Informe 29/2018 – COARE/FNDE
Brasília, agosto de 2018.

Segurança no Registro da Escolha – PNLD 2019
Parceiro(a) do Livro Didático,
A escolha do PNLD 2019 está prevista para ocorrer no período de 23/08 a 10/09/2018.
Escolher os livros que serão utilizados pelos próximos anos é um símbolo da força e da autonomia
que a escola possui. O processo de escolha do livro didático envolve duas etapas: a análise das obras
aprovadas pelo MEC disponíveis no Guia do PNLD e o registro das coleções escolhidas pelo corpo
docente de cada escola no sistema PDDE Interativo. São ações sérias, que precisam ser realizadas
conscientemente e de forma democrática em cada unidade escolar.
Analise o Guia do PNLD que estará disponível no portal do FNDE e, em reunião com a equipe
pedagógica e os professores, escolha as melhores opções para a realidade de sua escola. Registre as
decisões da reunião na Ata da Escolha. Depois registre as coleções escolhidas no sistema PDDE
Interativo, em www.pddeinterativo.mec.gov.br.
Irregularidades, fraudes e participação indevida de pessoas alheias à comunidade escolar no
processo de seleção das obras ou no registro da escolha no sistema violam as normas de conduta do
Programa e prejudicam, principalmente, a autonomia dos professores e das escolas.
Para manter a escolha segura, o diretor da escola deve manter sigilo sobre seus dados de
acesso ao sistema PDDE Interativo. É necessário alterar a senha padrão do sistema para conferir
mais segurança ao processo e impedir acessos indevidos. Durante a temporada de registro da
escolha, não compartilhe seus dados de acesso com ninguém. Após registrar a escolha, finalize o
registro no sistema, impedindo que ela seja alterada.
Lembramos que as escolas têm a obrigação de divulgar, em local público, a Ata da Escolha e
o Comprovante do Registro da Escolha para conhecimento dos professores e da comunidade escolar.
Qualquer procedimento estranho ao processo ou indício de fraude deve ser imediatamente relatado
ao FNDE. É responsabilidade dos dirigentes e professores denunciar quaisquer violações às normas
de conduta pelo e-mail: ceac@fnde.gov.br.
Esteja atento à página do livro didático no portal do FNDE. Todas as informações referentes
à

escolha

do

PNLD

2019

estão

disponíveis

para

consulta

http://www.fnde.gov.br/programas/programas-do-livro/livro-didatico/escolha-pnld-2019
Decida o futuro de sua escola conscientemente. Boa Escolha!
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