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Senhores (as) Gestores (as) 

Prezados(as) Professores(as) Coordenadores(as) 

 

Assunto: PDDE Interativo/SIMEC - novas funcionalidades do remanejamento 

O Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Osasco, no uso de suas atribuições 

legais, comunica que a ferramenta de remanejamento do PDDE Interativo/SIMEC possibilita 

que as escolas com livros ociosos ofereçam esses materiais às unidades escolares onde há 

falta de livros, bem como permite que as escolas demandem materiais que estejam em falta, 

o que propicia o efetivo aproveitamento desse valioso recurso didático.  

O sistema de remanejamento do PDDE Interativo/SIMEC fica permanentemente 

aberto e disponível para as escolas realizarem as trocas dos livros didáticos. A partir da 

segunda quinzena de fevereiro de 2020 novas funcionalidades do sistema de remanejamento 

estarão disponíveis na plataforma.  

Não deixe de registrar no sistema caso tenha livros não utilizados em sua escola. 

Pode ser que um aluno de uma escola próxima esteja precisando. Para que o remanejamento 

de livros didáticos seja eficaz é fundamental que todas as escolas participantes acessem o 

sistema e ofertem os livros excedentes disponíveis.  

O remanejamento é parte do Programa e se configura como um dos fatores 

fundamentais para que alcancemos o atendimento de todos os estudantes e a necessária 

otimização dos recursos públicos. Ressalta que o remanejamento é sempre a alternativa mais 

rápida para solucionar a falta de livros nas escolas! Em breve uma nova edição do manual 

de remanejamento 2020 estará disponível e será enviada. 

Desde já agradece e conta com a costumeira colaboração e apoio para o sucesso 

desta ação. 

Atenciosamente, 

 

William Ruotti 

RG 27.266.156-9 

Dirigente Regional de Ensino 

 

 

 

Elza Sampaio 
RG 8.497.507-6 
Diretora NPE 
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