Passo a Passo para a Secretaria de Educação acompanhar a Escolha do PNLD 2020

Os perfis de secretário/a de educação e de comitê estadual/municipal terão acesso a
escolha das escolas da sua rede de ensino, apenas para consulta, durante o período da escolha.
Ressaltamos que não será possível fazer nenhuma modificação na aba escolha PNLD 2020,
apenas acompanhar o processo de registro.
A Secretaria de Educação e o comitê deverão acessar o PDDE interativo, com o CPF e a
senha, em http://pddeinterativo.mec.gov.br/.

1) Clique na aba Livro e em seguida no botão “Acessar NOVAS FERRAMENTAS”:

2) Após clicar em “Acessar NOVAS FERRAMENTAS”, automaticamente será migrado para
o SIMEC. Em seguida, deverá clicar no botão a esquerda da tela e selecionar a opção
“Escolas”:

3) A pesquisa pode ser realizada por escola. Nessa caso, deverá ser inserido o INEP ou o
nome da escola no campo “Escola” e clicar no botão “Buscar”:

Para verificar todas as escolas pertecentes a rede de ensino basta deixar os campos sem
preenchimento e clicar no botão “Buscar”:

4) Após a pesquisa, clique no botão verde
na aba “Escolha”:

e acompanhe o registro da escola, clicando

Se as abas estiverem com um

Se as abas estiverem com um

significa que a escola ainda não preencheu a respectiva aba.

significa que a escola já preencheu a respectiva aba.

5) Quando a escola não for participante do PNLD, por ser escola nova e ainda não constar
no censo escolar 2018 ou por não possuir alunos matriculados nos anos finais do ensino
fundamental, aparecerá a seguinte informação:

6) Para consultar a lista de escolas participantes acesse o portal do FNDE em
www.fnde.gov.br >> Programas >> Programas do Livro >> PNLD >> Escolha PNLD 2020
>> Outras Informações >> Escolas participantes da escolha do PNLD 2020.

Em caso de dúvidas enviar e-mail para: livrodidatico@fnde.gov.br.

