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Alteração do cronograma de execução do PNLD 2020
Parceiro (a) do Livro Didático,
Diante da pandemia de COVID-19 e do necessário fechamento das escolas, alguns prazos das
ações desenvolvidas no âmbito do PNLD 2020 tiveram que ser alterados:
Remanejamento: Funciona permanentemente no sistema PDDE Interativo/SIMEC para que as escolas
e secretarias de educação possam demandar livros que estejam em falta e ofertar livros que estejam
sobrando.
Reserva Técnica: Foi necessário o adiamento diante das legislações que obrigaram o fechamento das
escolas, já que não podem ser geradas demandas aos Correios se a entrega não for possível.
Adesão e exclusão ao PNLD: O sistema PDDE Interativo/SIMEC está aberto até o dia 20/04/20 para
novos pedidos de adesão, atualização da adesão e exclusão ao PNLD. As entregas dos materiais para
2021 se basearão nos dados registrados até o dia 20\04 pelas redes.
Aquisição de obras de EJA: Ainda não há definição do Ministério da Educação para aquisição de obras
para esse segmento.
Concurso "Sua Arte no Livro Didático": Inscrições estão abertas até o dia 15/06/2020. Cada escola
pode inscrever até 2 alunos do ensino médio matriculados na instituição para concorrer a prêmios
com suas ilustrações.
Escolha PNLD Literário 2020:

A escolha do PNLD Literário 2020 destina-se aos anos finais do

ensino fundamental. Ainda não tem nova data prevista. A escolha ocorrerá quando as escolas voltarem
a funcionar normalmente.
Solicitação de doação de livros: Está suspensa, pois não há como serem realizadas as entregas com as
escolas fechadas.
Recebimento dos livros de reposição do Ensino Médio e dos Anos Finais do Ensino Fundamental:
Incialmente, a aquisição está prevista para começar em maio, mas irá depender da normalização do
funcionamento das escolas.
Escolha PNLD 2021 - Ensino Médio: Haverá escolha dos Projetos Integradores e do Projeto de vida
com data prevista para outubro de 2020.
Devolução dos livros reutilizáveis pelos estudantes: Os livros reutilizáveis devem ser recolhidos ao final
do ano letivo de 2020, inclusive os destinados ao ensino médio (PNLD 2018).
Recebimento dos Livros para atendimento em 2021: Os Correios realizarão a entrega dos livros de
Projetos de vida e Projetos integradores a serem utilizados em 2021 entre os meses de novembro de
2020 e janeiro de 2021.
Lembramos que as datas indicadas são previstas podendo haver alterações ao longo do ano. Os
informes serão o principal canal para mantê-los atualizados sobre as ações do PNLD enquanto
perdurarem

os

efeitos

da

pandemia

do

COVID-19

e

podem

ser

consultados

em:

http://www.fnde.gov.br/index.php/programas/programas-do-livro/pnld/informe-pnld Acompanhe
as informações do Programa no Portal e mantenha o cadastro no PDDE Interativo atualizado!

