Governo do Estado de São Paulo

Diretoria de Ensino – Região de Santo André
14/07/2021

REDE Nº 088
Prezados,
ASSUNTO 01: PNLD 21: REGISTRO DA ESCOLHA ATÉ 11 DE AGOSTO
Já começou o registro da escolha de livros didáticos do PNLD 21 – Objeto 2, obras por área de
conhecimento e obras específicas todas destinadas aos alunos e professores do Ensino Médio.
As escolas terão até o dia 11 de agosto para realizar o registro na plataforma do PDDE –
Interativo. É fundamento do processo de escolha a reflexão coletiva entre os professores com
base em consulta obrigatória ao Guia do PNLD 21, link abaixo:
https://pnld.nees.ufal.br/pnld_2021_didatico/inicio
Para visualizar o conteúdo integral de cada obra, o professor vai precisar de uma chave de acesso
da sua escola. Nesse sentido, solicitamos aos diretores que acessem o sistema PDDE Interativo,
cliquem no módulo ESCOLHA, verifiquem a chave de acesso às obras e encaminhem essa chave
apenas aos professores da sua escola para que eles possam conferir todas as obras referentes à
sua área de conhecimento ou componente curricular.
As escolas podem optar por não utilizar qualquer uma das obras ofertadas, neste caso, é
obrigatório o registro no sistema de que não deseja receber. Sem esse registro, o FNDE/MEC
entenderá que deve ser enviado um dos títulos disponíveis de cada opção para todo o alunado.
É obrigatória a inclusão da ata de reunião da escolha no PDDE – Interativo. A não inclusão obriga
as escolas a presentar uma justificativa.
Caso a escola tenha recebido a visita de representantes de editoras deverão informar na
plataforma. Reiteramos que está proibido o ingresso presencial ou virtual das equipes de
divulgação.
Antes de iniciar o registro da escolha, consulte o passo a passo anexo à rede.
Anexo: PassoaPassodaEscolhadoPNLD2021Objeto2

Wanderlei de Oliveira – PCNP - Filosofia
NUCLEO PEDAGÓGICO
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