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COMUNICADO: 72 /2022 

RESPONSÁVEL: SUPERVISÃO  

AUTORIZADO POR: DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO 

DATA: 02/02/2022 

ASSUNTO: PNLD: reserva técnica 

PÚBLICO-ALVO: Todas as Escolas, Núcleo Pedagógico, Supervisão 

PUBLICAR NO SITE DA DIRETORIA DE ENSINO: Sim 
 

COMUNICADO 
 

O FNDE, autarquia do MEC, abre a opção de solicitação de reserva técnica 
de 3 a 11 de fevereiro de 2022 para pedidos de livros do PNLD: 

Ensino Fundamental: Atualmente o sistema permite que apenas livros do PNLD 
2019 – Anos Iniciais e PNLD 2020 – Anos Finais sejam solicitados na Reserva 

Técnica. Manual anexo. 
Ensino Médio: para demandas de livros do PNLD 2018 – Ensino Médio e EJA 
2014, as Escolas e Secretarias de Educação devem acessar o sistema 

de Doação.  Manual doação anexo. 
As unidades escolares que demandaram livros na 

aba “remanejamento” (manual anexo) 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. 
Como a distribuição para 2022 ainda não foi concluída, é importante 

que as escolas verifiquem, antes de solicitar a reserva técnica, os livros 

que ainda irão receber por meio do 
link: https://www.fnde.gov.br/distribuicaosimadnet/ Ao acessá-lo, basta 

informar: Ano: 2022; Programa: PNLD e localizar a UF e o município. Ao clicar em 
"Confirmar", o sistema apresentará a lista na qual deverá ser localizada a sua 
escola. Clique no ícone “Visualizar” (lupa à direita da tela) e aparecerá o link 

"Encomenda" que, ao ser selecionado, trará todas as obras que estão sendo 
entregues em sua unidade escolar. 

 

https://www.fnde.gov.br/distribuicaosimadnet/
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SUPERVISOR DE ENSINO 
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De acordo: 

 
HAROLDO RAMOS TEIXEIRA 

DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO 

  GABINETE DO DIRIGENTE 


