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1. Apresentação
O Decreto nº 9.099, de 18/07/2017, trouxe uma série de inovações ao Programa
Nacional do Livro e do Material Didático - PNLD. Dentre as alterações ocorridas, houve
mudança em relação aos tipos de materiais didáticos disponíveis para a adesão pelas
redes de ensino.
Agora as redes de ensino devem selecionar quais materiais desejam receber. Os
materiais disponíveis para a adesão são divididos em: obras didáticas, obras
pedagógicas e obras literárias.
Também deverá ser informado quais etapas de ensino a rede atende dentre as
seguintes:
•
•
•
•

Educação Infantil
Ensino Fundamental – Anos Iniciais
Ensino Fundamental – Anos Finais
Ensino Médio.

Assim, será necessário que TODAS as secretarias estaduais e municipais de educação
atualizem sua adesão ao PNLD no sistema PDDE Interativo. As redes que atualizaram a
adesão no ano de 2018 não precisam atualizar novamente.
Lembramos que a atualização da adesão só será considerada válida se registrada no
PDDE Interativo com a senha do (a) secretário (a) de educação.
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
deverão
entrar
no
endereço
eletrônico:
http://pddeinterativo.mec.gov.br e efetivar o login utilizando o CPF e a senha do (a)
secretário (a) de educação:

3. Perfil da Secretaria de Educação
Segue o passo a passo:
1º) Clique na aba “Livro” localizada na parte superior da tela:

2º) O sistema apresentará a tela abaixo com a lista de escolas pertencentes à sua rede
de ensino.

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”, conforme demonstrado abaixo:

4º) Ao ser redirecionado à tela abaixo, clique no ícone indicado:

5º) Após na tela seguinte, clique na aba “Adesão”:

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 ao PNLD”:

8º) Na tela aparecerão os tipos de materiais didáticos disponíveis para a adesão (Obras
didáticas, pedagógicas e literárias) e as etapas de ensino que a rede deseja atender
(Educação Infantil, Ensino Fundamental - Anos Iniciais, Ensino Fundamental - Anos Finais
e Ensino Médio) . As secretarias de educação/escolas federais deverão selecionar os
materiais desejados e a etapa de ensino que deseja atender e clicar em “SALVAR”:

9º) Após clicar em “Salvar” aparecerá na tela a seguinte mensagem “Adesão atualizada
com sucesso”:

Obs: Marcar as etapas de ensino não significa que o material de determinada etapa será
enviado automaticamente para a escola. Para receber o material, a escola federal deverá
ter alunado cadastrado no censo escolar na(s) etapa(s) selecionada (s) no sistema.
10º) Para solicitar EXCLUSÃO ao PNLD é necessário acessar a adesão, NÃO selecionar
nenhum campo e clicar em SALVAR. Sua rede de ensino não irá receber os materiais do
PNLD.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a equipe do livro didático pelo e-mail:
livrodidatico@fnde.gov.br

