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Secretaria orienta escolas sobre devolução de livros didáticos
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As unidades escolares também devem ficar atentas ao recebimento dos novos livros didáticos do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), do Ministério da Educação (MEC),
destinados aos estudantes do Ensino Fundamental II, no ano letivo de 2020.

Com a aproximação do fim do ano letivo da rede estadual de ensino, a Secretaria da Educação do
Estado orienta as unidades escolares sobre a devolução dos livros didáticos entregues aos
estudantes e professores do Ensino Médio. A devolução é imprescindível, pois os livros serão
reutilizados por outros estudantes no ano letivo de 2020.
Segundo a coordenadora do Livro Didático e Biblioteca da Secretaria da Educação do Estado,
Alessandra Santana, cada unidade escolar deve incentivar a boa conservação do material didático,
bem como adotar medidas para estimular as devoluções. “As escolas deverão fazer campanhas em
sala de aula para a devolução dos livros didáticos. É importante frisar que a campanha de cuidado,
preservação e conservação deve ser realizada durante todo o ano letivo, já que outros estudantes
vão usar os mesmos livros no ano seguinte”, destacou.
Segundo a coordenadora, não há necessidade de recolher os livros consumíveis, ou seja, aqueles
que geralmente possuem atividades para serem respondidas pelos estudantes no próprio livro e, por
conta disso, não podem ser reutilizados, como são os casos de alguns livros de Línguas
Estrangeiras, Filosofia, Sociologia e Artes. Para saber se o livro é reutilizável ou consumível, basta
verificar a quarta capa do livro, onde consta esta indicação.
Novos livros
As escolas também devem ficar atentas ao recebimento dos novos livros didáticos do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), do Ministério da Educação (MEC), destinados
aos estudantes do Ensino Fundamental II, no ano letivo de 2020. A secretaria chama a atenção
para a necessidade de conferir se o nome da unidade escolar e a quantidade enviada correspondem
com os materiais contidos nos pacotes, sendo que a entrega realizada pelos Correios acontece de
segunda a sexta-feira, em horário comercial, e aos sábados pela manhã.
Caso a reposição dos livros, que é realizada de forma automática pelo FNDE, não supra as
necessidades do colégio, será possível fazer um novo pedido denominado Reserva Técnica, a partir
de março, por meio do PDDE Interativo.
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