
                                      GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

                                          DIRETORIA DE ENSINO DA REGIÃO OSASCO 
                                                          NÚCLEO PEDAGÓGICO 
 
 

 

Circular N.º 417/2019 – NPE 

                                                                                      Osasco, 10 de dezembro de 2019. 

Senhores (as) Gestores (as) 

Prezados(as) Professores(as) Coordenadores(as) 

Assunto:  Matrículas em 2020 e devolução dos livros didáticos do Ensino Médio – Prazo 

15/12/2019 

A Dirigente Regional de Ensino de Osasco, no uso de suas atribuições legais, solicita aos 

gestores que acessem o sistema PDDE Interativo/SIMEC, até o dia 15/12/19, na 

aba “Matrícula”, e informem a quantidade de alunos a serem atendidos no ano letivo de 

2020. Essa informação é muito importante para que ajustar os dados do Censo Escolar 2018 

às matrículas efetivadas nas escolas e para que possa fazer uma distribuição mais eficientes 

dos livros. 

Também na aba “Matrícula” deverá ser informada a quantidade de livros do ensino 

médio que foram devolvidos ao final do ano letivo de 2019. 

Chegou a hora de os estudantes do Ensino Médio devolverem às escolas os livros didáticos 

que os acompanharam em seu trajeto ao longo de 2019. 

Ressalta atenção às exceções: livros de Arte, Sociologia e Filosofia não devem ser 

devolvidos, pois são volumes únicos e consumíveis, ou seja, destinados ao uso exclusivo do 

aluno ao longo do Ensino Médio. 

Mobilizem os estudantes! Recolham os livros reutilizáveis e ajude o FNDE a tornar o Livro 

Didático uma política cada vez mais eficiente. Quanto mais livros devolvidos, mais recursos 

poderão ser utilizados em outros materiais do PNLD. 

Segue anexo, manual com as orientações para preenchimento, também disponível no 

sistema PDDE Interativo/SIMEC: 
 http://www.fnde.gov.br/index.php/programas/programas-do-livro/pnld/manuais-pdde-
simec 

Desde já agradece e conta com a costumeira colaboração e apoio para o sucesso desta ação. 

Atenciosamente,                                                

                    

Maria de Fátima Francisco 

RG 18.237.836 

Dirigente Regional de Ensino, em exercício 
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