
  

  

 

 

 

 

Recebimento dos materiais do PNLD - Recesso Escolar 

Para garantir o acesso de todos os estudantes e professores aos materiais 
didáticos do PNLD, é indispensável que os materiais sejam adquiridos com 
antecedência, dado a extensão e as peculiaridades do nosso país, o que requer uma 
complexa logística de distribuição.  

A aquisição dos livros para utilização em 2022 foi iniciada em outubro. Desde 
então, cada parceiro da cadeia do Programa se encontra empenhado para que juntos 
possamos cumprir o objetivo de assegurar que todos os estudantes tenham os livros 
nas mãos no início do ano letivo. Os Correios são um importante parceiro nesse 
processo e vêm realizando um trabalho ininterrupto de distribuição de forma a garantir 
que todas as escolas públicas do país sejam atendidas.  

É essencial que cada secretaria de educação e escola também esteja atenta para 
que essa cadeia funcione até o livro chegar na escola. O art. 19 da Resolução nº 
12/2020, estabelece um regime de mútua cooperação para a gestão do Programa, 
cabendo a cada um dos atores envolvidos um papel específico para que o PNLD 
aconteça.  

Esse período de festas e férias pode exigir uma dinâmica diferente de atendimento 
nas escolas. É fundamental que todas as escolas mantenham uma pessoa responsável 
pelo recebimento dos livros nesse momento. A ausência de um colaborador na escola 
para o recebimento dos materiais compromete as entregas, prejudica o recebimento 
de outras escolas e gera desperdício de recurso público. 

Parte dos livros que serão utilizados em 2022 também serão distribuídos nos 
meses de janeiro e fevereiro de 2022. Os livros serão entregues pelos Correios em dias 
úteis no horário comercial. Não podemos esquecer que os livros das escolas rurais 
devem ser recebidos pelas secretarias municipais de educação. 

Juntos precisamos sempre investir esforços para evitar atrasos e devoluções na 
entrega dos livros. É assim que garantiremos o acesso de todos aos materiais antes que 
comecem as aulas em 2022. 

A dedicação e o profissionalismo dos envolvidos no programa é o que faz com que 
ele atenda a todas as escolas participantes. Sigamos juntos. 
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