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Rede nº 21/2021 

Data: 19/01/2021 

Assunto: LIVROS PNLD 2021: ORIENTAÇÕES IMPORTANTES E OUTRAS 

INFORMAÇÕES – ATENÇÃO  

 

Senhores Diretores, 

 

Informo as unidades escolares orientações sobre o PNLD 2021, reitero a REDE nº 

706 de 17.12.2020 e pontuo alguns  esclarecimentos sobre o Edital do PNLD 2019 

dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, como seguem: 

 

• Recolhimento de Livros PNLD: por ocasião do final de 2020 orientamos, a 

todas as escolas, que recolhessem os livros reutilizáveis do PNLD (tanto os 

didáticos como os literários) em posse dos alunos e, também, os manuais em 

posse dos professores. Desde já as escolas devem se preparar para solicitar 

a entrega daqueles que esqueceram de fazê-lo e planejar a distribuição 

para os matriculados em 2021. É fundamental o recolhimento dos livros 

reutilizáveis para utilização em 2021. Além disso, cada escola precisa 

incentivar permanentemente  a boa conservação do material didático, bem como 

adotar medidas para estimular as devoluções. Mesmo neste momento de 

pandemia, é fundamental que os livros sejam devolvidos pelos estudantes 

para que não ocorra falta de livros nas escolas. Reitero que os livros 

reutilizáveis do Ensino Médio continuarão sendo válidos para o ano letivo 

de 2021, apesar de o selo informar 2020. 

 

• PNLD 2021 Ensino Médio: teremos um ano intenso. Um novo Ensino Médio 

se desenha, e o PNLD também se reformula. O edital do PNLD 2021 possui 

cinco objetos:  
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1. Projetos de vida e projetos integradores;  

2. Obras por área de conhecimento;  

3. Obras de formação continuada;  

4. Recursos educacionais digitais; 

5. Obras literárias.  

O objeto 1 está com previsão de escolha de 1º a 15 de Março e os objetos 2 a 4 

devem ter suas escolhas programadas para o segundo semestre. 

 

• Webinar PNLD 2021: recomenda-se que todos os diretores e professores 

coordenadores pedagógicos, de escolas que ofertam o segmento de 

Ensino Médio, assistam a webinar (link: https://www.youtube.com/watch?v=-

41_sxCagxQ),  promovida pelo FNDE em conjunto com a Secretaria de 

Educação Básica do MEC, pois se trata de uma exposição clara, didática, 

objetiva e integral do que é o PNLD e de como está configurado o PNLD 2021 

Ensino Médio. São tratados, entre outros, os seguintes temas: PNLD e etapa de 

avaliação pedagógica, PNLD 2021 – Ensino Médio, Metodologia e Critérios de 

avaliação e Etapa de Escolha e Distribuição. Assuntos essenciais para uma 

visão ampla do programa, com o objetivo de facilitar e orientar corretamente os 

professores na ocasião da escolha.  

Obs: Até a publicação do guia as editoras poderão realizar visitas às escolas e 

distribuir seus livros. 

 

• Ferramenta Matrícula: estará disponível no Sistema PDDE Interativo/SIMEC 

até o dia 01/03/2021 para que as escolas informem o quantitativo de alunos 

matriculados em 2021 no Ensino Fundamental e no Ensino Médio. Caso a 

escola ainda não tenha informação sobre o alunado, deve indicar a opção 

“Não sei informar”. As escolas de Ensino Médio também devem declarar 

nesta aba, o quantitativo de livros devolvidos do Ensino Médio. Em breve 

https://www.youtube.com/watch?v=-41_sxCagxQ
https://www.youtube.com/watch?v=-41_sxCagxQ
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também será possível informar o quantitativo de livros devolvidos para os Anos 

Finais do Ensino Fundamental. Consultar manual anexo. 

 

Obs: Habilitação PDDE – Interativo: O sistema PDDE Interativo é o principal meio 

de comunicação entre o FNDE, as redes de ensino e as escolas. Todas as ações 

referentes à execução do PNLD, como a escolha dos materiais, os pedidos de 

remanejamento e de reserva técnica, são realizadas neste sistema. É nele também 

que são geradas as chaves de acesso para a distribuição do livro acessível em 

formato EPUB 3. 

Assim, é fundamental que as escolas atualizem o cadastro no sistema.  

Atenção: ao longo do mês  de fevereiro, é necessário que todos os Diretores de 

escola testem o acesso à  plataforma do PDDE e, em particular, verifiquem a 

grafia correta de suas respectivas mães em correspondência com registro 

idêntico ao da Receita Federal. 

 

• Anos Iniciais – obras reprovadas: esclarecemos o Edital do PNLD 2019 – 

atualização BNCC tinha por objeto os editores para participar do processo de 

adequação das obras didáticas, destinadas aos estudantes e professores da 

Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, à Base Nacional 

Comum Curricular – BNCC. As obras do PNLD 2019, com a publicação da 

nova BNCC, tiveram que ser atualizadas e novamente avaliadas. Nesse 

novo processo, algumas obras foram reprovadas na avaliação pedagógica, 

etapa realizada pelo Ministério da Educação. Dessa forma, alguns títulos 

que foram escolhidos pelas escolas em primeira opção, não puderam ser 

adquiridos para utilização em 2021 e 2022. Nessa situação, as escolas não 

foram prejudicadas, sendo feita a aquisição dos títulos escolhidos em 

segunda opção. No caso desses, também, terem sido reprovados, foram 

adquiridos outros materiais aprovados no programa, utilizando-se critérios que 
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assegurem a isonomia das editoras participantes. As obras reprovadas foram 

as seguintes: 

 

 

 

Qualquer dúvida entrar em contato com a PCNP Malu através do endereço eletrônico:  

maria.ramos07@servidor.educacao.sp.gov.br  ou através do Tel.: 2209-9848. 

 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

Profª Rosana Guerriero Andrade 

Dirigente Regional de Ensino 

Diretoria de Ensino – Região Norte 2 
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