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Senhores(as) Diretores(as) e Professores (as) Coordenadores (as), 

 

O registro da escolha do PNLD Literário decorrerá de 18 a 31 de outubro de 

2018 e será realizado no Sistema PDDE Interativo, que pode ser acessado no 
endereço: 

  
http://pddeinterativo.mec.gov.br 

 
A escolha das obras literárias deve ser realizada de maneira conjunta entre o 

corpo docente e o dirigente da escola com base na análise das informações 

contidas no guia anexo. 
  

Caso a escola não queira receber os livros do PNLD Literário, precisará indicar 
a opção “NÃO DESEJO RECEBER LIVROS”. 

  
A escola deverá registrar a escolha de todos os livros da série/ano em um 

mesmo momento. O sistema não deixará prosseguir se a escola não indicar 
algum dos livros, excetuando-se os casos que a escola marcar a opção “NÃO 

DESEJO RECEBER LIVROS”. Essa exigência se dá diante da necessidade de 
aumentar a segurança do registro de escolha no sistema. 

  
Se a escola não acessar o Sistema ou não gravar opção em nenhum momento, 

serão encaminhados aleatoriamente os títulos dentre aqueles aprovados 
constantes no guia, conforme critérios de alocação definidos pelo FNDE. 

  

As escolas deverão inserir a ata de reunião da escolha no sistema PDDE 
Interativo e, caso não o façam, precisam apresentar uma justificativa para a 

não inclusão da ata. 
  

As obras literárias serão disponibilizadas integralmente, mediante senha 
gerada pelo sistema PDDE Interativo para a direção da escola, para visualização 

pelos professores durante o período de registro da escolha no Guia do PNLD 
Literário 2018. 

  
Frisamos que não é permitido o acesso de representantes das editoras nas 

dependências da escola durante o período de registro da escolha, que 
acontece de 18 a 31 de outubro de 2018. 

  
 

http://pddeinterativo.mec.gov.br/


Anexo, encaminhamos o Guia do PNLD Literário. Neste Guia você encontra 

obras indicadas para a Educação Infantil, Anos Iniciais do Ensino Fundamental 
(1° ao 5° ano) e Ensino Médio, todas selecionadas a partir de critérios que se 

orientaram pela qualidade estética da obra literária e sua adequação aos 
critérios indicados no edital do PNLD -Literário. 

 

Uma grande novidade deste PNLD é que algumas obras estão acompanhadas 
de material de apoio, destinado ao(à) professor(a), também avaliado em 

conformidade com orientações metodológicas que respaldam a abordagem do 
texto literário em contextos de ensino. É a primeira vez que teremos obras 

literárias que poderão vir acompanhadas desse material. 
 

Outra novidade que merece destaque é a disponibilização de obras literárias 
em língua inglesa para o Ensino Médio. A partir desta edição do Programa, 

professores(as) de língua inglesa poderão dispor desse recurso para suas aulas, 
ampliando o contato de seus (suas) alunos(as) com textos literários escritos 

nessa língua. 
 

As escolas deverão registrar a escolha das obras literárias nas categorias 

listadas a seguir: 

 

Categoria 4 (1º ao 3º ano do ensino fundamental): 

• Cada escola deverá escolher 35 (trinta e cinco) obras para compor o acervo. 
• Os acervos serão destinados para a sala de aula. 

• Cada turma receberá um acervo. 
 

Categorias 5 e 6 (4º e 5º ano do ensino fundamental e Ensino Médio): 
• Cada escola deverá escolher 50 (cinquenta) obras para compor o acervo e 

também deverá escolher 2 (duas) obras para cada aluno. 
• Os professores também receberão os mesmos exemplares dos livros 

destinados aos alunos para conduzir as atividades pedagógicas. 
• Os acervos serão destinados para a biblioteca e serão escolhidos para cada 

ano/série. 
• A quantidade de acervos distribuídos dependerá da quantidade de alunos 

existentes na escola. 
• Para cada livro do aluno, deverão ser indicadas duas opções, 1ª e 2ª opções, 

de editoras diferentes. 

• Na escolha do segundo livro do aluno, o sistema não permitirá que sejam 
escolhidas obras das editoras já indicadas no primeiro livro. Assim, ao escolher 

os dois livros do aluno, a escola indicará obras de 4 (quatro) editoras diferentes. 
• Os 2 (dois) livros que são destinados aos alunos e professores são 

reutilizáveis, portanto, permanecerão em caráter provisório com os 
beneficiários durante o ano letivo correspondente, devendo ser devolvidos para 

a escola após esse período para posterior utilização por outro 
estudante/professor. 

 

 

Veja no quadro abaixo a distribuição dos acervos por categorias: 

 



 
 

Demais informações poderão ser acessadas no portal do FNDE em: 

  

http://www.fnde.gov.br/programas/programas-do-livro/livrodidatico/escolha-

pnld-literário-2018 

 

Atenciosamente, 

 

Joyce Camila Ariozo Fava 

 PCNP de Língua Portuguesa 

Jucelene Gimenez 

PCNP Anos Iniciais 

 

 

De Acordo 

 

 

                                                                 Fábio Augusto Negreiros 

Dirigente Regional de Ensino 
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