
 

Distribuição de livros acessíveis – ePUB3 

Parceiro (a) do Livro Didático, 

Para proporcionar condições de aprendizagem adequadas, as obras do PNLD 2019 – Anos 

Iniciais serão ofertadas no formato acessível ePUB3. Os livros acessíveis destinam-se a estudantes 

deficientes e oferecem novos recursos: têm interface mais intuitiva e são compatíveis com diversos 

dispositivos de leitura como computadores, tablets e smartphones.  

Os links de acesso às obras serão distribuídos inicialmente para as escolas que declararam 

possuir alunos com cegueira e/ou baixa visão durante a escolha do PNLD 2019, no sistema PDDE 

interativo/SIMEC.  

As escolas com alunos com deficiência típica de cegueira, baixa visão, surdocegueira ou 

dislexia não comtempladas na primeira distribuição deverão solicitar as obras via endereço 

eletrônico: coled_fnde@fnde.gov.br . A solicitação deverá conter as seguintes informações: 

Código INEP Nome da Escola CPF do estudante Nome do estudante Tipo de deficiência Ano/Série em 2019 

      

O gestor da escola deverá baixar os arquivos digitais por meio do (s) link (s) eletrônico (s) 

que serão encaminhados ao e-mail da escola cadastrado no sistema PDDE Interativo. O FNDE 

iniciará o envio dos links em 31/07/2019. Os livros ofertados no formato ePUB3 são as mesmas 

obras adotadas pela escola.  

Atenção! Certifique-se de que os e-mails enviados pelo FNDE (domínio @fnde.gov.br) com o 

link de acesso aos livros acessíveis não foram direcionados para as caixas de “spam” ou “lixo 

eletrônico”. 

Cada título poderá ser baixado (download) pela escola por até 5 (cinco) vezes, 

inclusive em equipamentos diferentes, pelo período de até seis meses do recebimento do e-

mail. Depois desse período, ou após os 5 downloads, o link da obra será automaticamente 

desabilitado/bloqueado. Os arquivos digitais não poderão ser objeto de cópia, sob pena de 

incorrer em ilegalidade em relação aos direitos autorais das obras. 

Para maiores informações sobre o PNLD acesse o portal do FNDE: 

http://www.fnde.gov.br/programas/programas-do-livro. 
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