
  

Cronograma da Reserva Técnica 2022 

 Parceiro(a) do Livro, 

A ferramenta de reserva técnica será aberta no dia 03/02/2022 para solicitação de livros 

pelas escolas e secretarias de educação. Como a distribuição para 2022 ainda não foi 

concluída, é importante que as escolas verifiquem, antes de solicitar a reserva técnica, os livros 

que ainda irão receber por meio do link:  https://www.fnde.gov.br/distribuicaosimadnet/ 

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 o link "Encomenda" 

que, ao ser selecionado, trará todas as obras que estão sendo entregues em sua unidade 

escolar.   

Se, ainda assim, os livros não forem suficientes para atender o alunado matriculado em 2022, 

a escola deverá registrar sua demanda de livros no Remanejamento no PDDE Interativo. As 

escolas que tenham feito esse registro e não tenham conseguido os materiais nas quantidades 

necessárias terão prioridade no atendimento da reserva técnica, com a migrarão automática 

dessas solicitações para o sistema de Reserva Técnica.  

Para 2022, teremos o seguinte cronograma:  

31/01/22 a 02/02/22: Prazo para validação pelas SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO das 

demandas de livros migradas automaticamente do remanejamento para a reserva técnica. 

 03/02/22 a 11/02/22: Prazo para as ESCOLAS demandarem livros na reserva técnica. 

03/02/22 a 15/02/22: Prazo para SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO validarem as demandas 

das escolas e registrarem suas próprias demandas, observando o limite de até 3% que cada 

rede tem direito.   

14/02/2022 a 18/02/2022: Prazo para ESCOLAS E SECRETARIAS solicitarem os livros 

do saldo remanecente da reserva técnica.     

   Os manuais das escolas e secretarias de educação com as orientações sobre a 

reserva técnica estão disponíveis em: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-

informacao/acoes-e-programas/programas/programas-do-livro/pnld/manuais-pdde-simec 
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