Passo a Passo da Escolha
do PNLD 2016 – Anos
Iniciais do Ensino
Fundamental
Este documento é um guia para o registro da escolha do PNLD 2016 no sistema. Siga as
instruções para facilitar a gravação das escolhas de sua escola.

COORDENAÇÃO DE APOIO ÀS REDES DE ENSINO
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Acessando o Sistema
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Acessando o Sistema
• O sistema para registro da escolha chama-se
Sistema de Controle do Material Didático –
SIMAD.
• Para acessá-lo, você precisa de um
computador conectado à internet.

3

Acessando o Sistema
• Na barra de endereços, digite o endereço do
portal do Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação – FNDE: www.fnde.gov.br e
clique Enter no teclado.

• Aguarde o portal do FNDE aparecer em sua
tela.
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Acessando o Sistema
• Selecione, na aba laranja, o menu “Sistemas”:

• Assim que aparecerem
as opções do menu,
clique em “SIMAD”:

5

Informar dados de acesso
ao Sistema

• Na tela inicial do SIMAD, digite, nos campos “Usuário” e
“Senha”, os dados de acesso enviados à sua escola por meio
da carta amarela:

• Depois, clique em “Login”.
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Escolha
• O Sistema vai apresentar a seguinte tela inicial:

• Clique em “Menu” e selecione a opção “Escolha”:
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Cadastrar Escolha
• Clique em “Escolha” e selecione a opção “Cadastro de
Escolha”:
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Dados do Responsável
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Dados do Responsável
• Na tela “Identificação do Responsável”, no campo “Escolha”, clique na seta
e selecione “PNLD 2016 – Anos Iniciais do Ensino Fundamental”:

• Aguarde aparecerem na tela as instruções. Surgirá também um campo
para inserção do “CPF do responsável”:
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Dados do Responsável
• Leia com atenção as instruções da tela
• Insira os números do CPF do responsável no campo “CPF do responsável”
na tela “Dados do Responsável”:

• Depois, clique em “Buscar”
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Dados do Responsável
• Informe os dados solicitados pelo sistema na “Identificação do Usuário”.
Preencha com bastante atenção. Os itens marcados com asterisco (*) são
de preenchimento obrigatório.

• IMPORTANTE: As informações digitadas nos campos “Nome Completo”,
“CPF” e “Data Nascimento” serão validadas conforme o banco de dados da
Receita Federal. Por isso, caso o sistema apresente alguma mensagem de
erro relativa à validação dos dados do responsável, verifique se os dados
digitados correspondem àqueles cadastrados junto àquela entidade.
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Dados do Responsável
• Leia os compromissos da escola e clique no campo de seleção “Estou
ciente e de acordo com os compromissos da entidade”:

• Depois de informar todos dados obrigatórios requeridos, você pode clicar em
“Avançar”.
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Dados do Responsável/Código
de Segurança
• Anote o código de segurança, escrito em letras vermelhas, em local seguro
e sigiloso onde você possa consultar nas próximas vezes que acessar o
sistema de escolha:

• Confirme os dados de identificação do usuário que você digitou. Caso
esteja tudo correto, clique em “Confirmar”. Se precisar de alguma
alteração, clique em “Alterar” e corrija os dados.
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Informando as Coleções
Escolhidas
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Informando as coleções
escolhidas
•

Leia com atenção as instruções apresentadas na tela do sistema:

1)Para registrar a escolha, clique no campo “CLIQUE AQUI” correspondente a cada componente e opção.
2) Selecione a coleção desejada para cada uma das opções. O sistema só permite a gravação quando as duas
opções do componente escolhido tiverem sido preenchidas.
3) Caso não deseje receber livros de um determinado componente, escolha a opção "Não desejo receber livros
deste componente".
4) Se não deseja escolher outro livro diferente da primeira opção, registre na segunda opção "Não desejo
receber livros diferentes da 1ª opção mesmo que não possa ser adquirida".
5) ATENÇÃO! Caso selecione alguma coleção integrada, as opções dos componentes Ciências, História e
Geografia serão automaticamente preenchidos com “Não desejo receber livros deste componente". O mesmo
também ocorre nas opções do componente Ciências Humanas e da Natureza, ao selecionar coleções dos
componentes Ciências, História e Geografia.
6) Clique em GRAVAR na parte inferior direita de sua tela, após registrar a escolha para cada componente
curricular.
Você pode alterar a escolha até o final da temporada para o registro no sistema (08 de setembro). O último
registro nesse período prevalecerá.
ATENÇÃO! Registros de escolha ou alterações que não forem devidamente gravados no sistema não serão
considerados. Não se esqueça de GRAVAR o seu registro!
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Informando as coleções escolhidas
• Para informar as escolhas de sua escola, localize o componente desejado
na primeira coluna da tabela.
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•

Informando as opções
escolhidas
Na coluna de “1ª Opção”, clique sobre o link “CLIQUE AQUI”:

• Selecione a opção desejada, clicando sobre o título:

• Depois, na coluna “2ª opção”, ainda na mesma linha, clique sobre o link
“CLIQUE AQUI” e proceda da mesma maneira da 1ª opção, clicando sobre
a preferência de sua escola.
• Se desejar, altere a escolha clicando novamente sobre o quadro
correspondente.
• Repita os procedimentos para todos os componentes pretendidos.
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Informando as coleções
escolhidas

• Algumas observações importantes:
•

Caso sua escola registre em 1ª opção Não desejo receber livros deste
componente, não receberá nenhum livro da respectiva composição em
2016, 2017 e 2018.

•

Na 2ª opção, não aparecerão as coleções da editora escolhida na 1ª
opção.

•

Caso sua 2ª opção seja Não desejo receber livros diferentes da
primeira opção, sua escola receberá, a princípio, a coleção da 1ª opção.
Mas, caso não se concretize a aquisição com a editora da 1ª opção, sua
escola não receberá nenhum livro desta composição em 2016, 2017 e
2018.

•

À medida em que as coleções forem registradas, o sistema mostrará
os códigos das coleções escolhidas.
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Informando as coleções escolhidas
•

Depois de informar as coleções escolhidas por sua escola, clique em “GRAVAR”.

•

“GRAVAR” sua escolha é a garantia de salvar as informações registradas no sistema.
Fique atento!
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Informando as coleções
escolhidas
• Algumas observações importantes:
•

Para cada componente, você deve registrar duas opções. Registrada a 1ª
opção para um componente, o sistema SÓ GRAVARÁ a escolha se a 2ª
opção deste componente também tiver sido registrada.

•

Caso queira alterar sua escolha, basta selecionar o código da coleção
escolhida. Com isso, todas as coleções estarão novamente disponíveis
para escolha, e você poderá redefinir suas opções.

•

Sua escolha poderá ser alterada até a data final do período de escolha
(08 de setembro de 2015), e prevalecerá a última escolha gravada.
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Comprovante da Escolha
• Gravada a escolha, o sistema
vai exibir o COMPROVANTE
DA ESCOLHA.
• Verifique, no comprovante, as
coleções registradas para cada
composição.
• Lembre-se: é possível alterar a
escolha até o fim do período
de escolha (08 de setembro).
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Muita Atenção!
• Se sua escola registrar escolha de obra para algum
componente e deixar de marcar escolhas em outros
componentes, sua escola só receberá os livros
registrados, e não receberá dos demais componentes.
• Se sua escola gravar a escolha sem marcar nenhuma
obra em nenhum componente, não serão
encaminhados livros para a escola.
• Se sua escola não acessar o Sistema ou não gravar sua
escolha serão encaminhados, compulsoriamente, um
dos títulos dentre aqueles aprovados constantes no
guia, para cada componente curricular.
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Recuperando o Código
de Segurança

24

Recuperando o código de
segurança
• Caso precise acessar o sistema novamente,
você precisará informar o código de
segurança.
• Se tiver esquecido ou perdido o código de
segurança, clique em “Se esqueceu o Código
de Segurança clique aqui”:
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Recuperando o código de
segurança
• Informe o RG e a data de nascimento do
responsável, da mesma forma como foi
cadastrado na etapa de “Identificação do
Usuário”.

• Depois, clique em recuperar.
• O sistema informará novamente o código de
segurança.
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Recuperando o código de
segurança
• O sistema informará novamente o código de
segurança.

• Anote o número e clique em “Fechar”
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Muito importante!
•

Após a terceira tentativa com erro, o Código de Segurança será bloqueado
definitivamente.

•

Você não terá mais acesso à escolha do material didático.

•

As escolhas já gravadas não poderão ser alteradas.

•

Prevalecerá o último registro efetuado no Sistema. Caso a escola não tenha
gravado nenhuma opção, receberá, compulsoriamente, um dos títulos dentre
aqueles aprovados constantes no guia, para cada componente curricular.
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Alterando a Escolha
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Alterando a escolha
• Caso deseje alterar a escolha, acesse o sistema da forma indicada nos
slides 3 a 8 deste Passo a Passo.
• Informe o CPF do responsável cadastrado no primeiro acesso e o Código
de Segurança fornecido pelo sistema. Em caso de perda ou esquecimento
do código, proceda conforme os slides 25 a 28.
• Para alterar a escolha, clique no quadro correspondente à opção que
deseja alterar:
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Alterando a escolha
• Depois de clicar sobre a opção que será alterada, o sistema apresentará
novamente as coleções para sua seleção.
• Selecione a opção desejada, clicando sobre os títulos:

• Repita os procedimentos para todos os componentes que pretende
alterar.
• Depois, grave a escolha, seguindo os passos do slide 20.
31

Contato do
Coordenador dos
Correios nos Estados
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Qualquer dúvida em relação a entrega da
carta senha ou de materiais didáticos, entre
em contato com o Coordenador dos Correios
do seu Estado.
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Lista
de Correio
Contatos nos Estados
Coordenadores
do
DR

Virtual

Telefone

MARCOS DA MATA SILVEIRA (Gerente GOPE)

Nome

DELOG

401

(61) 3535-8621 / 8127-5077

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA (Coordnação Operação)

DELOG

401

(61) 3535-8825

e-mail
mmsilveira@correios.com.br
josecar@correios.com.br

ANDERSON TARCISO STERNBERG (Coordnação Operação)

DELOG

401

(61) 3535-8825

tarciso@correios.com.br

GEVEN/BSB

401

(61) 3535-8849 / 9298-6369

CESIS

400

(61) 3207 1507

MARCOS ANTONIO THOMAZ (Transporte Nacional)

SPM

450

(11) 3838-7830/7821 / 8234-0217

RILDO CHAGAS DE MELO

ACR

-

(68) 3244-1267 / 9282-6139

pereira@correios.com.br
mmsoares@correios.com.br
marcosthomaz@correios.com.br
rildoc@correios.com.br

ANTONIO SANTANA FERREIRA

AL

-

(82) 3324-1997 / 2126-2637 / 9167-6641 / 9910-6042 / 3324-1997

antoniosantana@correios.com.br

ARLEN JOHNES NEVES LIMA

AM

-

(92) 3629-9804 / 991421634 - 3637.1440

PEDRO NERY DE CASTRO

AP

-

(96) 3241-1480 - 2101-7216 / 98404-9906

ajlima@correios.com.br
pedronery@correios.com.br

WALESKA MENDES SOARES

BA

420

(71) 3346-2362 / 91672600
Joca - (71) 9173 2381 - 3391 8312 - 3215 4147

waleskam@correios.com.br

BSB

-

(61) 3363-1477 - 91207509

jandiaracosta@correios.com.br

CE

-

(85) 3277-1929 / 9228-1369 / 9129 4015 - Derly: 9624.4054

fediberto@correios.com.br

PAULO CARDOSO GUIMARÃES

ES

441

(27) 3334-3132 / 99932 9508

PAULO ROBERTO COSTA

GO

-

(62) 3248-2085 / 96315659

MANOEL CLEBER SAMPAIO

MA

412

(98) 3244-3818 - 87662788 - 32442801

WESLEY APARECIDO DE ALMEIDA RIBEIRO

MG

430

(31) 3490-6253 / 8738 7650 / 3913-7193 /3396-9876

EDAILSON PAIXÃO DE MATOS

MS

431

(67) 3314-2834 / 9202-3516 / 3365

JOÃO JOSE BATISTA FILHO

MT

432

(65) 3688-1001 / 9242-1199 / 65 9971-8040

JORGE LUIZ ALMEIDA DO NASCIMENTO

PA

411

(91) 3235-2841 / 88261103(Oi) /81229970 (tim)

PEDRO DE SOUZA EVANGELISTA JUNIOR

PB

452

(83) 8888-7900 / 8844-6982 / 88695641 / 32343588

ANA ELIZABETH MEDEIROS MACEDO

PE

410

(81) 3252-3361

RINALDO MACHADO DE ARAÚJO

PI

442

(86) 3220 4149 - Carlos 3220 4149

FABIANO TEIXEIRA DE MELLO

PR

-

(41) 3239-3033 - 3310-2347 3668 6711

LUIZ GAMA NETO

RJ

-

(21)2503-8914 / 8915 / 99861 1130

pcguimaraes@correios.com.br
paulo.costa@correios.com.br
manoelclebers@correios.com.br
wesleyribeiro@correios.com.br
matose@correios.com.br
joaoJB@correios.com.br
jorgelan@correios.com.br
pedrojr@correios.com.br
anaem@correios.com.br
rinaldoaraujo@correios.com.br
fabiano.melo@correios.com.br
marcospauloRJ@correios.com.br

MARCIO PEREIRA LIMA

RN

462

(84)32326041 - 3643-4175 - 8821 1765

marciopereiralima@correios.com.br

NILO JOSÉ DOS SANTOS VITOR

RO

433

(69)3223-6599 / 9914-8216 And:3223 6599
Mizael: 69-3422 2424 69-9217 3367

nilov@correios.com.br

VALDIR DA CRUZ

RR

-

(95) 3626 0462 / 3621-3527 / 3621 3536

OLÁVIO FRANCISCO DA ROSA FILHO

RS

-

(51) 3361-7463 / 8479-6516 - Gis: 9364-5036

RONALDO CIDADE MATOS

SC

461

(48) 3954-4176 - 91562401 - 3954-4109

EDIVALDO ALVES DE ALMEIDA

SE

421

(79) 8886 0594 / 3241-1934/ 9991-0164

FABIO DIAS DA SILVA

SPI

453

(14) 4009-3733

EDEVAL TAMAROZI PEROSSI

SPM

450

(11) 3941-9819

TO

-

(63) 3215-2699/9237-8172

MÁRIO PEREIRA DE SANTANA (Gerente de Contas )
MARCELO MELLO N. SOARES (Suporte MCE)

JANDIARA COSTA DIAS
FRANCISCO EDIBERTO DO NASCIMENTO LIMA

VALCI GOMES DA SILVA

valdircruz@correios.com.br
olaviofilho@correios.com.br
rcidade@correios.com.br
edivaldoalves@correios.com.br
fdsilva@correios.com.br
edevalt@correios.com.br
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