PNLD 2019
A HORA DA ESCOLHA!

CAROS DIRETORES E DIRETORAS,
O período de seleção dos materiais do PNLD 2019 está chegando!
Entre os dias 23 de agosto e 10 de setembro, a sua escola poderá analisar as diferentes
obras para a Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental e fazer a sua escolha.

COMO ORGANIZAR O PERÍODO
DE ESCOLHA DO PNLD 2019
NA SUA ESCOLA?
Em breve, o sistema PDDE Interativo estará
aberto para que você registre a escolha do
material didático destinado à Educação Infantil
e aos anos iniciais do Ensino Fundamental.

1. Garanta o engajamento
dos seus professores
Apenas você, diretor(a), poderá realizar o
registro dos livros selecionados pela sua escola.
Então, cabe a você diretor(a), garantir que
a opinião dos professores da sua escola seja
ouvida. Isso é fundamental para a efetivação
dessa política pública.
Por isso, garanta que os professores conheçam
as novidades do PNLD, analisem cada uma
das obras e participem ativamente do
processo de escolha!

2. Fiquem por dentro
das mudanças do PNLD 2019
· BNCC Este será o primeiro ciclo de
materiais didáticos alinhados à Base Nacional
Comum Curricular (BNCC). Dessa forma,
esses materiais poderão apoiar a sua escola
no desenvolvimento das competências e
habilidades que todos os alunos brasileiros
têm o direito de aprender.
· NOVA ETAPA, NOVO COMPONENTE E NOVOS
MANUAIS DE PROFESSOR Outra novidade

é que o PNLD oferecerá livros para os
professores da etapa da Educação Infantil e,
também, para os professores do componente
Educação Física. Além disso, os Manuais
de todos componentes e etapas virão em
um formato novo, mais adequado para a
visualização dos professores.
O PNLD 2019 contemplará também livros de
Projetos Integradores, que são obras didáticas
com propostas pedagógicas que integram no
mínimo dois componentes curriculares.

>

· LIVROS CONSUMÍVEIS PARA OS ANOS
INICIAIS A partir desta edição, todas

as obras dos anos iniciais do Ensino
Fundamental serão consumíveis, o que
significa que os alunos não precisarão
devolver os materiais.
· DURAÇÃO DOS CICLOS A partir de agora,

o ciclo do PNLD referente aos anos iniciais do
Ensino Fundamental tem duração de quatro
anos. Isso significa que o próximo processo
de escolha das obras acontecerá em 2022,
para que os livros cheguem nas escolas em
2023. Em relação à Educação Infantil, o ciclo
é de 3 anos, portanto, o próximo processo
de escolha será em 2021 e os novos livros
chegarão nas escolas em 2022.

DICAS PARA APOIAR AS ESCOLAS
NO PROCESSO DE ESCOLHA
Algumas reflexões que podem ajudar
as escolas nesse processo são:

· O material atende as propostas pedagógicas
e as especificidades da escola e rede de ensino?

· A forma como o material trabalha a BNCC
apoia o professor a desenvolver as competências
e as habilidades de seus alunos?

· As orientações do Manual do Professor
contribuem para as práticas do dia-a-dia escolar?

· As atividades propostas são adequadas
e engajantes para os alunos?

· Os instrumentos de avaliação oferecidos
ajudam a acompanhar o progresso dos alunos?

· A resenha de cada uma das obras
· O link para acesso aos livros na íntegra
Incentive que seus professores realizem
uma análise profunda desses materiais
tão importantes para o processo
de ensino e aprendizagem!

4. Organize o processo de tomada
de decisão colaborativa

Após analisar cada obra, de acordo com os critérios
relevantes para a sua escola, é importante comparar
as obras entre si. Para ajudar nesse processo, você
poderá encontrar um quadro de apoio à tomada
de decisão que pode servir de referência neste link:
www.fnde.gov.br/programas/programas-do-livro/
livro-didatico/escolha-pnld-2019.
5. Registre a escolha da escola
Por meio de sua senha de acesso
ao Sistema PDDE Interativo, você poderá
registrar a escolha da sua escola.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE
http://www.fnde.gov.br/programas/programas-do-livro/livro-didatico/escolha-pnld-2019

DESIGN LABIRIN.TO

3. Garanta que seus professores tenham
informação disponível sobre as obras
O Guia do PNLD 2019 (www.fnde.gov.br/
pnld-2019/) disponibilizará:

