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Senhores 

GESTORES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO 

RECIFE 
 

 

Já começou o registro da escolha dos livros didáticos do PNLD 2020, para atendimento dos Anos 

Finais do Ensino Fundamental. De 04 a 16 setembro de 2019, a gestão das escolas participantes 

poderá registrar as coleções escolhidas para serem utilizadas nos próximos anos. Fiquem atentos ao 

prazo!    

 
Analise o Guia de Livros Didáticos disponível no portal do FNDE e, em reunião com a equipe 

pedagógica e os professores, escolha as melhores opções para sua escola. Registre as decisões da 

reunião na Ata da Escolha, e em seguida, registre as coleções e a ata de escolha no sistema PDDE 

Interativo, através do link http://pddeinterativo.mec.gov.br.    

Lembramos que é atribuição dos diretores de cada escola registrar a escolha no PDDE Interativo, 

bem como, de competência de cada escola registrar a escolha do material didático de acordo com a 

Ata de Escolha assinada pelos professores. 

Salientamos que a escolha de nossa Rede é única por escola, realizada pelo professor, visto que 

são eles que conhecem de perto a realidade dos estudantes e a proposta pedagógica da sua escola. 

 

ATENÇÃO 

A Rede Municipal do Recife está disponibilizando aos professores dos Anos 

Finais as duas últimas aulas dos dias 09 e 10 de setembro, para que seja realizada a 

análise dos livros no guia digital, ou nas obras que foram disponibilizadas pelas 

editoras nas unidades. 

 

Em caso de dúvidas, solicitamos que liguem para a Coordenação Municipal do Livro Didático, 

através do telefone: (81) 3355-5922/5923. 

 

Na oportunidade, apresentamos nossas cordiais saudações. 

 

Atenciosamente, 

 

 

MARIA COSTA 
Diretora Executiva de Gestão da Rede 

Secretaria de Educação 
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