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Assunto:

PNLD: ENCONTRO TÉCNICO E ESCOLHA ENSINO MÉDIO

Senhores Diretores:
Encontro Técnico PNLD 2021
O FNDE realizará encontro técnico sobre a escolha do PNLD 2021 com o objetivo de
orientar o processo. É fundamental que todos os PCNPs interlocutores PNLD, gestores
das escolas que ofertem Ensino Médio e demais interessados participem. Será dia 25 de
fevereiro das 15 às 17h. Confiram anexo com informações e respectivos links.
Escolha PNLD 2021 – Ensino Médio
O registro da escolha do PNLD 2021 Projetos Integradores e Projeto de Vida destinados
ao Ensino Médio ocorrerá de 1º a 15 de março. O Guia do PNLD 2021 assim que
disponível no portal do FNDE será enviado. A escolha é feita em duas etapas, na primeira
os professores analisam as obras contidas no Guia e numa segunda a direção registra a
escolha no sistema do FNDE.
As escolas deverão registrar a escolha de até 4 (quatro) projetos integradores e 1 (um)
projeto de Vida.
Caso a escola opte por não utilizar qualquer uma das opções ofertadas, é 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.
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É 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 precisam informar sobre a visita de representante de editoras que realizou
divulgação de material do PNLD em sua unidade.
O Guia PNLD 2021 é o documento oficial que orienta a escolha. Nele estão incluídas as
resenhas das obras e orientações sobre o registro da escolha.
Reiteramos que as fontes de informação são os comunicados internos da Seduc, do FNDE
e do MEC. Cuidado com conteúdo disponibilizado pela internet, pois podem ser notícias
falsas.
Em caso de dúvidas ou encaminhamento de informações, favor entrar em contato com o
PCNP Willians, tel.: 2209-9858 ou williansoliveira@prof.educacao.sp.gov.br

Atenciosamente,
Prof.ª Rosana Guerriero Andrade
Dirigente Regional de Ensino
Diretoria de Ensino - Região Norte 2
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