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                                 COMUNICADO 

 

Solicitado por: NPE 

Autorizado: Dirigente Regional de Ensino  

Transmitido: NIT 

Comunicado: 488/2022 

Data: 31/08/2022 

Assunto: PNLD: PDDE Interativo e Sougov 
 

 Prezados Gestores, 

 

  PNLD – 2023 – Anos Iniciais: Cadastro no SOUGOV: o FNDE está 

organizando a escolha do PNLD 2023 – Anos Iniciais; com previsão para a primeira 

quinzena de setembro, será realizada em uma nova plataforma e com uma nova 

sistemática de gestão do programa, por meio do “Portal do Livro”. Para acessá-lo, 

será necessário que todos os gestores e professores de escola tenham cadastro no 

portal SOUGOV. Este pode ser acessado pelo link. Assim, antes da etapa de escolha, 

será necessário que todos os gestores escolares providenciem seu cadastro no 

SOUGOV. Sugerimos que seja dada prioridade a esse cadastro para garantir que, 

por ocasião da escolha, todos já estejam devidamente habilitados. 

https://www.gov.br/governodigital/pt-br/conta-gov-br
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Atualização no PDDE – Interativo: o FNDE está preparando uma Webinar do 

PNLD 2023 com data prevista para 31 de agosto de 2022 no canal do FNDE no 

YouTube, a partir das 10h. Para participar, faça sua inscrição no link. Para acessar o 

sistema PNLD Digital e registrar a escolha do PNLD 2023, os gestores escolares 

devem possuir 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 fundamental que a direção escolar atualize seu cadastro. Essa 

escolha será a primeira a realizar-se na plataforma PNLD Digital. Doravante, o 

programa irá centralizar todas suas ações nessa nova plataforma.  

Há, portanto, dois movimentos: o primeiro de atualização cadastral no PDDE – 

Interativo e um segundo movimento de criação de um novo cadastro na plataforma 

SOUGOV.  Sugerimos priorizar, nos próximos dias, a atualização e verificação de 

senha do PDDE – Interativo e na sequência criar o cadastro no SOUGOV. 

Entrega de livros: Os Correios começaram a enviar a reposição para os Anos 

Finais e Ensino Médio (para os Anos Iniciais somente a partir de novembro). As 

escolas devem receber os livros e caso haja sobra ou não venham utilizá-los deverão 

obrigatoriamente ofertar em remanejamento. 

Atenciosamente, 

 

 

 

Responsável: 

Patrícia Bet Avancini Contessa 

PEC – Língua Portuguesa 

 
De acordo: 

Lúcia Elene Doriguello 

CEC – Coordenadora de Equipe 

Curricular 

https://youtube.com/c/fndemec
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcgNmNr1-49CfUuORr58hiRp889-PJOiBe96LVZCiOEDhoFQ/viewform
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