
 
 

Orientações Escolha PNLD Literário 2018 
 

 

1. Sistema PDDE Interativo 
 

O registro da escolha do PNLD Literário será realizado no Sistema PDDE 

Interativo, que pode ser acessado no seguinte endereço eletrônico: 

pddeinterativo.mec.gov.br.  

A maioria dos diretores das escolas participantes já é cadastrada no 

referido sistema. Caso o diretor de sua escola ainda não tenha acesso ao 

PDDE Interativo, deverá entrar em contato com a Secretaria de Educação 

para solicitá-lo. Informação importante: apenas o diretor da escola poderá 

realizar o registro dos livros escolhidos pelo corpo docente da escola no 

sistema.  

 

2. Escolha 
 

 

A escolha será realizada no sistema PDDE Interativo no endereço 

eletrônico pddeinterativo.mec.gov.br e seu registro somente pode ser 

efetuado mediante CPF e senha do (a)diretor (a) da escola. 

A escolha das obras literárias deve ser realizada de maneira conjunta 

entre o corpo docente e dirigente da escola com base na análise das 

informações contidas no Guia do PNLD Literário, considerando-se a 

adequação e a pertinência das obras literárias em relação à proposta 

pedagógica de cada instituição escolar.  

As obras literárias estão disponibilizadas integralmente, mediante 

senha gerada pelo sistema PDDE Interativo ao diretor (a) da escola, para 

visualização pelos professores durante o período de registro da escolha no 

Guia do PNLD Literário 2018. 

 

 

 



No PNLD Literário as escolas deverão registrar a escolha das obras 

literárias por categorias. O quadro abaixo demonstra como será a 

distribuição dos acervos por categoria: 

 
Categoria 1 a 4  Acervos para sala de aula  

1 e 2 - Creche-0 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses 20 obras 

3 - Pré-escola - 4 anos a 5 anos 11 meses 25 obras 

4 - Anos Iniciais EF- 1º ao 3º ano 35 obras  

Categoria 5 e 6  Acervos para biblioteca 

5 - Anos Iniciais EF - 4º e 5º anos  50 obras 

6 - Ensino Médio - 1ª a 3ª séries  50 obras  

Categoria 5 e 6  Livros do Aluno 

5 - Anos Iniciais EF - 4º e 5º anos 2 obras por aluno 

6 - Ensino Médio - 1ª a 3ª séries 2 obras por aluno 

 

Veja a seguir como será a escolha para cada categoria: 

 
Categorias 1 e 2 - Creche 

 

 Cada escola deverá escolher 20 (vinte) obras para compor o acervo. 

 Os acervos serão destinados para a sala de aula. 

 Cada turma da escola receberá um acervo. 

 O acervo escolhido será o mesmo para todas as turmas de creche 

da escola. 

 É necessário inserir a ata de escolha da Creche no sistema PDDE ou 

apresentar justificativa para sua não inclusão antes de iniciar o 

registro das obras selecionadas no PDDE. 

 Todas as páginas da ata devem ser digitalizadas em um único 

documento. Só é possível anexar um arquivo no sistema. 

 

Categoria 3 – Pre -escola 

 

 Cada escola deverá escolher 25 (vinte e cinco) obras para compor o 

acervo. 

 Os acervos serão destinados para a sala de aula. 

 Cada turma da escola receberá um acervo. 



 O acervo escolhido será o mesmo para todas as turmas de Pré-

escola. 

 É necessário inserir a ata de escolha da Pré-escola no sistema ou 

apresentar justificativa para sua não inclusão antes de iniciar o 

registro das obras selecionadas no PDDE. 

 Todas as páginas da ata devem ser digitalizadas em um único 

documento. Só é possível anexar um arquivo no sistema. 

 

 

  Categoria 4 - 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental 

1º ano do Ensino Fundamental 
 Cada escola deverá escolher 35 (trinta e cinco) obras para compor o 

acervo. 

 Os acervos serão destinados para a sala de aula. 

 Cada turma da escola receberá um acervo. 

 O acervo escolhido será o mesmo para todas as turmas da escola do 

1º ano do ensino fundamental. 

 É necessário inserir a ata de escolha do acervo do 1º ano do Ensino 

Fundamental ou apresentar justificativa para sua não inclusão no 

sistema antes de iniciar o registro das obras selecionadas no PDDE. 

 Todas as páginas da ata devem ser digitalizadas em um único 

documento. Só é possível anexar um arquivo no sistema. 

 

2º ano do Ensino Fundamental 
 Cada escola deverá escolher 35 (trinta e cinco) obras para compor o 

acervo. 

 Os acervos serão destinados para a sala de aula. 

 Cada turma da escola receberá um acervo. 

 O acervo escolhido será o mesmo para todas as turmas da escola do 

2º ano do ensino fundamental. 

 OBS: Os livros escolhidos para compor o acervo do 2º ano deverão 

necessariamente ser diferentes dos escolhidos para compor o acervo 

do 1º ano. O sistema excluirá automaticamente da lista as obras já 

selecionadas para o 1º ano do ensino fundamental. 



 É necessário inserir a ata de escolha do acervo do 2º ano do Ensino 

Fundamental ou apresentar justificativa para sua não inclusão no 

sistema antes de iniciar o registro das obras selecionadas no PDDE. 

 Todas as páginas da ata devem ser digitalizadas em um único 

documento. Só é possível anexar um arquivo no sistema. 

 

3º ano do Ensino Fundamental 
 Cada escola deverá escolher 35 (trinta e cinco) obras para compor o 

acervo. 

 Os acervos serão destinados para a sala de aula. 

 Cada turma da escola receberá um acervo. 

 O acervo escolhido será o mesmo para todas as turmas da escola do 

3º ano do ensino fundamental. 

 OBS: Os livros escolhidos para compor o acervo do 3º ano deverão 

necessariamente ser diferentes dos escolhidos para compor o acervo 

do 1º ano e do 2º ano. O sistema excluirá automaticamente da lista 

as obras já selecionadas para o 1º ano e para o 2º ano do ensino 

fundamental.  

 É necessário inserir a ata de escolha do acervo do 3º ano do Ensino 

Fundamental ou apresentar justificativa para sua não inclusão no 

sistema antes de iniciar o registro das obras selecionadas no PDDE. 

 Todas as páginas da ata devem ser digitalizadas em um único 

documento. Só é possível anexar um arquivo no sistema. 

 

 

Categoria 5 - 4º e 5º ano do Ensino Fundamental 

4º ano do Ensino Fundamental 

 Cada escola deverá escolher 50 (cinquenta) obras para compor o 

acervo e também deverá escolher 2 (duas) obras para cada aluno. 

 Os acervos serão destinados para a biblioteca e serão escolhidos para 

cada ano/série. 

 A quantidade de acervos distribuídos dependerá da quantidade de 

alunos existentes na escola. 

 Para cada livro do aluno, deverão ser indicadas duas opções, 1ª e 2ª 

opções, de editoras diferentes. 



 Na escolha do segundo livro do aluno, o sistema não permitirá que 

sejam escolhidas obras das editoras já indicadas no primeiro livro. 

Assim, ao escolher os dois livros do aluno, a escola indicará obras de 

4 (quatro) editoras diferentes. 

 Os 2 (dois) livros que são destinados aos alunos e professores são 

reutilizáveis, portanto, permanecerão em caráter provisório com os 

beneficiários durante o ano letivo correspondente, devendo ser 

devolvidos para a escola após esse período para posterior utilização 

por outro estudante/professor. 

 É necessário inserir a ata de escolha do acervo do 4º ano do Ensino 

Fundamental ou apresentar justificativa para sua não inclusão no 

sistema antes de iniciar o registro das obras selecionadas no PDDE. 

 Todas as páginas da ata devem ser digitalizadas em um único 

documento. Só é possível anexar um arquivo no sistema. 

 

5º ano do Ensino Fundamental 

 Cada escola deverá escolher 50 (cinquenta) obras para compor o 

acervo e também deverá escolher 2 (duas) obras para cada aluno. 

 Os acervos serão destinados para a biblioteca e serão escolhidos para 

cada ano/série. 

 Os livros escolhidos para compor o acervo do 5º ano deverão 

necessariamente ser diferentes dos escolhidos para compor o acervo 

do 4º ano. O sistema excluirá automaticamente da lista as obras já 

selecionadas para o 4º ano. 

 A quantidade de acervos distribuídos dependerá da quantidade de 

alunos existentes na escola. 

 Para cada livro do aluno, deverão ser indicadas duas opções, 1ª e 2ª 

opções, de editoras diferentes. 

 Na escolha do segundo livro do aluno, o sistema não permitirá que 

sejam escolhidas obras das editoras já indicadas no primeiro livro. 

Assim, ao escolher os dois livros do aluno, a escola indicará obras de 

4 (quatro) editoras diferentes. 

 Os 2 (dois) livros que são destinados aos alunos e professores são 

reutilizáveis, portanto, permanecerão em caráter provisório com os 

beneficiários durante o ano letivo correspondente, devendo ser 



devolvidos para a escola após esse período para posterior utilização 

por outro estudante/professor. 

 É necessário inserir a ata de escolha do acervo do 5º ano do Ensino 

Fundamental ou apresentar justificativa para sua não inclusão no 

sistema antes de iniciar o registro das obras selecionadas no PDDE. 

 Todas as páginas da ata devem ser digitalizadas em um único 

documento. Só é possível anexar um arquivo no sistema. 

 

 

 

Categoria 6 - 1ª a 3ª se rie do Ensino Me dio: 

1ª série do Ensino Médio 

 Cada escola deverá escolher 50 (cinquenta) obras para compor o 

acervo e também deverá escolher 2 (duas) obras para cada aluno. 

 Os acervos serão destinados para a biblioteca e serão escolhidos para 

cada ano/série. 

 A quantidade de acervos distribuídos dependerá da quantidade de 

alunos existentes na escola. 

 Para cada livro do aluno, deverão ser indicadas duas opções, 1ª e 2ª 

opções, de editoras diferentes. 

 Na escolha do segundo livro do aluno, o sistema não permitirá que 

sejam escolhidas obras das editoras já indicadas no primeiro livro. 

Assim, ao escolher os dois livros do aluno, a escola indicará obras de 

4 (quatro) editoras diferentes. 

 É necessário inserir a ata de escolha do acervo da 1ª série do Ensino 

Médio ou apresentar justificativa para sua não inclusão no sistema 

antes de iniciar o registro das obras selecionadas no PDDE. 

 Todas as páginas da ata devem ser digitalizadas em um único 

documento. Só é possível anexar um arquivo no sistema. 

 

2ª série do Ensino Médio 

 Cada escola deverá escolher 50 (cinquenta) obras para compor o 

acervo e também deverá escolher 2 (duas) obras para cada aluno. 

 Os acervos serão destinados para a biblioteca e serão escolhidos para 

cada ano/série. 



 Os livros escolhidos para compor o acervo da 2ª série do ensino 

médio deverão necessariamente ser diferentes dos escolhidos para 

compor o acervo da 1ª série. O sistema excluirá automaticamente da 

lista as obras já selecionadas para a 1ª série. 

 A quantidade de acervos distribuídos dependerá da quantidade de 

alunos existentes na escola. 

 Para cada livro do aluno, deverão ser indicadas duas opções, 1ª e 2ª 

opções, de editoras diferentes. 

 Na escolha do segundo livro do aluno, o sistema não permitirá que 

sejam escolhidas obras das editoras já indicadas no primeiro livro. 

Assim, ao escolher os dois livros do aluno, a escola indicará obras de 

4 (quatro) editoras diferentes. 

 É necessário inserir a ata de escolha do acervo da 2ª série do Ensino 

Médio ou apresentar justificativa para sua não inclusão no sistema 

antes de iniciar o registro das obras selecionadas no PDDE. 

 Todas as páginas da ata devem ser digitalizadas em um único 

documento. Só é possível anexar um arquivo no sistema. 

 

3ª série do Ensino Médio 

 Cada escola deverá escolher 50 (cinquenta) obras para compor o 

acervo e também deverá escolher 2 (duas) obras para cada aluno. 

 Os acervos serão destinados para a biblioteca e serão escolhidos para 

cada ano/série. 

 Os livros escolhidos para compor o acervo da 3ª série do ensino 

médio deverão necessariamente ser diferentes dos escolhidos para 

compor o acervo da 1ª e da 2ª série. O sistema excluirá 

automaticamente da lista as obras já selecionadas para a 1ª e 2ª 

série do ensino médio. 

 A quantidade de acervos distribuídos dependerá da quantidade de 

alunos existentes na escola. 

 Para cada livro do aluno, deverão ser indicadas duas opções, 1ª e 2ª 

opções, de editoras diferentes. 

 Na escolha do segundo livro do aluno, o sistema não permitirá que 

sejam escolhidas obras das editoras já indicadas no primeiro livro. 

Assim, ao escolher os dois livros do aluno, a escola indicará obras de 

4 (quatro) editoras diferentes. 



 É necessário inserir a ata de escolha do acervo da 3ª série do Ensino 

Médio ou apresentar justificativa para sua não inclusão no sistema 

antes de iniciar o registro das obras selecionadas no PDDE. 

 Todas as páginas da ata devem ser digitalizadas em um único 

documento. Só é possível anexar um arquivo no sistema. 

 

Observaço es gerais sobre a escolha do PNLD Litera rio 

Os livros destinados à educação infantil e aos anos iniciais do ensino 

fundamental serão apenas em língua portuguesa. Para o ensino médio, 

haverá títulos disponíveis para escolha em língua portuguesa e em língua 

inglesa. 

ATENÇÃO! Para as redes de ensino que unificaram a escolha ressaltamos 

que a unificação incidirá apenas para os livros do aluno que serão 

distribuídos nas categorias 5 e 6. Os acervos não serão unificados.  

Caso a escola não queira receber os livros do PNLD Literário, deverá 

indicar a opção “NÃO DESEJO RECEBER LIVROS”.  

Se a escola não acessar o Sistema PDDE ou não finalizar a escolha 

serão encaminhados acervos compostos aleatoriamente pelos títulos 

constantes no guia do PNLD Literário, conforme critérios de alocação 

definidos pelo FNDE, desde que a rede de ensino tenha aderido ao PNLD. 

A gravação do registro da escolha poderá ser alterada a qualquer 

momento durante o período de registro da escolha. Prevalecerá sempre o 

último registro gravado. Para proteger o registro da sua escola, é necessário 

finalizá-lo. Ao FINALIZAR, o registro não poderá mais ser alterado, mesmo 

que ainda esteja vigente o período de registro para a escolha. Essa é mais 

uma forma de garantir a segurança no sistema. Atenção! Certifique-se de 

que os livros registrados estão de acordo com a ata da reunião de escolha, 

antes de finalizar. Após a finalização, o último registro prevalecerá. 

 
 


