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Rede nº 273/21 

Data: 17/05/2021 

 

Assunto: PNLD RESERVA TÉCNICA, EPUB, ENCONTRO TÉCNICO E SALA DE 

RECURSO 

 

 

Senhores Diretores: 

 

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. Segue manual 

em anexo. 

  

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. Reiteramos que a ferramenta “EPUB” fica disponível durante todo 

o ano. Em breve as escolas poderão registrar seus pedidos. Segue manual em anexo. 

 

  



NPE – Núcleo Pedagógico Educacional 

 

 

 

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.  
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Link para inscrição:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWlSWDonR0Bql8FPeO3kcoz2hggWPRuZ6Q

6EIOZ9v_i9GJ3A/viewform 

 

PROGRAMA SALA DE RECURSOS  

 
O Programa Sala de Recursos destina recursos financeiros, nos moldes operacionais e 

regulamentares do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE, às escolas públicas de 

Educação Básica para fins de promoção da acessibilidade das salas de recursos 

multifuncionais específicas ou bilíngues de surdos destinadas ao processo de ensino-

aprendizagem. A escola participante precisa de espaço adequado e de local para guardar 

os materiais pedagógicos e os equipamentos. É necessário que a unidade escolar tenha o 

professor com a formação adequada para atendimento ao público-alvo da educação 

especial. As unidades escolares foram indicadas pelo Ministério da Educação – e a escolha 

foi baseada no censo. Enfatiza-se que o recurso destinado é para compra de materiais 

pedagógicos e equipamentos para apoio ao público-alvo da educação especial. Destaca-se 

que é necessário providenciar lugar para atendimento educacional especializado, bem como 

ter espaço para guardar os materiais adquiridos. O plano de atendimento deve ser 

preenchido pelas escolas na plataforma PDDE Interativo na URL: 

http://pddeinterativo.mec.gov.br/ , até o dia 21/05/2021 (não deixe para última hora). 

 

ESCOLAS INDICADAS: 

 

EE. ANTONIO JOSE LEITE PROF  

EE. IZAC SILVERIO PROF  

EE. LEONIDAS PAIVA PROF  

EE. PAULO LEIVAS MACALAO PASTOR  

EE. SILVA JARDIM  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWlSWDonR0Bql8FPeO3kcoz2hggWPRuZ6Q6EIOZ9v_i9GJ3A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWlSWDonR0Bql8FPeO3kcoz2hggWPRuZ6Q6EIOZ9v_i9GJ3A/viewform
http://pddeinterativo.mec.gov.br/
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Em caso de dúvidas ou encaminhamento de informações, favor contactar o PCNP  

 

responsável pelos Programas MEC na Diretoria de Ensino, por meio do endereço 

eletrônico: williansoliveira@prof.educacao.sp.gov.br ou pelo telefone: 2209-9858. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 
 

Prof.º Sandro Roberto da Silva 

Dirigente Regional de Ensino  

Diretoria de Ensino - Região Norte 2 

mailto:williansoliveira@prof.educacao.sp.gov.br

