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AMM ALERTA  
PNLD Literário  

 

FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES- FUNARTE 

 “Guia do PNLD Literário está disponível no portal do FNDE”. 

 

ASSUNTO: Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) 

 

O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE, no âmbito do 

Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD), lançou o Guia do PNLD Literário 

20201, que contém um resumo dos livros aprovados para alunos dos anos finais do ensino 

fundamental. Os professores, diretores e coordenadores pedagógicos das redes públicas de 

ensino podem escolher as obras disponíveis que devem ser feitas a partir de hoje, dia 16 até o 

dia 25 de setembro, no sistema PDDE Interativo/Simec.(site FNDE). 

Devida a relevância do assunto, reportamos na íntegra a informação divulgada no site2:  

As unidades de ensino devem selecionar dois livros por estudante dos anos finais do 

ensino fundamental (6° ao 9° ano), além de acervos para reforçar as bibliotecas escolares com 

obras para a mesma etapa de ensino. A quantidade de acervos que cada escola terá direito 

será definida automaticamente pelo sistema de escolha, de acordo com o número de 

estudantes de cada unidade. 

“São 14 tipos de acervos disponíveis para a categoria 1, que engloba os alunos do 6° e 

7° ano do ensino fundamental, e outros 14 para a categoria 2: 8° e 9° ano. Cada um desses 

acervos tem entre 23 e 25 obras de gêneros literários diversos, como romances, biografias, 

contos, crônicas, clássicos, entre outros”, comenta o diretor de Ações Educacionais do FNDE, 

Garigham Amarante. 

                                                             
1 https://pnld.nees.ufal.br/pnld_2020_literario/inicio 
 
2 https://www.fnde.gov.br/index.php/acesso-a-informacao/institucional/area-de-imprensa/noticias/item/13801-
novas-obras-liter%C3%A1rias-podem-ser-escolhidas-por-escolas-p%C3%BAblicas-de-todo-o-brasil 
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Caso a escola ainda não tenha acesso ao sistema PDDE Interativo/Simec, deve entrar 

em contato com a respectiva Secretaria de Educação e solicitar liberação. O acesso ao sistema 

é feito com o CPF do diretor de cada unidade de ensino e uso de senha pessoal. 

O FNDE orienta ainda sobre a importância de a escolha ser feita a partir de uma 

reflexão coletiva. “Professores e gestores escolares devem fazer reuniões, mesmo que virtuais, 

para que sejam escolhidos os livros de literatura mais adequados à realidade de cada escola”, 

explica a coordenadora-geral dos Programas do Livro, Nádja Cézar. 

Fonte/ Foto: FNDE 
https://bit.ly/2RrtTu9 

Cuiabá-MT, 14 de setembro de 2020. 
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