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                                 COMUNICADO 

 

Solicitado por: NPE 

Autorizado: Dirigente Regional de Ensino  

Transmitido: NIT 

Comunicado: 301/2021 

Data: 12/05/2021 

Assunto: PNLD: reserva técnica, EPUB e encontro técnico. 
 

 RESERVA TÉCNICA: a ferramenta “reserva técnica” estará aberta na plataforma PDDE – 

Interativo no período de 14 a 20 de maio de 2021. As unidades escolares que demandaram livros 

na aba “remanejamento” e não foram atendidas por essa modalidade, terão seus pedidos migrados 

automaticamente para a aba “reserva técnica”. Por isso, todas as escolas nessa situação deverão 

estar atentas para não duplicarem seus pedidos. Sugerimos às demais escolas que ofertem ao 

menos um livro, ainda que fora do ciclo de atendimento, na aba de “remanejamento”, para eventual 

desbloqueio da plataforma. Posteriormente os quantitativos requeridos serão todos submetidos a 

análise de consistência e ulterior validação pelo órgão central. 

EPUB: algumas unidades escolares, ao acessarem a plataforma do PDDE – Interativo para 

solicitar livros em EPUB se depararam com a seguinte mensagem, “A quantidade de vouchers não 

é suficiente para a quantidade de obras disponíveis”. Trata-se de uma falha. A ferramenta “EPUB” 

neste momento passa por atualização. Este procedimento será concluído em alguns dias. 
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Reiteramos que a ferramenta “EPUB” fica disponível durante todo o ano. Em breve as escolas 

poderão registrar seus pedidos. Solicitamos que este parágrafo seja replicado a todos os PCNP de 

Educação Especial, além de todas as escolas. 

ENCONTRO TÉCNICO: esclarecemos que se dirige a todas as escolas – Anos Iniciais, Finais e 

Ensino Médio. Orientamos que as inscrições sejam feitas o mais breve possível para evitar 

congestionamento da plataforma no dia do evento, 18 de maio, link de inscrição. 

 

 

 

Responsável: 

Mariana Mendes de Souza 

PCNP de Tecnologia Educacional 

 
De acordo: 

Késia Lilena S. da Mata 

PCNP Responsável pelo NPE 
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