Informe 51/2020 – COARE/FNDE
Brasília, dezembro de 2020.
Atualização de Cadastro no Sistema PDDE Interativo/SIMEC
Parceiro(a) do Livro,
O sistema PDDE Interativo é o principal meio de comunicação entre o FNDE, as redes de
ensino e escolas.Todas as ações referentes à execução do PNLD, como a adesão ao Programa, a
escolha dos materiais, os pedidos de remanejamento e de reserva técnica, são realizadas neste
sistema. É nele também que são geradas as chaves de acesso para a distribuição do livro acessível
em formato EPUB 3.
Assim, é fundamental que as secretarias de educação atualizem o cadastro de suas escolas
no sistema. As entidades federais também devem manter o cadastro atualizado. Devem estar
sempre atualizadas as informações de e-mail, telefones e nomes de diretores para que nossos
parceiros do livro possam acompanhar as ações do PNLD.
Observamos que muitas Entidades Federais estão sem diretor ativo ou com diretor
desatualizado. Caso a escola federal ainda não tenha diretor ativo, ou tenha alterado o diretor,
solicitamos encaminhar documento de identificação do Diretor (a) da escola com indicação do
CPF, bem como portaria de nomeação ou termo de posse para o e-mail livrodidatico@fnde.gov.br,
indicando no campo assunto: Cadastro Entidade Federal. O FNDE irá ativar o perfil do Diretor
(a) da Escola.
Já

para

as

secretarias,

basta

acessar

a

aba

PDDE

Interativo

em

pddeinterativo.mec.gov.br, clicar em “Acessar NOVAS FUNCIONALIDADES COMO EQUIPE
ESTADUAL/MUNICIPAL’’ e buscar a opção “PDDE Interativo” no SIMEC. O passo a passo para
atualizar

o

cadastro

está

disponível

no

nosso

portal,

em

https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/programas-do-livro/pnld/manuaispdde-simec.
Mantenha seu cadastro sempre atualizado para acompanhar as informações sobre o PNLD!
A atualização é fundamental para o registro da adesão no final de janeiro de 2021 e para a
escolha do PNLD 2021 - Projetos integradores e Projeto de vida para o ensino médio, prevista
para março de 2021.

Os manuais com as orientações para secretarias de educação e escolas federais atualizarem

