
COORDENADORIA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
 

Aos Dirigentes de Ensino e Equipes Responsáveis pelos Programas de Livros 
nas DEs 
Assunto: PNLD 2013 - Reserva Técnica extra 

 
 

 Em função de inúmeras Prefeituras Municipais estarem optando 
pelo retorno da utilização de livros didáticos do PNLD – Programa Nacional do 
Livro Didático e em atendimento à Resolução/CD/FNDE n. 42/2012, o FNDE 
poderá adquirir e distribuir lotes adicionais de livros didáticos para 
complementação da reserva técnica, com os mesmos títulos que a compõem. 
Para isso, cada rede de Ensino (Estadual, Municipal ou Federal) deverá 
encaminhar ao FNDE até 31 de março/2013, um ofício devidamente assinado 
pelo mandatário do respectivo órgão (Prefeito, Secretário Estadual de 
Educação/SP ou Escola Federal), acompanhado de justificativas 
fundamentando a necessidade do material, junto com o quantitativo de livros 
necessários, por disciplina e ano/série, discriminado em formulário próprio, que 
ora anexamos e também disponível em www.fnde.gov.br > Livro Didático > 
Apoio à Gestão > “Formulário para demanda de aquisição complementar de 
livros – Municípios”. Dessa forma, cada Prefeitura/Secretaria de Educação 
Municipal deverá encaminhar seu pedido ao FNDE, para atendimento a suas 
escolas municipais, no seguinte endereço:  

 FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação 

 Setor Bancário Sul, Quadra 2, Bloco F, Edifício FNDE  

 CEP: 70070-929 - Brasília/DF 

 Coordenação de Apoio às Redes de Ensino.  

 No caso dos pedidos das escolas municipais, antes do encaminhamento 
ao FNDE, a Prefeitura/Secretaria Municipal de Educação deverá consultar a 
Diretoria Regional de Ensino (DE) mais próxima para verificar a possibilidade 
de atendimento com a reserva técnica da própria DE, que, se necessário, 
consultará o estoque da Secretaria Estadual-SEE/SP. Esse procedimento 
agilizará o atendimento às escolas, uma vez que o FNDE levará um certo 
tempo para a compra e distribuição dos livros didáticos desse lote extra de 
reserva técnica (previsão de entrega: agosto/2013).  
 Os pedidos das escolas estaduais devem ser encaminhados às DEs, 
que deverão utilizar o estoque de sua própria reserva técnica, fazer o 
remanejamento entre escolas e, se necessário, consolidar as faltas na planilha 
anexa e encaminhar para aide.magalhaes@edunet.sp.gov.br. A CGEB 
atenderá as solicitações até esgotar sua reserva técnica e, se necessário, 
recorrerá ao FNDE para aquisição de lote extra de livros didáticos.  
 Solicitamos às DEs que divulguem essas informações aos municípios de 
sua jurisdição e realizem a distribuição de suas reservas técnicas para as 
escolas estaduais e municipais. 
 Estamos à disposição das DEs para os esclarecimentos adicionais que 
se fizerem necessários, na CGEB – a/c de Aidê (atendimento prioritário à 
equipe das DEs). 

Atenciosamente, 
Maria Elizabete da Costa 

                             Coordenadora 
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