Informe 23/2018 – COARE/FNDE

Brasília, julho de 2018.
Escolha do livro didático – PNLD 2019
Parceiro do Livro Didático,
A escolha dos livros didáticos do PNLD 2019 está próxima!
No momento estamos trabalhando para a publicação de uma nova legislação de normas de
conduta no âmbito do PNLD. A minuta da resolução está disponível no portal do FNDE em
http://www.fnde.gov.br/programas/programas-do-livro/livro-didatico/escolha-PNLD2019.
No entanto, fiquem atentos a legislação vigente que estabelece que no período que vai da
divulgação do resultado prévio da avaliação pedagógica das obras, 03/07/2018, até o final da
temporada de escolha, os representantes dos editores ficam impedidos de acessar as dependências
das escolas e secretarias para realizar divulgação dos títulos participantes. Ficam também proibidos
de participar de eventos das escolas e secretarias destinados à realização das escolhas, cabendo aos
dirigentes e professores denunciar quaisquer violações pelo email: ceac@fnde.gov.br. Também não é
permitido às escolas e secretarias aceitar vantagens oferecidas pelos editores e seus representantes.
Em breve o sistema PDDE Interativo estará aberto para que as escolas registrem a escolha do
material didático destinado à educação infantil e aos anos iniciais do ensino fundamental.
A opinião dos professores tem importância fundamental na escolha do livro didático. O
processo de escolha deverá ser realizado a partir de uma reflexão coletiva entre os professores, com
base nas orientações constantes no Guia do PNLD, que será disponibilizado após a divulgação do
resultado definitivo da avaliação pedagógica pelo Ministério da Educação. Mobilize o corpo docente
da sua escola! A seleção dos materiais deve ser estabelecida de forma democrática e autônoma.
O registro da escolha do PNLD 2019 está previsto para ocorrer na segunda quinzena de
agosto. Lembramos que somente o diretor da escola, por meio de sua senha de acesso ao Sistema
PDDE Interativo, poderá realizar o registro dos livros escolhidos pelos professores.
Fique atento ao portal do FNDE! Em breve será publicado o Guia do PNLD!

