
Passo a Passo da Escolha 
do PNLD 2015 – Ensino 

Médio 

 

 
Este documento é um guia para o registro da escolha do PNLD 2015 no sistema. Siga as 

instruções para facilitar a gravação das escolhas de sua escola. 

 

COORDENAÇÃO DE APOIO ÀS REDES DE ENSINO 



Acessando o Sistema 

• O sistema para registro da escolha chama-se 
Sistema de Controle do Material Didático – 
SIMAD. 

• Para acessá-lo, você precisa de um 
computador conectado à internet. 

• No computador, abra a tela inicial do 
Windows Internet Explorer (o sistema só 
funciona corretamente neste navegador). 



Acessando o Sistema 

• Na barra de endereços, digite o endereço do 
portal do Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação – FNDE: www.fnde.gov.br e 
clique Enter no teclado. 

 

 

• Aguarde o portal do FNDE aparecer em sua 
tela. 

 

 

http://www.fnde.gov.br/


Acessando o Sistema 
• Selecione, na aba laranja, o menu “Sistemas”: 

 

 

• Assim que aparecerem 

 as opções do menu,  

clique em “SIMAD”: 

 

 



Informar dados de acesso 
ao Sistema 

• Na tela inicial do SIMAD, digite, nos campos “Usuário” e 
“Senha”, os dados de acesso enviados à sua escola por meio 
da carta amarela: 

 

 

 

 

 

 

• Depois, clique em “Login”. 

 



Escolha 
• O Sistema vai apresentar a seguinte tela inicial: 

 

 

 

 

 

 

• Clique em “Menu” e selecione a opção “Escolha”: 



Cadastrar Escolha 
• Clique em “Escolha” e selecione a opção “Cadastro de 

Escolha”: 

 



Dados do Responsável 
• Na tela “Identificação do Responsável”, no campo “Escolha”, clique na seta 

e selecione “Escolha PNLD 2015 – Ensino Médio”: 

 

 

 

• Aguarde aparecerem na tela as instruções. Surgirá também um campo 
para inserção do “CPF do responsável”: 

 



Dados do Responsável 
• Leia com atenção as instruções da tela 

• Insira os números do CPF do responsável no campo “CPF do responsável” 
na tela “Dados do Responsável”: 

 

 

• Depois, clique em “Buscar” 

 

 



Dados do Responsável 
• Informe os dados solicitados pelo sistema na “Identificação do Usuário”. 

Preencha com bastante atenção. Os itens marcados com asterisco (*) são 
de preenchimento obrigatório. 

 

 

 

 

 

• IMPORTANTE: As informações digitadas nos campos “Nome Completo”, 
“CPF” e “Data Nascimento” serão validadas conforme o banco de dados da 
Receita Federal. Por isso, caso o sistema apresente alguma mensagem de 
erro relativa à validação dos dados do responsável, verifique se os dados 
digitados correspondem àqueles cadastrados junto àquela entidade. 

 

 
 



Dados do Responsável 
 

• Leia os compromissos da escola e clique no campo de seleção de “Estou 
ciente e de acordo com os compromissos da entidade”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Depois de informar todos dados obrigatórios requeridos, você pode clicar 
em “Avançar”. 

 



Dados do Responsável/Código 
de Segurança 

• Anote o código de segurança, escrito em letras vermelhas, em local seguro 
e sigiloso onde você possa consultar nas próximas vezes que acessar o 
sistema de escolha: 

 

 

 

 

• Confirme os dados de identificação do usuário que você digitou. Caso 
esteja tudo correto, clique em “Confirmar”. Se precisar de alguma 
alteração, clique em “Alterar” e corrija os dados. 

 



Informando as coleções 
escolhidas 

• Leia com atenção as instruções apresentadas na tela do sistema: 

 



Informando as coleções 
escolhidas 

• Para informar as escolhas de sua escola, localize o componente desejado 
na primeira coluna da tabela. 



Informando as opções 
escolhidas 

• Na coluna de “1ª Opção”, clique sobre o link “CLIQUE AQUI”: 

 

 

 

• Selecione a opção desejada, clicando sobre o título: 

 

 

 

 

 

• Depois, na coluna “2ª opção”, ainda na mesma linha, clique sobre o link 
“CLIQUE AQUI” e proceda da mesma maneira da 1ª opção, clicando sobre 
a preferência de sua escola. 

• Repita os procedimentos para todos os componentes pretendidos. 

 

 



Informando as coleções 
escolhidas 

• Algumas observações importantes: 

• Caso sua escola registre em 1ª opção Não desejo receber livros deste 
componente, não receberá nenhum livro deste componente em 2015, 
2016 e 2017. 

• Na 2ª opção, não aparecerão as coleções da editora escolhida na 1ª 
opção. 

• Caso sua 2ª opção seja Não desejo receber livros diferentes da 
primeira opção, sua escola receberá, a princípio, a coleção da 1ª opção. 
Mas, caso não se concretize a aquisição com a editora da 1ª opção, sua 
escola não receberá nenhum livro deste componente em 2015, 2016 e 
2017. 

• À medida em que as coleções forem registradas, o sistema mostrará 
os códigos das coleções escolhidas. 

 

 



Informando as coleções 
escolhidas 

 

 
• Depois de informar as coleções escolhidas por sua escola, clique em 

“GRAVAR”. 

 

 

 

 

 

 

 

• “GRAVAR” sua escolha  é a garantia de salvar as informações registradas 
no sistema. Fique atento! 



• Algumas observações importantes: 

• Para cada componente curricular, você deve registrar duas opções. 
Registrada a 1ª opção para um componente, o sistema SÓ GRAVARÁ a 
escolha se a 2ª opção deste componente também tiver sido registrada. 

• Caso queira alterar sua escolha, basta selecionar o código do componente 
escolhido. Com isso, todas as coleções estarão novamente disponíveis 
para escolha, e você poderá redefinir suas opções. 

• Sua escolha poderá ser alterada até a data final do período de escolha 
(1º de setembro de 2014), e prevalecerá a última escolha gravada. 

 

 

Informando as coleções 
escolhidas 



Comprovante da Escolha 

 

 
• Gravada a escolha, o sistema vai exibir 

o COMPROVANTE DA ESCOLHA. 

• Verifique, no comprovante,  as 
coleções registradas para cada 
componente. 

• Lembre-se: é possível alterar a escolha 
até o fim do período de escolha (1º de 
setembro). 



Muita Atenção! 

• Se a escola registrar escolha de obra para alguns 
componentes e deixar de marcar escolhas em outros 
componentes, só receberá os livros que escolheu, e 
não receberá dos demais componentes. 

• Se a escola gravar sua escolha sem marcar nenhuma 
obra em nenhum componente, não serão 
encaminhados livros para a escola. 

• Se a escola não acessar o Sistema ou não gravar sua 
escolha serão encaminhados, compulsoriamente, um 
dos títulos dentre aqueles aprovados constantes no 
guia, para cada componente curricular. 

 



Recuperando o código de 
segurança 

• Caso precise acessar o sistema novamente, 
você precisará informar o código de 
segurança. 

• Se tiver esquecido ou perdido o código de 
segurança, clique em “Se esqueceu o Código 
de Segurança clique aqui”: 

 

 



Recuperando o código de 
segurança 

• Informe o RG e a data de nascimento do 
responsável, da mesma forma como foi 
cadastrado na etapa de “Identificação do 
Usuário”.  

 

 

• Depois, clique em recuperar. 

• O sistema informará novamente o código de 
segurança. 

 

 



Recuperando o código de 
segurança 

• O sistema informará novamente o código de 
segurança. 

 

 

 

 

 

 

• Anote o número e clique em “Fechar” 

 

 



Muito importante! 
• Após a terceira tentativa com erro, o Código de Segurança será bloqueado 

definitivamente. 

• Você não terá mais acesso à escolha do material didático. 

• As escolhas já gravadas não poderão ser alteradas. 

• Prevalecerá o último registro efetuado no Sistema. Caso a escola não tenha 
gravado nenhuma opção, receberá, compulsoriamente, um dos títulos dentre 
aqueles aprovados constantes no guia, para cada componente curricular. 

 

 

 



Responder ao Questionário 
• O FNDE está realizando uma pesquisa sobre as escolas de Ensino Médio. 

Para responde-la, depois de apertar o botão gravar, clique em “Responder 
Questionário”. 

 

 

 
 

• Depois de informar as respostas solicitadas, selecione “Declaro que já 
respondi ao questionário de acompanhamento”. 

 

 

 
• Agora, você já poderá imprimir seu Comprovante de Escolha. 



  Qualquer dúvida em relação a entrega da 
carta senha ou de materiais didáticos, entre 
em contato com o Coordenador dos Correios 
do seu Estado. 
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Coordenadores do Correio nos Estados 

 


