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Ofício Circular nº 009/2023   GESTOR EM REDE/SEDUC                Recife, 13 de janeiro de 2023.  
 
Senhores(as)  
Gestores(as) das Unidades Educacionais de Anos Iniciais da Rede Municipal de Ensino do Recife  
 
Assunto: CARREGAMENTO DE DADOS DOS ESTUDANTES PNLD 2023 – OBRAS DIDÁTICAS – ANOS 
INICIAIS (LIVRO DIGITAL) 
 

 
Em 2023, além dos livros impressos que estão sendo distribuídos pelos Correios, o FNDE 
disponibilizará os livros didáticos do PNLD 2023 (Anos Iniciais), no formato digital, para estudantes 
e professores. 
 
Para que os estudantes de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental possam acessar as obras digitais 
do PNLD 2023, será necessário que as escolas cadastrem os dados de seus estudantes: CPF e ano 
de ensino em que o estudante está matriculado em 2023. Salientamos que a liberação do acesso 
aos materiais, no Portal do Livro, só será possível mediante esse cadastro e para que as escolas 
façam o devido preenchimento dos dados, foi desenvolvida a aba “Carga de estudantes” no 
Sistema PDDE Interativo/SIMEC.  
 
Lembramos que os estudantes que ainda não possuem o número do CPF podem solicitá-lo junto à 
Receita Federal, por meio do link 
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/InscricaoPublica/inscricao.asp.  
 
Já para aqueles estudantes que não podem obter o CPF, o FNDE está buscando formas alternativas 
para o acesso a essas obras, o que será tratado posteriormente.  
 
Ressaltamos que o FNDE, ao receber os dados dos estudantes, garante os princípios e às regras 
constantes na Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). 
 
 Por fim, lembramos que cada escola é responsável pela inserção dos dados de seus estudantes no 
Sistema e, para a liberação do acesso aos livros em fevereiro de 2023, os dados devem ser 
informados até o 20 de janeiro de 2023.  
 
Para auxiliar no preenchimento, utilize o Manual “Carregamento de dados dos estudantes no 
SIMEC”, disponível no Portal do FNDE, em https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-
ainformacao/acoes-e-programas/programas/programas-do-livro/pnld/manuais-pddesimec. 
 
 Contamos com a sua colaboração para que os estudantes tenham acesso às obras digitais. 
 
Em caso de dúvidas, favor ligar para o telefone: (81) 3355 5922 - Coordenação Municipal do Livro 
Didático. 
 
Na oportunidade, apresentamos nossas cordiais saudações. 
 
FREDERICO DA COSTA AMANCIO 
Secretário de Educação do Recife 
Secretaria de Educação  
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