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Ofício Circular nº 006/2023 – GESTOREMREDE/SEDUC                               Recife, 09 de janeiro de 2023.  
  
Senhores(as)  
GESTORES(AS) DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE  
 
Assunto: Orientações sobre Livros Didáticos para 2023. 
 
 
Os livros didáticos estão chegando às Unidades Educacionais de nossa Rede Municipal, por meio dos Correios, 
que é a empresa parceira na execução dessa tarefa.  
 
A entrega desses livros já iniciou e está sendo realizada, de forma contínua, para que nossos estudantes já 
estejam com os livros didáticos no primeiro dia de aula. Isso significa dizer que a entrega será realizada 
mesmo no período das férias escolares, sendo fundamental que haja uma pessoa responsável para este 
recebimento nas dependências das unidades educacionais, de segunda a sexta, em horário comercial (das 
8h às 18h), período em que os Correios realizam as entregas.  
 
Ressaltamos que é de responsabilidade de quem recebe o material, proceder com a conferência dos lotes 
dos livros, no ato do recebimento de entrega pelos Correios.  
 
ATENÇÃO: 

 
A oferta de obras em formato digital para a rede pública de ensino é uma nova e desafiadora demanda da 
nossa sociedade, e que se mostrou indispensável no cenário atual da educação no Brasil. Nesse primeiro 
momento, serão atendidos os estudantes dos anos iniciais do Ensino Fundamental.  
 

1. Pela primeira vez, todas as escolas públicas do país terão à sua disposição as obras do PNLD 2023, 
destinadas aos estudantes e aos professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental, também em 
formato digital. Somente estudantes que possuírem CPF poderão acessar esses livros digitais. Para 
que possam acessar as obras didáticas digitais do PNLD 2023, no Portal do Livro, será necessário que 
todas as escolas enviem ao FNDE, o número do CPF e o ano de ensino em que o estudante estará 
cursando. Em breve daremos mais orientações sobre o envio dessas informações.  

 
2. Aqueles que ainda não possuem cadastro na Receita Federal podem fazê-lo, de forma on-line, 
acessando o seguinte endereço eletrônico: 
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/InscricaoPublica/inscricao.asp 

 
Salientamos que, se trabalharmos juntos, podemos garantir a chegada dos livros diretamente nas escolas, 
para uso em 2023. Contamos com a sua parceria! 
 
Renovamos, na oportunidade, expressões de elevada estima e consideração.  
 
Atenciosamente. 
  
 
FREDERICO DA COSTA AMANCIO 
Secretário de Educação  
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