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Defenda sua escola: A escolha deve ser definida por cada unidade escolar, considerando três coisas:
a participação dos professores, a realidade pedagógica da escola e as resenhas das coleções
contidas no Guia de Livros Didáticos.
Estabeleça limites: Desde o dia 18 de abril até o o último dia de registro da escolha no sistema,
os representantes das editoras NÃO PODEM MAIS acessar pessoalmente as escolas
NEM PARTICIPAR DE EVENTOS relativos à escolha que envolvam as redes de ensino.
Proteja-se: Tome cuidado com a senha de acesso ao PDDE Interativo. Mantenha a senha
atualizada e secreta, para assegurar que será utilizada somente por quem de direito. O responsável
pela senha é o diretor da escola!
Em caso de irregularidades em seu processo de escolha, registre
denúncia no link “Fale Conosco” no portal do FNDE:
www.fnde.gov.br.
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Ganhe aliados: O processo de escolha é uma atividade da qual toda a comunidade escolar pode e
deve participar. Envolva todos os professores e o corpo diretivo na seleção das obras. E convoque
os pais e os alunos para conhecer o resultado da escolha e do registro no sistema!
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Na época da escolha do livro didáƟco, o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, as secretarias de educação e as escolas
unem esforços com uma Įnalidade: assegurar a seleção de livros didáƟcos
de forma democráƟca e autônoma pelas escolas.

O que talvez você não saiba é que existem alguns envolvidos no
programa que atuam com outros objeƟvos. E é preciso Įcar
atento, para que o alvo principal não saia do foco. Contamos com
a sua ajuda para garanƟr que nosso programa seja o sucesso que
esperamos! Veja como atuar:
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Você já sabe: O Programa Nacional do Livro DidáƟco é um programa de
parcerias! É necessário mais de um agente envolvido na execução das
ações para que o aluno receba livro didáƟco de qualidade para estudar.

Ganh
e

ESCOLHA
PNLD 2017

s
o
d
a
i
l
A

Pode
ser que, ao pensar sobre
escolha, você lembre imediatamente
dos profissionais que atuam em sua escola
envolvidos na seleção dos melhores livros
didáticos. Porém, o processo de escolha é uma
atividade da qual toda a comunidade pode e deve
participar.

Além de envolver os professores e o corpo diretivo da escola,
lembre-se de convocar os próprios estudantes e seus responsáveis
para entender mais sobre o processo e, principalmente, conhecer o
resultado da escolha e do registro no sistema.
Participar da escolha vai fazer com que a comunidade escolar
sinta-se ainda mais responsável pelo livro didático e os cuidados
que o material requer, já que conhece o trabalho que foi
empregado desde o início para obter o melhor para a escola!
Conheça as regras e o funcionamento do programa
acessando no portal do FNDE, em www.fnde.gov.br,
a página dedicada ao Progrma Nacional do
Livro Didático - PNLD.
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A escola tem um
superpoder em suas mãos e não
deve ter medo de utilizá-lo: Uma escolha
consciente.

Conhecer a realidade pedagógica da escola é
fundamental para escolher as melhores coleções para
utilização nos próximos anos.

Por isso, a opinião dos (SUPER) professores e (SUPER) professoras
tem importância fundamental na escolha dos livros didáticos de sua
escola. A escolha deve ser estabelecida democraticamente e de
forma consensual por todos eles juntamente com a equipe
pedagógica da escola, em reunião com este propósito. Todos os
participantes da reunião devem ser identificados e assinar a Ata
da Escolha para registrar sua participação.
Em caso de irregularidades no processo de escolha,
registre denúncia no link “Fale Conosco”
portal do FNDE: www.fnde.gov.br.
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O Guia de Livros Didáticos
é o único compêndio que contém
TODAS as obras aprovadas e deve ser o
norteador da escolha. Com base na análise das
resenhas disponibilizadas no Guia, o corpo docente da
escola precisa encontrar as obras que são mais adequadas
para a unidade escolar.

Desde o dia 18 de abril até o o último dia de registro da escolha
no sistema, os representantes das editoras não podem mais
acessar pessoalmente as escolas nem participar de eventos
relativos à escolha que envolvam as redes de ensino.
Decida o futuro de sua escola conscientemente. Conheça as
normas de conduta no âmbito da execução dos Programas do
Livro, a Portaria Normativa/MEC nº 7/2007 e os Compromissos
da Escola, acessando a página da escolha em
www.fnde.gov.br.
Em caso de irregularidades no processo de escolha,
registre denúncia no link “Fale Conosco” do
portal do FNDE.
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O registro da escolha será
realizado em 2016 no sistema PDDE
Interativo. Para acessar o sistema, o diretor
da escola precisará informar seu CPF e a senha que
já utiliza. Caso ainda não possua acesso ou encontre
algum problema em seu cadastro, é preciso entrar em
contato com a secretaria de educação.

Qualquer inserção no sistema é gravada com os dados de login e
senha utilizados para acesso. Por isso, todo cuidado com a senha! Ela
é a chave para registrar a escolha. O diretor deve assegurar-se de que
ela é segura, está atualizada e permanece secreta.
Certifique-se de que os livros registrados estão de acordo com a Ata da
Escolha, antes de finalizar. Após clicar em finalizar, os registros de
escolha não podem mais ser alterados.
Em caso de fraude, a direção da escola ou o(a) dirigente da rede
de ensino deverá enviar ofício ao FNDE, relatando o ocorrido.
Em caso de irregularidades no processo de escolha,
registre denúncia no link “Fale Conosco” portal do
FNDE: www.fnde.gov.br.

