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Pela primeira vez as Entidades Filantrópicas, Comunitárias e Confessionais sem fins
lucrativos conveniadas com o Poder Público e que possuam alunado na modalidade
creche serão beneficiárias do PNLD 2019. É atribuição das secretarias de educação
ativar o cadastro de seus diretores no sistema PDDE Interativo.
Seguem as orientações para as secretarias de educação ativarem o cadastro dos
diretores das Entidades Filantrópicas, Comunitárias e Confessionais no PDDE
Interativo:

1º) Para acessar o sistema PDDE Interativo as Secretarias de Educação deverão entrar
no endereço eletrônico: http://pddeinterativo.mec.gov.br e efetivar o login utilizando
o CPF e a senha do Secretário (a) de educação ou de membros do comitê gestor no
campo abaixo indicado:

Obs: Caso o Diretor(a) da escola não possua acesso ao sistema deverá solicitar o
cadastro clicando no botão azul abaixo indicado. Posteriormente, cabe à secretaria de
educação correspondente ativar o perfil no sistema e liberar o acesso do diretor.

2º) Ao acessar o sistema clicar na aba “PDDE Interativo”:

3º) Ao clicar na aba “PDDE Interativo” será aberta a seguinte página, onde deverá ser
selecionada a opção PDDE Interativo:

4º) Em seguida o sistema apresentará a tela abaixo onde deverá ser informado no
campo “Dependência Administrativa” a opção Privada e no campo “Tipo de convênio
das escolas privadas” a opção Municipal ou Estadual e Municipal, conforme
vinculação da entidade a rede de ensino. Em seguida clique em “Pesquisar”:

5º) Será aberta uma lista com todas as entidades cujos diretores deverão ser ativados
no sistema. Obs: É necessário ativar o cadastro dos diretores de todas as entidades
listadas.

6º) Clicar no ícone “Gerenciar diretor”, conforme abaixo:

7º) O sistema abrirá a seguinte tela onde deverão ser realizadas as seguintes
operações: confirmar o e-mail do diretor, clicar em sim na opção “Reenviar senha para
usuário”. Em seguida clique em “ativar diretor”:

8º) Após clicar em ativar o diretor aparecerá uma mensagem informando que o diretor foi
ativado com sucesso. A senha do sistema será enviada automaticamente para o e-mail
cadastrado do diretor
Em caso de dúvidas, entre em contato com a equipe do livro didático pelo e-mail:
livrodidatico@fnde.gov.br

