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                                 COMUNICADO 

 

Solicitado por: NPE 

Autorizado: Dirigente Regional de Ensino  

Transmitido: NIT 

Comunicado: 476/2020 

Data: 29/10/2020 

Assunto: PNLD - livros EPUB3 e remanejamento de livros em Braille 
 

Prezadas Diretoras & Diretores 

 

Para garantir melhores condições de aprendizagem, as obras do PNLD também são ofertadas em 

formato acessível EPUB3. Essa tecnologia se destina a estudantes e professores com cegueira, 

baixa visão e dislexia. 

Esse material possui uma interface mais intuitiva e é compatível com diversos dispositivos de leitura 

como computadores, tablets e smartphones. Para as obras destinadas ao Ensino Médio e aos Anos 

Finais do Ensino Fundamental, será necessário realizar o cadastro do estudante que precisa do 

material no sistema PDDE Interativo. A escola precisa informar o nome do estudante, o CPF, a 

série/ano e o tipo de deficiência. Efetuado o cadastro, o sistema emitirá uma chave de acesso para 

cada obra. As obras disponibilizadas aos estudantes são as mesmas adotadas pela sua escola. 

Por meio do link informado na chave de acesso, a escola terá acesso à plataforma para 

disponibilização do livro em formato acessível EPUB3. Essa chave gerada deve ser carregada na 

plataforma para visualização da obra. 

Encaminhamos tutorial com todos os passos para facilitar o acesso ao material. 
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Para as obras destinadas aos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, é necessário encaminhar um 

email para coled_fnde@fnde.gov.br informando o INEP da escola, o nome do estudante, seu 

CPF, sua série/ano e o tipo de deficiência. Devemos todos nos esforçarmos para que o estudante 

com deficiência de sua escola receba os materiais do PNLD. Os livros em formato acessível 

representam um importante instrumento de aprendizado e de garantia de igualdade de condições 

para os estudantes. 

Ressaltamos que os livros acessíveis em formato EPUB3, se gerados em 2020, poderão ser 

utilizados em 2020 ou 2021. Para solicitações para séries/anos distintos, a escola só poderá 

solicitar em 2021. Portanto, se foi solicitado EPUB para determinado aluno matriculado no 6º ano 

em 2020, só será possível solicitar para este aluno livros do 7º ano em 2021. Por fim, comunicamos 

que o sistema ficará permanentemente aberto para solicitações. 

• Remanejamento de livros em Braille 

A ferramenta de remanejamento do PDDE Interativo/SIMEC possibilita que as escolas com livros 

ociosos possam oferecer esses materiais às unidades escolares onde há falta de livros, bem como 

permite que as escolas demandem materiais que estejam em falta, o que propicia o efetivo 

aproveitamento desse valioso recurso didático. O sistema de remanejamento do PDDE 

Interativo/SIMEC fica permanentemente aberto e disponível para as escolas realizarem as trocas 

dos livros didáticos. É possível também indicar no sistema se há sobra ou falta de livros em Braille 

na sua escola. Não deixe de registrar no sistema caso tenha livros não utilizados em sua escola. 

Pode ser que um aluno de uma escola próxima esteja precisando desse material que demanda 

muito trabalho e recursos. Fiquem atentos! 

Os livros em Braille também são identificados por códigos com caracteres numéricos e letras. É 

importante observar que as letras “BL” e “BM” ao final do código identificam o tipo de exemplar, a 

saber: BL = Livro do Aluno em Braille BM = Manual do Professor em Braille. 

Lembramos que o remanejamento é sempre a alternativa mais rápida para solucionar a falta de 

livros nas escolas! O manual de remanejamento 2020 segue neste link. 

http://bit.ly/EPUB3_Remanejamento   -   O manual de remanejamento 2020 link/ Tutorial com todos 

os passos para facilitar o acesso ao material 

 

 

Agradeço o empenho e dedicação de todos.  

 

Atenciosamente. 

 

 

 

http://bit.ly/EPUB3_Remanejamento


 
Endereço: Rua Regente Feijó, 773 - Centro - Capivari/SP 

Telefone: (19) 3491-9200 
E-mail: decap@educacao.sp.gov.br 

 
 

 

Responsável: 

 

              Marcelo Bossolan  

              PCNP de Língua Portuguesa  

 

 
De acordo: 

Selma Alconche de Oliveira  

Responsável pelo NPE 
 

 

 

 

 


