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Comunicado nº 02ASSIN/LIVRO                    Fortaleza (CE), 13 de março de 2017 
 

Prezados (as) Gestores Escolares,  

 

1. Distribuição 
A distribuição dos livros didáticos referentes ao PNLD 2017 iniciou-se em outubro de 2017 e a sua 

conclusão estava prevista para fevereiro de 2017. As escolas receberam a Carta Azul com informações dos 

títulos e quantidades de livros entregues pelos correios. Caso a escola não tenha recebido a Carta Azul 

basta acessar www.fnde.gov.br / Sistema / Sistema de Distribuição de Livros 

Informações de entrega dos correios – 3472-8177 (Sr. Derly)  

2. Reserva Técnica 
A Reserva Técnica consiste no material armazenado pelos Correios - em sua unidade centralizadora que 
atende a região nordeste - destinado a realizar os ajustes entre a quantidade real do alunado e as 
quantidades de livros disponíveis em cada escola, quando o remanejamento de livros entre escolas não for 
suficiente. 

3. Falta de Livros 
Em 2017 a rede municipal realizou o reordenamento da rede e várias escolas deixaram de ofertar algumas 
séries/anos e os alunos foram remanejados para outras unidades escolares. Como a maioria dos livros 
foram entregues no período de agosto a dezembro, solicitamos às escolas que realizem o remanejamento 
desse material, com supervisão dos Distritos de Educação, fazendo que os livros acompanhem os alunos.  
Caso o remanejamento entre as escolas não seja suficiente para solucionar o problema solicite 
atendimento com a Reserva Técnica. 

4. Solicitação da Reserva Técnica 
O sistema esta disponível a partir de 13 de março de 2017. As escolas deverão acessar o PDDEInterativo e 
cadastrar inicialmente a quantidade de livros, alunos e professores e em seguida solicitar a Reserva 
Técnica. 
As escolas cujos gestores sejam novos ou não tenham senha de acesso ao PDDEInterativo deverão entrar 
em contato com o setor de livros da SME pelo fone 3459-7204 no período da manhã para o cadastro do 
responsável da escola (diretor) e o envio da senha. Para isso é necessário o nome completo, CPF, E-mail e 
telefone. 
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