os docentes da área de conhecimento de Linguagens e suas Tecnologias, para tratar da escolha do Objeto
2, do PNLD 2021, para essa área do conhecimento. Participaram da reunião, Adalberto Rafael Guimarães,
Alana Pereira Lima, Camila Lopes da Silva,  Girleide  Barbosa Fontes,  Jadilson  Pimentel dos Santos,
Marcia Regina Pinho e Raimunda de J. Rodrigues Mendes. A reunião foi conduzida por  Girleide  que
informou que o objetivo desse encontro era o retorno sobre as escolhas ou não das obras do Objeto 2, do
PNLD 2021, e referia-se as obras da área do conhecimento de Linguagens e suas Tecnologias, que
abarcava as disciplinas de Artes, Educação Física e Língua Portuguesa. Lembrou aos professores que as
obras por área do conhecimento são constituídas de seis volumes, já as obras específicas são volume único
e podem ser usados em todos os anos do Ensino Médio. Explicou que as obras de Linguagens e Língua
Portuguesa são dependentes, assim a adesão por uma dessas obras implica automaticamente na adesão da
outra. Já a obra específica de Língua Inglesa é uma obra independente. A professora Marcia fez alguns
comentários sobre a adesão e sobre as obras de Língua Inglesa, em seguida informou que irá aderir pelas
seguintes obras para o 1º e 2º ano do Ensino Médio:  1ª opção,  a obra  Anytime! AlwaysReady For
Education, da  Editora Saraiva, código do livro: 0187P21093,  e para a    2ª opção,   a obra  Diálogo-
Língua Inglesa, Editora Moderna, código do livro: 0144P21093. Os docentes da área de conhecimento
de Linguagens e suas Tecnologias, fizeram comentários sobre as obras e em consenso optaram pela adesão
das obras por área do conhecimento de Linguagens foram: 1ª opção- Práticas de Linguagem, Editora
Saraiva, código do livro: 0186P21201 e 2ª opção- Se Liga nas Linguagens Editora Moderna, código
do livro: 0154P21201. Sendo os seis volumes para o 1º ano do Ensino Médio. Para a obra específica de
Língua Portuguesa ficou assim definido: 1ª opção - Práticas de Linguagem, Editora Saraiva, código do
livro:  0185P21013  e da  2ª opção -  Se Liga nas Linguagens, Editora Moderna, código do
livro:0153P21013,    esse material será utilizado  nos  1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio. Finalizada as
escolhas, Girleide informou que acontecerá  na quarta-feira, dia 11/08/2021, a reunião do Conselho de
campus para referendar e validar essas escolhas. A direção de ensino ratificou as escolhas das obras pelos
professores. Agradeceu a presença e a colaboração de todos(as). A reunião foi finalizada às nove horas e
quarenta e dois minutos. Eu, Raimunda de Jesus Rodrigues Mendes, lavro a presente Ata que vai assinada
por mim e pelos demais presentes.  

 

Documento assinado eletronicamente por GIRLEIDE BARBOSA FONTES, Chefe do
Departamento de Ensino em Exercício, em 10/08/2021, às 20:12, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por RAIMUNDA DE JESUS RODRIGUES MENDES,
Técnico(a) em Secretariado, em 11/08/2021, às 10:16, conforme decreto nº 8.539/2015.
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Documento assinado eletronicamente por Adalberto Rafael Guimaraes, Professor(a) do Ensino
Básico, Técnico e Tecnológico - EBTT, em 11/08/2021, às 15:33, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por JADILSON PIMENTEL DOS SANTOS, Professor(a) do
Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - EBTT, em 11/08/2021, às 18:15, conforme decreto nº
8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Camila Lopes da Silva, Coordenador(a) Pedagógico(a) e
de Atenção ao Estudante, em 11/08/2021, às 19:38, conforme decreto nº 8.539/2015.
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