


Escolha PNLD 2018 
A escolha das obras do PNLD 2018 será realizada 
pelas escolas públicas com alunado do ensino 
médio: 

– constantes no Censo Escolar de 2016; 

– cadastradas no Censo Escolar de 2017 até o mês 
de agosto.  

 

Para verificar a lista de escolas participantes, acesse 
o portal do FNDE >> Programas >> Programas do 
livro >> Livro Didático >> Escolha PNLD 2018. 
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Acessando o 
Sistema 
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Acessando o Sistema 
• A escolha do PNLD 2018 será realizada no Sistema 

PDDE Interativo. Por isso não foi encaminhada às 
escolas senha para o registro da escolha.  

• Caso sua escola ainda não tenha acesso ao sistema, 
entre em contato com sua Secretaria de Educação 
para solicitá-lo. Apenas o diretor da escola poderá 
realizar o registro dos livros escolhidos. 

• Para acessar o Sistema, você precisa de um 
computador conectado à internet. Utilize o Mozilla 
Firefox ou o Google Chrome para realizar o seu 
registro.   
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Acessando o Sistema 

• Na barra de endereços, digite o endereço 
pdeinterativo.mec.gov.br e clique Enter no teclado.  

 

 

 

 

• Aguarde o portal do PDDE Interativo aparecer em 
sua tela. 
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Acessando o Sistema 
 

• Para acessar o PDDE Interativo, a direção da escola 
deverá digitar o CPF e a mesma senha já utilizada 
para entrar no Sistema. 
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Acessando o Sistema 
• Agora ficou mais seguro o registro da Escolha do 

PNLD! O acesso ao sistema está vinculado ao CPF 
do diretor. 

• Para impedir fraudes, é importante que somente 
a direção da escola tenha acesso à senha do 
PDDE Interativo. 

• Atenção: O sigilo da senha continua sendo 
imprescindível! 

• Verifique se a senha é segura e se for o caso, 
troque sua senha! 
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• Ao acessar, clique na aba “Livro”:  

• O Sistema apresentará a tela abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Clique no ícone     l  que está localizado na coluna “Ação”. 
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Acessando o Sistema 



 

 

• Ao clicar no ícone       , o diretor deverá acessar a aba “Escolha 
de Livros”: 
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Acessando o Sistema 



Termos e Condições  
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- Leia com atenção as instruções apresentadas na tela abaixo. 
- Leia os compromissos da escola e clique no campo de seleção 
“Aceitar”. 
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- Na aba “Termos e Condições” será possível que o diretor 
verifique o código de acesso para consultar a obra na íntegra. 
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- O passo a passo para ter acesso a obra na íntegra está no portal 
do FNDE, em: www.fnde.gov.br >> Programas >> Programas do 
Livro >> Livro Didático >> Escolha PNLD 2018 >> Outras 
informações >> passo a passo – Chave de acesso para a obra na 
íntegra. 

http://www.fnde.gov.br/


 

 

• Para garantir a segurança do processo de escolha dos 
livros didáticos, o diretor, após aceitar os 
compromissos da escola, deverá informar o nome da 
mãe do diretor e data de nascimento do diretor 
antes de iniciar a escolha. 
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Séries 2018 



- Informe os anos que sua escola atenderá em 2018, apenas para ensino médio, regular. 

- O FNDE continuará utilizando os dados do censo escolar para encaminhar livros 

didáticos as escolas. Os dados informados nos ajudarão a melhorar a nossa projeção. 

- Ao salvar as informações inseridas, o botão “Continuar” será ativado. 

- Salvar as séries que sua escola atenderá em 2018 é obrigatório.  
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Séries 2018 

• As informações poderão ser alteradas a 
qualquer momento, durante o período de 
escolha, basta clicar no botão “Alterar”. 
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Acessibilidade 



Acessibilidade 

• A aba Acessibilidade é nova no PDDE interativo e, caso a 
escola possua alunos com necessidades especiais, deverá ser 
preenchida com as quantidades de alunos com necessidades 
especiais para cada série da escolha.  

 

• Após o preenchimento dos dados, clique no botão "SALVAR" 
para continuar com o cadastramento da escolha. 
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Cadastro da 

Escolha  



 

• Ao clicar no botão “continuar”, a aba 
“Escolha” será ativada.  

• Leia com atenção as orientações apresentadas 
na tela do sistema. 
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Informando as coleções escolhidas 

• Para cada componente curricular, deverão ser escolhidas duas opções, 1ª 
e 2ª, de editoras diferentes. Quando a 1ª opção for indicada, 
obrigatoriamente o responsável deverá indicar em 2ª opção a coleção que 
deseja receber ou marcar a opção “Não desejo receber livros diferentes da 
1ª opção”. 

• Caso não deseje receber livros de determinado componente, basta 
manter a indicação inicial do sistema, NÃO DESEJO RECEBER LIVROS DESTE 
COMPONENTE, em 1ª e 2ª opção. 

• Repita os procedimentos para todos os componentes pretendidos. 
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Informando as coleções escolhidas 
 

• Você poderá anexar a ata de reunião ao clicar em SELECIONAR 
ARQUIVO.  

• Salvar a ata não é obrigatório, mas garante que houve a 
participação dos professores e dá transparência ao processo e 
escolha.  

• Em seguida, basta clicar no botão “GRAVAR OPÇÕES/SALVAR 
ANEXO”. Automaticamente o sistema gravará o registro da escolha 
e a ata da reunião.  
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Cadastro da Escolha  
 

• A gravação do registro da escolha poderá ser alterada a 
qualquer momento, durante o período de  registro da escolha. 
Prevalecerá sempre o último registro gravado. Para alterar as 
coleções gravadas, basta clicar no botão ALTERAR, desde que 
a escolha ainda não tenha sido finalizada.  
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• Posteriormente, caso já tenha gravado todos os livros 

escolhidos,  clique em CONTINUAR. 

Cadastro da Escolha 



 
Finalizar 



 

• Ao clicar em CONTINUAR, você será direcionado para a aba 
FINALIZAR. Para proteger o registro da sua escola, é 
necessário finalizá-lo.  

• O sistema apresentará a tela abaixo com as coleções gravadas 
por sua escola.  
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• Para proteger o registro da sua escola, é essencial finalizá-lo. 

 

 

 

• Informação importante: ao FINALIZAR sua escolha, o registro 
não poderá mais ser alterado, mesmo que ainda esteja 
vigente o período de registro da escolha.  

 

• Certifique-se de que os livros registrados estão de acordo com 
a ata da reunião de escolha, antes de finalizar. Após a 
finalização, o último registro prevalecerá. 
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• Ao clicar em IMPRIMIR, os sistema apresentará o 
comprovante de escolha.  

 

 

 

• Caso sua escola queira imprimi-lo, basta clicar no botão 
IMPRIMIR, conforme apresentado na tela abaixo.  
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        Observações importantes 

• Caso sua escola registre em 1ª opção Não desejo receber livros deste 
componente, não receberá nenhum livro da respectiva composição 
em 2018, 2019 e 2020. 

• Na 2ª opção, não aparecerão as coleções da editora escolhida na 1ª 
opção. 

• Caso sua 2ª opção seja Não desejo receber livros diferentes da 1ª 
opção, sua escola receberá, a princípio, a coleção da 1ª opção. Mas, 
caso não se concretize a aquisição com a editora da 1ª opção, sua 
escola não receberá nenhum livro desta composição em 2018, 2019 e 
2020. 

• À medida que as coleções forem registradas, o sistema mostrará os 
códigos das coleções escolhidas. 
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Escolha dos livros de língua estrangeira 

 
 

a) caso a escola queira receber somente livros de Inglês deverá 
registrar a escolha para Inglês (em 1ª e 2ª opção) e indicar para 
Espanhol: “Não desejo receber livros deste componente”.  

b) caso a escola queira receber somente livros de Espanhol deverá 
registrar a escolha para Espanhol (em 1ª e 2ª opção) e indicar para 
Inglês: “Não desejo receber livros deste componente”.  

c) caso a escola queira receber livros de Inglês e de Espanhol, deverá 
registrar a escolha para os dois componentes (em 1ª e 2ª opção para 
cada um). O FNDE enviará livros de língua estrangeira para atender ao 
alunado do ensino médio considerando a totalidade de estudantes 
informada pela própria escola no censo escolar 2016. 
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Muita Atenção! 
• Se sua escola registrar escolha de obra para algum 

componente e deixar de marcar escolhas em outros 
componentes, sua escola só receberá os livros 
registrados, e não receberá dos demais componentes. 

• Se sua escola gravar a escolha sem marcar nenhuma 
obra em nenhum componente, não serão 
encaminhados livros para a escola. 

• Se sua escola não acessar o Sistema ou não gravar sua 
escolha serão encaminhados, compulsoriamente, um 
dos títulos dentre aqueles aprovados constantes no 
guia, para cada componente curricular. 
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Importante! 

• Os comunicados sobre a escolha serão 
encaminhadas para o e-mail cadastrado no PDDE 
Interativo. É importante mantê-lo atualizado.  

 

• As orientações quanto aos procedimentos de escolha 
do PNLD 2018 estão disponíveis no portal do FNDE, 
em www.fnde.gov.br >> Programa >> Programas do 
Livro >> Livro Didático >> Escolha PNLD 2018.  
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