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Governo do Estado de São Paulo 
Diretoria de Ensino – Região de Santo André 

08/02/2023 

 

REDE Nº 013      
 

Prezados,  
 

ASSUNTO 01: PNLD: RESERVA TÉCNICA E OUTROS INFORMES 
 

RESERVA TÉCNICA: a ferramenta de reserva técnica está aberta no Sistema PDDE 

Interativo/SIMEC para solicitação de livros pelas escolas até o dia 15 de fevereiro. Somente 

para as obras do PNLD 2020 (Anos Finais), PNLD 2021 (Ensino Médio) e PNLD 2022 (Educação 

Infantil). As obras do PNLD 2023 (Anos Iniciais) serão ofertadas em outra data. Como 

a distribuição para 2023 ainda não foi concluída, é importante que as escolas verifiquem, 

antes de solicitar a reserva técnica, os livros que ainda irão receber por meio do Sistema de 

Distribuição de Livros no link: https://www.fnde.gov.br/distribuicaosimadnet/ 

 

 

Ao acessar o sistema, basta informar: Ano (2023); Programa (PNLD); UF e município. Ao clicar 

em "Confirmar", o sistema apresentará uma lista. Localize a sua escola e clique no ícone 

“Visualizar” (lupa à direita da tela) e, em seguida, em "Encomenda", quando então será possível 

visualizar todas as obras que estão sendo entregues na sua escola. Todos os pedidos serão 

submetidos a análise de consistência e validação pelo órgão central. 

 

 

REMANEJAMENTO: destacamos que a ferramenta de remanejamento é sempre a alternativa 

mais rápida para solucionar falta de livros. É essencial que as escolas demandem livros faltantes 

no PDDE Interativo/SIMEC via remanejamento, uma vez que a reserva técnica é limitada a até 

3% dos livros a que a rede tem direito. 

 

 

REGISTRO DA DEVOLUÇÃO: até o dia 17 de fevereiro as escolas devem acessar o PDDE 

Interativo/SIMEC para informar a quantidade de livros reutilizáveis do PNLD 2020 e do PNLD 

2021 devolvidos pelos alunos. 

 

 

CPF DOS ALUNOS ANOS INICIAIS: o prazo para informar o CPF dos estudantes dos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), que servirão para acesso ao Portal do Livro para  

https://www.fnde.gov.br/distribuicaosimadnet/
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baixar as obras em formato digital do PNLD 2023 deverá ser reaberto no futuro. Sugerimos às 

escolas que desde já organizem o cadastro dos alunos com CPF para facilitar e agilizar na ocasião 

da reabertura. Aos alunos que não possuem CPF recomendamos que os responsáveis sejam 

orientados a providenciar pelo endereço abaixo: 

 

 https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/InscricaoPublica/inscricao.asp 

 

PEC Wanderlei 

Núcleo Pedagógico 

 

 

ASSUNTO 02: OBMEP - 18ª EDIÇÃO – INSCRIÇÕES 
 

É com satisfação que anunciamos a abertura das inscrições para a Olimpíada Brasileira de 

Matemática das Escolas Públicas – 18ª OBMEP. As inscrições iniciaram no dia 01 de fevereiro e 

ficarão abertas até o dia 17 de março, somente na página www.obmep.org.br. 

 

Gostaríamos de lembrá-los, que conforme regulamento, os estudantes medalhistas da OBMEP 

2022 que em 2023 estudavam e ainda estudam em escolas públicas, receberão uma Bolsa de 

Iniciação Científica do CNPq, com início previsto a partir do mês de abril. Todas as informações 

referentes ao Programa de Iniciação Científica se encontram no site: www.obmep.org.br 

 

A relação de estudantes medalhistas e com menção honrosa está disponível no site da OBMEP. 

Também foi envidado para as escolas na Rede 189/22 de 23/12/2022. 

 

Contamos com ampla adesão das escolas nesta inciativa. 

Cristina Chacur – PEC Matemática 

Núcleo Pedagógico 

 

 

 

 
ASSUNTO 03: CRONOGRAMA ATPC 2023 

 
Informamos que, na página do CMSP - programação profissionais da educação, está disponível 

o Documento Orientador e o Cronograma Atualizado do 1º bimestre referente às reuniões de 

ATPC para este ano letivo de 2023. 

 

 

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/InscricaoPublica/inscricao.asp
http://www.obmep.org.br/
http://www.obmep.org.br/
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Com o intuito de auxiliar as Unidades Escolares neste momento de ATPC, disponibilizamos os 

arquivos através dos links a seguir: 

 

Documento Orientador ATPC2023  

Cronograma ATPC 1º bimestre 

Núcleo Pedagógico 

 
 

 
 

https://drive.google.com/file/d/13TE-c5vHJBqg07zpNhws2DlQUNSR7VTg/view
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17eJkzOeofUpwf2fp9OGAKh4kxTZiVimx/edit?rtpof=true&sd=true

