
Webinar
Escolha PNLD 2023 – Obras Didáticas



Escolha PNLD 2023

✓ Prazo para registro: 05 a 16/09/2022.

✓ Anos iniciais do ensino fundamental.

✓ Participantes:

Adesão
Modelo de Escolha
Censo Escolar



Guia PNLD



Por Área – Categoria 1 



Por Obra – Categoria 2 



PNLD Digital 

• Plataforma PNLD Digital https://pnlddigital.fnde.gov.br/login.

• As informações dos gestores (nome, CPF e e-mail) serão migradas 
automaticamente do Sistema PDDE Interativo/SIMEC para o PNLD Digital. 

• CPF e senha pessoal e intransferível. 

https://pnlddigital.fnde.gov.br/login


PNLD Digital  



Aceite de termos de uso

Ao solicitar acesso, o usuário deverá ler cuidadosamente os termos de uso e aceita-lo para prosseguir.



Identificação do Gestor
• As informações do gestor da escola serão autenticadas de acordo com as informações cadastradas

no Sistema PDDE Interativo.

• Se houve alteração do gestor, o cadastro deve ser atualizado no PDDE Interativo.

• Envio de senha de acesso ao e-mail do gestor.



Identificação do Gestor
• Finalização cadastro.



Identificação do Gestor

• Acessar link encaminhado para o e-mail cadastrado para liberação do acesso ao

sistema.



PNLD Digital 



PNLD Digital 



PNLD Digital

• o gestor da escola visualizará todas as escolas 
aos quais ele é atribuído.



Registro da Escolha



Registro da Escolha

• Selecione o Edital PNLD 2023 – Objeto 1



Registro da Escolha
• Verificação  de Segurança. 



Registro da Escolha



Registro da Escolha



Ata de Escolha
• É obrigatório anexar a ata de escolha ou apresentar justificativa para a não inclusão da ata no sistema.
• Salvar a ata garante que houve a participação dos professores e dá transparência ao processo de escolha.
• Divulgação na comunidade escolar.



Registro da Escolha – Categoria 1 



Registro da Escolha – Categoria 2 



Finalização do registro



Norma de Conduta
• São as regras a serem observadas por todos os participantes do PNLD.

• Visam garantir uma postura ética entre as empresas fornecedoras e definir condutas aderentes às
diretrizes do PNLD.

• Escolas e Secretarias de educação não podem abrir espaços, físicos ou virtuais, para eventos ou
reuniões com as editoras e seus representantes.

• Essa é uma forma de proteger a escolas e as pessoas que cuidam da educação.

• Não podemos aceitar qualquer brinde ou presente das editoras ou seus representantes.

• Os representantes de editoras não podem ter acesso, mesmo que virtual, aos profissionais de
educação durante o período de escolha.

• Violações às normas de conduta do PNLD: ceac@fnde.gov.br

mailto:ceac@fnde.gov.br


• Portal FNDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/programas-do-
livro/pnld/escolha-pnld-2023

• Dúvidas: livrodidatico@fnde.gov.br

https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/programas-do-livro/pnld/escolha-pnld-2023
mailto:livrodidatico@fnde.gov.br

