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Solicitado por: NPE 

Autorizado: Dirigente Regional de Ensino  

Transmitido: NIT 

Comunicado: 68/2021 

Data: 02/02/2021 

Assunto: PNLD – Atualizações 2021 
 

Prezados gestores, 

Encaminhamos abaixo informações referentes ao PNLD:  

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. Lembramos 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: 1) projetos de vida e projetos 

integradores; 2) obras por área de conhecimento; 3) obras de formação continuada; 4) recursos 
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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.  

 

Webinar PNLD 2021: é imprescindível que todos os diretores e professores coordenadores 

pedagógicos de escolas que ofertem o EM assistam à webinar : 

                            https://www.youtube.com/watch?v=-41_sxCagxQ 

ocorrida dia 15 de dezembro p.p. e 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. Ao se apropriar de seu 

conteúdo, o os diretores e PCs terão uma ideia precisa de funcionamento do programa. 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.  

 

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. Devem estar sempre atualizadas as informações de e-mail, telefones e nomes de 

diretores. Em função da previsão de escolha do PNLD 2021 para a primeira quinzena de março, 

sugerimos que seja testada previamente a habilitação dos diretores de escola para que, na ocasião, 

todos estejam devidamente habilitados, com suas senhas atualizadas e em mente. Sugerimos 

que, ao longo do mês de fevereiro, 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. Esclarecemos que no “Manual de Atualização de Cadastro de 

Diretor” figura o ano de 2018, mas permanece atualizado. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-41_sxCagxQ
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Ferramenta Matrícula: até o dia 01/03/2021 as escolas poderão informar, por meio do Sistema 

PDDE Interativo/SIMEC, 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 também será possível informar o quantitativo de 

livros devolvidos para os Anos Finais do Ensino Fundamental. Consultem o “Manual de Matrícula 

2021 e Devolução de Livros”: 

https://drive.google.com/file/d/1KmujNpspFwe5VNmQ7eUIOsyHkkToTKFk/view?usp=sharing 

 

Anos Iniciais – obras reprovadas: esclarecemos que o Edital do PNLD 2019 – atualização BNCC 

tinha por objeto a 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 assegurem a isonomia das 

editoras participantes. As obras reprovadas foram as seguintes: 

COLEÇÃO GOSTO DE SABER, MEU LIVRO DE LÍNGUA PORTUGUESA, MEU LIVRO DE 

MATEMÁTICA, MATEMATICA COM SALADIM,  CRESCER,  CONECTADOS HISTÓRIA, NOVO 

PITANGUÁ – HISTÓRIA, BURITI MAIS – PORTUGUÊS                   

 

 

 

Responsável: 

Selma Alconche de Oliveira 

PCNP responsável pelo NPE 
 

 
De acordo: 

Edivilson Cardoso Rafaeta 

Dirigente Regional de Ensino 
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