GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE CAPIVARI

COMUNICADO
Solicitado por: NPE
Autorizado: Dirigente Regional de Ensino
Transmitido: NIT
Comunicado: 290/2021
Data: 10/05/2021
Assunto: 14º Encontro Técnico Estadual do PNLD.
O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, autarquia do Ministério da
Educação, organiza um novo encontro técnico (virtual) do PNLD. O encontro visa capacitar os
encarregados pela execução do programa, desde os técnicos operacionais dos órgãos
centrais até os gestores escolares. Por isso, orientamos que todos os interlocutores PNLD
das diretorias de ensino, bem como, pelo menos um membro da equipe escolar (diretor, vice
ou professores coordenadores pedagógicos) se inscrevam. O evento ocorrerá dia 18 de maio,
terça-feira, das 14h30 às 17 horas. Contará com a presença da equipe do programa de livros do
FNDE, de um representante do Tribunal de Contas da União – TCU de São Paulo e do gerente da
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – Correios para o PNLD. O caráter do encontro é
eminentemente técnico e abordará o cotidiano do programa.
O âmbito do encontro é estadual, dessa maneira, solicitamos especial deferência dos
dirigentes regionais de ensino, inclusive por pedido do FNDE, para que se esforcem no sentido de
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informar que o convite é extensivo a todas as equipes do livro e as escolas dos respectivos
municípios jurisdicionados. Tal empenho se justifica, não somente pela importância de atualização
e transparência na implementação do programa, mas pelo fato de que com as eleições municipais
as equipes gestoras dos municípios foram renovadas e necessitam de capacitação.
Encaminhamos o convite no qual consta o link ativo de inscrição, que poderá ser feita até
as 11h59 do dia do evento, 18 de maio, para que seja mais facilmente replicado. Atenção para o
fato de que a participação necessita de inscrição e que o link será enviado apenas aos inscritos.
Em caso de dúvida, favor encaminhar e-mail para pnld@educacao.sp.gov.br.

Responsável:

Mariana Mendes de Souza
PCNP de Tecnologia Educacional
De acordo:

Késia Lilena S. da Mata
PCNP Responsável pelo NPE
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