Governo do Estado de São Paulo

Diretoria de Ensino – Região de Santo André
05/02/2021

REDE Nº 013
Prezados,
ASSUNTO 01: INFORMES PNLD – MAIS ATUALIZAÇÕES
Complementando a informação 1 da rede nº 07 deste ano, repassamos os seguintes informes:
Recolhimento de Livros PNLD (verificar rede nº 07): Lembramos que os livros reutilizáveis do
Ensino Médio continuarão sendo válidos para o ano letivo de 2021, apesar de o selo informar
2020. Portanto, esses livros não devem fazer parte do processo de desfazimento.
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 de 1º a 15
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: Conforme já indicado na rede nº 07, recomenda-se que todos os diretores
e professores coordenadores pedagógicos de escolas que ofertem o EM assistam a webinar (link
abaixo), 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. Lembramos que até a publicação do guia as editoras
poderão realizar visitas às escolas e distribuir seus livros. https://www.youtube.com/watch?v=41_sxCagxQ
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Habilitação PDDE – Interativo (verificar rede nº 07): Em função da previsão de escolha do PNLD
2021 para a primeira quinzena de março sugerimos que todos os diretores tentem acessar a
plataforma PDDE Interativo para que no período de escolha todos estejam devidamente
habilitados, com suas senhas atualizadas e em mente. Os que não conseguirem acessar o
sistema podem enviar e-mail para wanderlei.oliveira@educacao.sp.gov.br.
Ferramenta Matrícula: Ressaltamos que 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 também será
possível informar o quantitativo de livros devolvidos para os Anos Finais do Ensino Fundamental.
Consultem manual anexo à rede.
Anos Iniciais – obras reprovadas: Conforme já informado na rede nº 07 (consultar), 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. As obras reprovadas foram as seguintes:
Código da Coleção – Título
0093P19011 COLEÇÃO GOSTO DE SABER
0100P19011 MEU LIVRO DE LÍNGUA PORTUGUESA
0103P19021 MEU LIVRO DE MATEMÁTICA
0101P19021 MATEMATICA COM SALADIM
0033P19051 CRESCER
0036P19041 CONECTADOS HISTÓRIA
0052P19041 NOVO PITANGUÁ – HISTÓRIA
0097P19011 BURITI MAIS – PORTUGUÊS
PCNP Wanderlei
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