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Senhores Diretores e Professores Coordenadores, abaixo alguns 
informes PNLD, complementando a Rede 0005-2021 

 
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: 1) projetos de vida e projetos 

integradores; 2) obras por área de conhecimento; 3) obras de 
formação continuada; 4) recursos educacionais digitais e 5) obras 

literárias. O objeto 1 está com previsão de escolha para o início 
de março e os objetos 2 a 4 devem ter suas escolhas programadas 

para o segundo semestre. A escolha deverá ser realizada a partir de 

uma reflexão coletiva entre os professores, com base nas orientações 
constantes no Guia do PNLD 2021. O Guia estará disponível no portal 

do FNDE na segunda quinzena de fevereiro. Ressaltamos informações 
importantes sobre a escolha do PNLD 2021 - Objeto 1: as escolas 

deverão registrar a escolha de até 4 (quatro) projetos integradores e 
1 (um) projeto de Vida. Destacamos que a escola poderá optar por não 

utilizar qualquer uma das opções ofertadas. Neste caso, será 
obrigatório o registro no sistema de que não deseja receber o material 

daquela(s) opção (ões). Sem esse registro, o SIMEC apontará que deve 
ser enviado um dos títulos disponíveis de cada opção para todo o 

alunado. Será obrigatória a inclusão da ata de reunião da escolha no 
Sistema PDDE Interativo/SIMEC. A não inclusão obriga as escolas a 

apresentar uma justificativa. As escolas também deverão informar 
sobre a visita de representante de editoras que realizou divulgação de 

material do PNLD em sua unidade. 

 

Atenciosamente, 

 Patrícia C. Malaguetta  

PCNP de Matemática 



De acordo 

Fábio Augusto Negreiros  

Dirigente Regional de Ensino 


