Informe 08/2020 – COARE/FNDE - Brasília, fevereiro de 2020
Cronograma de Execução do PNLD 2020
O PNLD é executado em etapas e, para que as escolas e secretarias de educação possam se
organizar, estamos divulgando a previsão das principais ações que ocorrerão em 2020.
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. A partir da segunda quinzena de fevereiro novas funcionalidades do sistema de
remanejamento estarão disponíveis na plataforma. O registro das ofertas e demandas é fundamental
para comprovar a gestão responsável do recurso.
Concurso "Sua Arte no Livro Didático": Inscrições ocorrerão de 21/02/2020 a 15/04/2020. Cada
escola poderá inscrever até 2 alunos do ensino médio matriculados na instituição.
Reserva Técnica: A reserva técnica estará aberta para solicitação de livros pelas escolas e validação
pelas secretarias de educação, após os registros de remanejamento, na data prevista de 09/03/2020
a 15/04/2020.
Adesão e exclusão ao PNLD: O sistema PDDE Interativo/SIMEC estará aberto para novos pedidos de
adesão, atualização da adesão e exclusão ao Programa a partir de abril de 2020. As redes que já fazem
parte do programa não precisam realizar nova adesão.
Escolha PNLD Literário: A escolha do PNLD Literário destina-se aos anos finais do ensino fundamental
e está prevista para ocorrer em abril de 2020.
Recebimento dos livros de reposição do PNLD 2018 e PNLD 2020: Os Correios iniciarão a entrega nas
escolas a partir de junho de 2020.
Escolha PNLD 2021 - Ensino Médio: Para o ensino médio haverá escolha dos componentes Projetos
Integradores e Projeto de vida com data prevista para o mês de setembro 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 Integradores e de Projeto de Vida para o ensino médio, além dos didáticos atualizados para
os anos iniciais (PNLD 2019) 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.
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