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1. Apresentação
Está em curso a revisão dos marcos legais da educação nacional com posterior
necessidade de atualização dos livros didáticos. Desse modo, não haverá em 2019 a
aquisição de novos materiais para atendimento do PNLD EJA, destinado à Educação de
Jovens e Adultos.
Para garantir a continuidade de atendimento, será encaminhada reposição de livros
destinados ao ensino fundamental e médio das coleções registradas na última escolha
ou recebidas em reposições anteriores, considerando-se o quantitativo de novas
matrículas no censo escolar. Já para escolas novas, será enviada aleatoriamente uma
das coleções dentre aquelas aprovadas, conforme critérios de alocação definidos pelo
FNDE, desde que o gestor local tenha aderido ao PNLD EJA.
Dessa forma, para receber a reposição dos livros do PNLD EJA é necessário que as
Secretarias de Educação e escolas federais registrem a adesão ao PNLD EJA no módulo
de adesão do sistema PDDE/SIMEC até o dia 08/02. O manual com as orientações está
disponível
no
portal
do
FNDE
e
pode
ser
consultado
em:
http://www.fnde.gov.br/programas/programas-do-livro/livrodidatico/apoio-a-gestao.
Finalmente, informamos que, para o ensino médio, há apenas a coleção Viver,
Aprender, da Editora Global, disponível para reposição. Assim, caso sua entidade não
deseje receber essa coleção, não deverá realizar a adesão ao PNLD EJA para o ensino
médio neste momento.
Lembramos que o registro da adesão só será considerado válido se registrado no PDDE
Interativo/SIMEC com a senha do Secretário de Educação ou do diretor da escola
federal.
Os Dirigentes de Educação, ao acessarem o PDDE interativo serão redirecionados ao
SIMEC através do botão “ACESSAR NOVAS FERRAMENTAS COMO EQUIPE
ESTADUAL/MUNICIPAL”.

2. Acesso ao Módulo Adesão

Para acessar no sistema PDDE Interativo o módulo adesão, as Secretarias Estaduais e
Municipais de Educação e os diretores das escolas federais deverão entrar no
endereço eletrônico: http://pddeinterativo.mec.gov.br e efetivar o login utilizando o
CPF e a senha.

Perfil da Secretaria / Escola Federal
Segue o passo a passo:
1º) Clique na aba “Livro” localizada na parte superior da tela:

2º) O Sistema apresentará a tela abaixo.

3º) Para atualizar a adesão ao PNLD secretarias de educação estaduais e municipais
com o perfil de secretário (a) de educação deverão clicar em “ Acessar NOVAS
FERRAMENTAS COMO EQUIPE MUNICIPAL/ESTADUAL”. Já no caso das escolas federais
clicar em “ Acessar NOVAS FUNCIONALIDADES” conforme demonstrado abaixo:

4º) Ao ser direcionado ao SIMEC, clique no ícone indicado na tela abaixo:

5º) Após ser direcionado para a tela abaixo, clique na aba “Adesão”:
Obs. 1 - Secretarias de Educação visualizarão a seguinte tela:

Obs. 2 - Escolas Federais visualizarão a seguinte tela:

6º) Após clicar em adesão aparecerá a tela abaixo com as orientações para atualizar a
adesão ao PNLD. Leia atentamente às orientações!

7º) Após ler as orientações, clique no item 2 “Aderir às obras EJA” e selecione as etapas
de ensino para as quais deseja receber as obras do PNLD EJA e clique em SALVAR.
Aparecerá na tela a seguinte mensagem “Adesão atualizada com sucesso”.

8º) Marcar as etapas de ensino não significa que o material de determinada etapa será
enviado automaticamente para as escolas da rede. Para receber o material, as unidades
escolares devem atender a respectiva etapa cadastrada no censo escolar.
Em caso de dúvidas, entre em contato com a equipe do livro didático pelo e-mail:
livrodidatico@fnde.gov.br

