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Governo do Estado de São Paulo 
Diretoria de Ensino – Região de Santo André 

18/02/2022 

 

REDE Nº 024      
 

Prezados,  
 

ASSUNTO 01: PNLD: INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA TODAS AS ESCOLA 
 

Ensino Fundamental Anos Iniciais: (1º ao 5º ano): a distribuição é integral para todos os 

componentes curriculares; todos os exemplares são consumíveis, ou seja, de propriedade do 

aluno; porém os manuais dos professores deverão ser conservados e devolvidos ao final de cada 

ano letivo, pois são reutilizáveis; 

 

Ensino Fundamental Anos Finais: (6º ao 9º ano): a distribuição este ano é apenas reposição, 

pois os livros são reutilizáveis. Isto significa que, durante o seu período de validade, deverão ser 

conservados e preservados para utilização no ano letivo seguinte. Lembramos que os manuais 

dos professores também são reutilizáveis e deverão ser conservados e devolvidos ao final de 

cada ano letivo; 

 

Ensino Médio: este ano as escolas estão recebendo novos títulos e obras do PNLD do Novo 

Ensino Médio (destinados a estudantes e professores), Projeto de Vida, Projetos Integradores 

(Linguagens e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas 

Tecnologias, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas), obras didáticas por área de conhecimento 

(Matemática, Linguagens, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas) e obras 

didáticas específicas (Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Ciências Humanas e Sociais em Diálogo 

com Matemática). Todos os volumes são reutilizáveis, portanto, deverão ser conservados em 

perfeito estado para devolução ao final do ano letivo. Idem para os manuais de professor. 

 

PNLD Literário: escolas que ofertam Anos Iniciais, Finais e Ensino Médio receberam obras 

literárias que possuem caráter reutilizável, portanto, ao serem distribuídas aos alunos, deve ser 

dada ênfase na conservação e respectiva devolução. 

 

Entrega nas escolas: solicitamos às escolas que façam a conferência das encomendas 

recebidas antes de solicitarem reserva técnica ou remanejamento de livros. Para conhecer os 

títulos e a quantidade recebida, a escola pode acessar o portal do FNDE >> Consultas Online >> 

Distribuição de Livros e preencher os campos Ano (= 2022); Programa (= PNLD); UF (= SP) e 

Munícipio (preencha somente os campos com asterisco vermelho). Para selecionar uma unidade, 
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informe o código INEP (que é o código CIE acrescido de 35 – e zero, se for o caso – até completar 

oito dígitos). Em seguida, clique em "Confirmar". Por fim, clique na lupa, à direita da tela. Após 

abrir a página, selecione o link "Encomenda". 

 

Distribuição aos estudantes: enfatizamos que os livros do PNLD devem ser entregues aos 

estudantes. Para isso, solicitamos o empenho das equipes de gestão escolar, supervisores de 

ensino e das Diretorias de Ensino, para que orientem as escolas quanto à necessidade da 

distribuição dos livros didáticos, no intuito de atendermos os objetivos do programa e a plena 

utilização do material. Na ocasião da distribuição dos livros do PNLD aos estudantes, é 

indispensável que as escolas realizem o controle da entrega, por meio de planilhas que as 

unidades escolares poderão adaptar para cada situação - com o nome dos estudantes e volumes 

entregues. Essas planilhas (modelo anexo à rede) devem ser arquivadas até a devolução dos 

livros, no final do ano letivo, e, especialmente, para fiscalizações de órgãos centrais (estadual e 

federal). Apesar de os livros dos Anos Iniciais serem consumíveis, sugerimos que seja realizado 

o controle de entrega para confirmação do recebimento pelo estudante (observar que, em função 

do estágio de alfabetização, a assinatura deverá ser de um dos responsáveis). 

 

Reserva Técnica: o FNDE, autarquia do MEC, abre a opção de solicitação de reserva técnica 

até 22 de fevereiro de 2022 para pedidos de livros do PNLD. Assim, destacamos: 

 

• 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 de reserva 

técnica anexo à rede). 

 

• 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 de doação anexo à 

rede). 

 

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. Como a distribuição para 2022 ainda não foi concluída, é 
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importante que as escolas verifiquem, antes de solicitar a reserva técnica, os 5 livros que ainda 

irão receber por meio do link simad - Distribuição do Simad - 13.02.2020#fc6495 

(fnde.gov.br). 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. 

 

Conscientização: as escolas devem promover a conscientização dos alunos para a conservação 

do livro didático, durante todo o ano (inclusive dos consumíveis), para que, ao efetuarem a 

devolução dos livros reutilizáveis, ao final do ano letivo, outros alunos possam utilizá-los no ano 

seguinte. Também deverão informar a validade dos livros reutilizáveis distribuídos neste ano. 

Assim sendo, as campanhas de preservação dos livros devem ser permanentes em todas as 

escolas. Ao final do ano, a expectativa é de que a devolução dos livros alcance a totalidade 

distribuída. 

 

Quadro Escolar: Alertamos aos gestores escolares e das Diretorias de Ensino, onde 

houve alteração do quadro escolar, com abertura de classes/unidades, o atendimento 

da nova demanda de livros deverá, em primeiro lugar, ocorrer mediante 

remanejamento entre unidades, via plataforma PDDE – Interativo, conforme manual. 

No caso de fechamento/deslocamento de classes, os livros excedentes deverão ser 

ofertados para remanejamento. 

 

Falta e Sobra de Livros: a ferramenta de remanejamento do PDDE Interativo/SIMEC possibilita 

que as escolas com livros ociosos possam oferecer 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. As escolas devem registrar no sistema 

caso tenham livros não utilizados. 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 da rede acessem o sistema e ofertem os livros excedentes disponíveis para remanejar 

entre as escolas.  

 

O remanejamento configura-se como um dos fatores fundamentais 

https://www.fnde.gov.br/distribuicaosimadnet/iniciarSistema.action;jsessionid=61A530527B4CF78F9334874E088E0793.ouro006
https://www.fnde.gov.br/distribuicaosimadnet/iniciarSistema.action;jsessionid=61A530527B4CF78F9334874E088E0793.ouro006
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para que alcancemos o atendimento de todos os estudantes e a necessária otimização dos 

recursos públicos. Lembramos que o remanejamento é sempre a alternativa mais rápida para 

solucionar a falta de livros nas escolas (manual de remanejamento anexo à rede). 

 

Anexo: Manual Reserva Técnica 

            Manual Remanejamento 

            Manual Doação 

            Controle de Entrega PNLD 

PCNP Wanderlei 

Núcleo Pedagógico 

 

 
ASSUNTO 02: ORIENTAÇÕES GERAIS NAD – ROTINAS E MODELOS 
 

Encaminhamos orientações sobre os assuntos que o Núcleo de Administração é responsável. 

Em anexo as rotinas com todas as orientações, passo a passo e modelos que não devem ser 

modificados. 

 

Anexo: Orientações 

            Desfazimento 

            Doação de Material 

            Furto Bem Patrimoniado 

             Furto Fiação – Rotina e Modelo 
NORMA 

                                     NAD/CAF 

 

 

ASSUNTO 03: SEMANA NACIONAL DE PREVENÇÃO DA GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA 
 
Em 2019, com a aprovação da Lei nº 13.798/2.019, o Estatuto da Criança e Adolescente 

acrescentou ao Artº 8º A a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, 

a ser realizada anualmente, a partir do 1º de fevereiro, com o objetivo de disseminar 

informações sobre medidas preventivas e educativas que contribuam para a redução 

da incidência da gravidez na adolescência, dirigidas prioritariamente ao público 

adolescente, que vai de 12 a 17 anos.  

 

Segundo o Ministério da Saúde, diversos fatores concorrem para a gestação na adolescência. No 

entanto, a desinformação sobre sexualidade e direitos sexuais e reprodutivos continua sendo o 

principal motivo. Assim, a educação permanece como uma das principais formas de prevenção. 

O processo educativo faz parte da promoção do bem-estar de adolescentes e jovens ao realçar 

a importância do comportamento sexual responsável, o respeito pelo/a outro/a, a igualdade e 

equidade de gênero, assim como a proteção da gravidez não planejada, a prevenção de infecções 



 

 
 
 
Rua das Figueiras, 1245 – Jardim, Santo André – SP – (11) 4422-7000                                   Página - 5                           

 

Governo do Estado de São Paulo 
Diretoria de Ensino – Região de Santo André 

sexualmente transmissíveis/HIV, a defesa contra violência sexual, bem como outras violências 

e abusos.   

 

Tendo em vista que nas primeiras semanas de fevereiro as aulas estavam voltadas para a 

realização de atividades de acolhimento, orientação para os protocolos sanitários e outras ações, 

que diminuíram as oportunidades para realização das atividades relativas à Semana de 

Prevenção a Gravidez na Adolescência nas escolas paulistas, orientamos que as atividades 

relacionadas possam ser realizadas no período de 18/02 a 18/03.   

 

Ressaltamos a importância da consideração da faixa etária das/os estudantes e que a realização 

das atividades, devem ser organizadas de modo que as/os estudantes adolescentes possam 

interagir, discutir e atuar de forma colaborativa.  

  

Equipe do Núcleo Pedagógico  
PCNP Valdir Oliveira 

 


