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PNLD - livros em Braille e EPUB 

 

A Diretoria de Ensino comunica que o FNDE disponibiliza livros acessíveis 

em Braille e em formato EPUB para estudantes cegos, com baixa visão e 

surdocegueira. 

O material em EPUB permite a ampliação dos caracteres, a audição do 

conteúdo do livro e o uso de contraste para leitura, podendo atender também 

estudantes com deficiência física, deficiência motora e dislexia. Os livros 

em Braille são distribuídos pelos Correios para estudantes e professores cegos e 

com baixa visão de acordo com as informações registradas pelas escolas no Censo 

Escolar. 

Está disponível, até o dia 14 de abril, no PDDE – Interativo a ferramenta de 

reserva técnica para solicitação de livros do PNLD 2021, destinado ao Ensino Médio. 

Como a distribuição do objeto 1 (projetos integradores e de vida) 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 link: 

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

Ao acessá-lo, basta informar: Ano: 2022; Programa: PNLD; Localizar a UF e o 

município. 

Ao clicar em "confirmar", o sistema apresentará a lista na qual deverá ser 

localizada a sua escola. Clique no ícone “visualizar” (lupa à direita da tela) e aparecerá 

o link "encomenda" que, ao ser selecionado, trará todas as obras que estão sendo 

entregues em sua unidade escolar. 

Informamos que a ferramenta REMANEJAMENTO, disponível no Sistema 

PDDE Interativo/SIMEC, está aberta para ofertas e demandas de livros em Braille 

dos Anos Iniciais e finais do Ensino Fundamental. Assim, as escolas que 

possuem sobra de livros em Braille podem ofertá-los no sistema e aquelas 

com falta podem demandá-los. 

Está prevista para este mês de abril a abertura da reserva técnica dos livros 

em Braille. Os livros em EPUB podem ser solicitados no sistema PDDE 

Interativo/SIMEC. Estão disponíveis em EPUB os livros do PNLD 2019 (Anos 

Iniciais), PNLD 2020 (Anos Finais) e do PNLD 2018 (Ensino Médio).  

https://www.fnde.gov.br/distribuicaosimadnet/
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Seguem link do manual com as orientações para solicitar os livros em EPUB 

no PDDE Interativo/SIMEC e respectivo tutorial. 

Mais informações com PCNP - Andréia ou Diego. 
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