
 

 

Comunicado nº 03/ASSIN/LIVRO     

Fortaleza (CE), 26 de outubro de 2015. 

 

Inicialmente, damos nossos cumprimentos aos parceiros dos Programas do Livro. Como é do 

conhecimento de todos, encontramo-nos no período de recebimento dos Livros Didáticos 

(PNLD/2015) 1º ao 5º, primeira reposição; 6º ao 9º, grade cheia (todos recebem livros de acordo 

com Censo Escolar 2015). 

Para tanto, pontuamos algumas advertências às instituições responsáveis pelo processo da entrega 

dos livros: 

1. A CARTA AZUL é um documento imprescindível no ato da entrega dos livros pelos 

CORREIOS, sendo entregue no período de setembro a outubro, fazendo-se necessário que o 

responsável pelo recebimento dos livros a tenha em mãos para a averiguação e conferência desse 

material; 

2. Caso a escola não tenha recebido a CARTA AZUL poderá consultar as quantidades de livros e 

títulos no sítio do FNDE no endereço: 

https://www.fnde.gov.br/distribuicaosimadnet/iniciarSistema.action 

 

3. Tendo em vista que os Correios funcionam em horário comercial, há a necessidade de a escola 

designar um responsável para que receba e confira o material no momento de sua chegada à 

instituição de ensino, dessa forma, evitando transtornos futuros; 

4. Em caso de problemas com os Correios na entrega dos livros, a escola deverá entrar em contato 

imediatamente com a Assessoria de Livros pelo telefone 3459-7204 e/ou E-mail: 

assin.livro@sme.fortaleza.ce.gov.br  para que sejam tomadas as devidas providências; 

5. As escolas que receberem livros didáticos que não ofertem mais a respectiva série/ano deverão 

comunicar à Assessoria de Livros para o devido remanejamento para escolas com as referidas 

demandas; 

6. Em caso de reordenamento de turmas (transferência de turmas entre escolas), lembramos que os 

livros devem acompanhar os alunos para a escola onde foi realizada a nova matrícula, assim, 

evitando carências; 

7. As escolas públicas municipais receberão os livros de acordo com o CENSO ESCOLAR do ano 

anterior. 

Atenciosamente, 

Mayara Sousa dos Santos 

Assessora Técnica de Gestão de Livros 
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