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Brasília, maio de 2020.

Pesquisa sobre abertura da reserva técnica no PDDE Interativo
Diante da pandemia do Coronavírus (COVID-19) e do necessário fechamento das escolas,
a abertura da reserva técnica em 2020 teve que ser adiada. A imprevisibilidade de normalização
do funcionamento das escolas não permite que sejam geradas demandas para os Correios, já que
não é possível que as entregas sejam realizadas diretamente nas escolas.
A Coordenação do Livro Didático recebeu algumas demandas de solicitação de abertura da
reserva técnica antes do retorno das aulas fisicamente. Nesse sentido, estamos fazendo essa
pesquisa com o intuito de identificar se as escolas e Secretarias de Educação têm interesse na
abertura do sistema de reserva técnica antes do retorno das escolas à atividades presenciais.
Em razão do fechamento das escolas, caso a reserva técnica seja aberta durante a
pandemia, os livros serão enviados às secretarias de educação e estas serão responsáveis por
realizar a entrega dos livros nas escolas de sua rede de ensino.
Desse modo, a pesquisa visa identificar se as escolas e secretarias de educação possuem
condições de acessar o sistema neste momento e demandar livros na reserva técnica, em caso de
abertura do sistema. Além disso, precisamos saber se as Secretarias tem condições de receber e
armazenar os livros em local seguro em suas unidades e ser responsáveis pela distribuição dos
materiais nas escolas da rede.
Para responder a pesquisa as secretarias de educação devem acessar o link CLICANDO
AQUI.
Para responder a pesquisa as escolas devem acessar o link CLICANDO AQUI.
A equipe do livro didático está empenhada para que todas as ações do PNLD tenham
andamento e todas as escolas tenham acesso ao livro. A parceria com você, gestor escolar e
profissional da educação é fundamental neste momento. Atenção: A pesquisa deve ser preenchida
até o dia 29/05/2020.
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