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Ofício Circular nº 171/2022 –GESTOREMREDE/SEDUC   Recife, 02 de setembro  de 2022. 

 
Senhores (as) 
Gestores (as) das Unidades Educacionais de Anos Iniciais da Rede Municipal de Ensino do 
Recife. 
 

 Assunto: Escolha do PNLD 2023: PNLD Digital e Portal do Livro. 
 

      A Secretaria de Educação, por meio da Secretaria Executiva de Gestão de Rede, através 

da Coordenação  Municipal do Livro Didático, informa que haverá a escolha do PNLD para o ano de 

2023, conforme as orientações postas neste ofício circular. 

      A escolha do PNLD 2023 – Objeto 1, obras didáticas destinadas aos estudantes e 

professores dos anos iniciais do ensino fundamental irá ocorrer no mês de setembro, sendo a 

primeira escolha realizada na plataforma PNLD Digital, no novo sistema utilizado para realizar as 

ações relacionadas ao PNLD. 

      Para acessar o sistema PNLD Digital e registrar a escolha do PNLD 2023, será 

necessário que o Gestor Escolar tenha cadastro no novo sistema. Esse cadastro será migrado 

automaticamente do Sistema PDDE Interativo/SIMEC  para o PNLD Digital. A senha de acesso ao 

novo sistema será encaminhada para o e-mail cadastrado no PDDE Interativo. Por isso, é muito 

importante manter o cadastro do gestor(a) atualizado.  

      Outra novidade para o PNLD 2023 é a oferta de obras digitais para estudantes e 

professores, na plataforma do PNLD - o Portal do Livro.  

      As obras completas que constam no Guia do PNLD também estarão disponíveis no 

Portal. Para acessá-lo, será necessário que todos os gestores e professores das escolas tenham 

cadastro no portal SOUGOV, que pode ser acessado pelo link https://www.gov.br/governodigital/pt-

br/conta-gov-br.  

      ATENÇÃO:  

 

 Antes da etapa de escolha, é necessário que todos os gestores escolares 

providenciem seu cadastro no SOUGOV. 

 

 Na próxima segunda-feira, dia 05/09/2022 estaremos nos reunindo com todos os 

Gestores das unidades de Anos Inicias, para as orientações sobre o acesso ao novo 

sistema e registro de escolha, conforme informações abaixo: 

 

LOCAL: Escola de Formação de Educadores – EFER Prof. Paulo Rosas 

               Auditório Luiz Gonzaga (térreo) 

 

               Horário da manhã: 8h às 12h – REGIONAL 1 e 4  

               Horário da tarde: 14h às 18h – REGIONAL 2 e 3 
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 Conforme estabelece o Resolução nº 12/2020, do FNDE, a Secretaria de Educação 

estará disponibilizando as duas últimas aulas nos dias  08 e 09 de setembro de 

2022,  para  que os professores das unidades educacionais de Anos Iniciais possam 

fazer a análise e escolha das obras. 

  
      Em caso de dúvidas, favor procurar a Coordenação Municipal do Livro Didático, que 

funciona no Centro Administrativo Pedagógico – CAP, no Bloco A, 3º andar, telefone: 3355 5922 . 

                  

      Na oportunidade, apresentamos nossas cordiais saudações e nos colocamos à 

disposição para quaisquer esclarecimentos. 

     

 

Atenciosamente,   

GLEIBSON CAVALCANTI  

Secretário Executivo de Gestão de Rede  

 

 

 


