
  

 

Escolha PNLD 2021 – Projetos Integradores e Projeto de Vida 

        Gestor(a) escolar, 

O registro da escolha das obras de Projetos Integradores e Projeto de vida 

destinadas ao ensino médio ocorrerá de 01 a 15 de março. Fique atento ao portal do 

FNDE e às comunicações que enviaremos nos próximos dias. Para iniciar as análises dos 

materiais aprovados, o Guia do PNLD 2021 – Projetos Integradores e Projeto de vida já 

está disponível no portal do FNDE! 

A escolha das obras que serão utilizadas pelos próximos anos é um símbolo da 

força e da autonomia da sua escola. A escolha é feita em duas etapas: análise das obras 

disponíveis no Guia do PNLD e registro das obras escolhidas no sistema do FNDE. Essas 

ações precisam ser realizadas de forma consciente e democrática em cada unidade escolar. 

O Guia do PNLD é o documento oficial que orienta a escolha pelas escolas públicas 

brasileiras. Nele estão contidas as resenhas das obras, orientações sobre o registro da 

escolha e informações sobre o acesso ao sistema de registro. Antes de registrar a escolha, 

é essencial que os professores analisem as resenhas apresentadas no Guia e as próprias 

obras, que são disponibilizados na íntegra. O objetivo é verificar que materiais realmente 

atendem aos objetivos de ensino traçados pela sua escola.  

Neste primeiro momento, a partir de 23 de fevereiro, as resenhas das obras já 

estão disponíveis. Em breve os professores poderão acessar as obras na íntegra, usando a 

chave de acesso disponível no Sistema PDDE Interativo/SIMEC. De todo modo, a análise 

das obras disponíveis  já pode começar. Reúna os professores de sua escola e realize escolhas 

democráticas! 

Cuidado com os conteúdos disponibizados na internet pelos representantes dos 

editores de livros. É o Guia do PNLD que contém todas as obras aprovadas e, por isso, é 

mais seguro para orientar as escolhas dos professores.  

Todas as informações sobre a escolha estarão disponiveis no portal do FNDE, em 
https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/programas-do-livro/pnld/escolha-pnld-2021-projetos.  
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