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Ofício Circular nº 110/2021 – GESTOREMREDE/SEDUC           Recife, 13 de agosto de 2021. 
 
 
Assunto: ESCOLHA DE LIVROS - EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

Informamos que de 16 a 30 de agosto de 2021 será realizada a escolha de livros didáticos 
para a Educação Infantil. Assim sendo, o sistema PDDE Interativo/SIMEC estará aberto e deve ser 

acessado pelo gestor com o seu CPF e senha.  
 
Ressaltamos abaixo importantes considerações: 
 

 A escolha é voltada apenas para as unidades que ofertam a Educação Infantil e se refere às 

obras didáticas para o ano letivo de 2022; 

 A escolha deverá ser realizada a partir de uma reflexão coletiva entre os professores, com 

base nas ações constantes no Guia PNLD 2022 que está disponível no portal do FNDE, que 

pode ser acessado através do link: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-

informacao/acoes-e-programas/programas/programas-do-livro/consultas-

editais/editais/pnld-2022/escolha-pnld-2022.  

 As obras didáticas são destinadas aos estudantes, gestores e professores; 

 As unidades educacionais deverão registrar a escolha para creche e pré-escola e poderão 

escolher obras com dois volumes ou obras de volume único; 

 Caso a escola opte por escolher obras constituídas de dois volumes, deverá indicar qual o 

percentual de estudantes do segmento que será contemplado com cada volume; ou, caso 

opte por não utilizar qualquer uma das opções ofertadas, é obrigatório o registro no 

sistema de que não deseja receber o material daquela(s) opção(ões), pois, sem esse 

registro, será enviado um dos títulos disponíveis de cada opção para todo alunado; 

 Em relação às obras pedagógicas, são destinadas aos professores, as escolas deverão 

registrar escolha para pré-escola e são constituídas por volume único contendo 

orientações e práticas eficientes de preparação para alfabetização; 

 Os gestores escolares devem incluir a ata de escolha no Sistema PDDE Interativo/SIMEC; 

 A Coordenação Municipal do Livro Didático sugere as seguintes datas para as unidades 

educacionais realizarem a análise das obras: 20/08/2021 – Creches e 19 e 20/08/2021 (as 

duas últimas aulas) para as unidades educacionais com pré-escola.  
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CRONOGRAMA DE REUNIÕES PARA ORIENTAÇÕES 
 
 
DATA: 16/08/2021 
HORA: 9h30 
LOCAL: PLATAFORMA GOOGLE MEET 
PÚBLICO ALVO: GESTORES DE UNIDADES EDUCACIONAIS E CRECHES QUE TÊM TURMAS DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES DA REGIONAL 1. 
 
DATA: 16/08/2021 
HORA: 11h 
LOCAL: PLATAFORMA GOOGLE MEET 
PÚBLICO ALVO: GESTORES DE UNIDADES EDUCACIONAIS E CRECHES QUE TÊM TURMAS DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES DA REGIONAL 2. 
 
 
DATA: 16/08/2021 
HORA: 13h 
LOCAL: PLATAFORMA GOOGLE MEET 
PÚBLICO ALVO: GESTORES DE UNIDADES EDUCACIONAIS QUE TÊM TURMAS DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL E CRECHES DA REGIONAL 3. 
 
 
DATA: 16/08/2021 
HORA: 15h 
LOCAL: PLATAFORMA GOOGLE MEET 
PÚBLICO ALVO: GESTORES DE UNIDADES EDUCACIONAIS QUE TÊM TURMAS DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL E CRECHES DA REGIONAL 4 e ESCOLAS CONVENIADAS. 
 
 Quaisquer dúvidas a COORDENAÇÃO MUNICIPAL DO LIVRO DIDÁTICO estará à disposição 
através dos contatos: 33555922 / 33555923  e na  CGR/CAP.  
 
Para conhecimento e ampla divulgação com toda comunidade escolar. 
 
 
Atenciosamente, 

 
 
GLEIBSON CAVALCANTI 
Secretário Executivo de Gestão de Rede 
Secretaria de Educação 


