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         SGD:2020/27009/ 070663 

Memo nº 192 /2020/DREA/GAB/CIRCULAR  

 Araguaína, 28 de setembro de 2020. 

Às Unidades de Ensino  

Assunto: Modelo de Escolha do PNLD Ensino Médio 2021 – Projetos Integradores e 

Projeto de Vida.  

Senhor (a) Diretor (a), 

1. A Secretaria da Educação, Juventude e Esportes está realizando uma pesquisa para a 

escolha do material didático a ser disponibilizado pelo Programa Nacional do Livro e do 

Material Didático – PNLD 2021, destinado aos professores e estudantes do Ensino Médio, 

referente aos cinco objetos: a) Obras Didáticas de Projetos Integradores e de Projeto de Vida; 

b) Obras Didáticas por Área de Conhecimento e Obras Didáticas Específicas; c) Obras de 

Formação Continuada destinadas aos professores e À equipe gestora das escolas de Ensino 

Médio; d) Recursos Digitais; e) Obras Literárias. 

2. Contudo, em 2020, ocorrerá a escolha dos materiais referentes aos Projetos 

Integradores e Projeto de Vida e, em 2021, acontecerá a escolha dos demais materiais 

didáticos. Porém, a pesquisa do modelo de escolha será realizada ainda este ano, de forma 

unificada, concernente aos cinco objetos. 

 

3. Para tanto, a participação dos(as) professores(as) tem importância fundamental na 

escolha dos livros. A seleção dos materiais deve ser estabelecida de forma democrática e 

autônoma pelas unidades escolares, visto que poderão optar por um dos seguintes modelos de 

escolha: 

a) Material único para cada escola: Cada unidade escolar irá realizar sua própria 

seleção individual, recebendo o material decidido pelo corpo docente; 

b) Material único para cada grupo de escolas: A rede de ensino irá definir um 

grupo específico de escolas que receberá o mesmo material. O sistema processará a escolha de 

cada grupo e fará a eleição da obra registrada pelas escolas para distribuição; 

c) Material único para toda a rede: A escolha será unificada e todas as escolas da 

rede irão utilizar o mesmo material. O material a ser adotado será o mais optado dentre os 

registrados pelas escolas pertencentes à rede de ensino. Cada estabelecimento de ensino 

registrará a sua escolha. Finalizado o prazo para o registro das obras, o sistema identificará as 

redes com escolha unificada e fará o levantamento do material mais votado por elas, para que 

este seja adotado pela rede de ensino. 

 

4. Desse modo, ressaltamos a importância da promoção de reflexão quanto a escolha do 

modelo a ser adotado, posto que a opção “Material único para cada grupo de escolhas” 

oportuniza a melhor gestão desses materiais e o atendimento com qualidade aos estudantes. 
 

5. Assim, tendo em vista a importância da escolha, enfatizamos que a Unidade Escolar 

promova a participação do corpo docente, por meio de recursos tecnológicos, como: enquetes, 

a ferramenta google meet e demais recursos que estejam a disposição. 

Documento foi assinado digitalmente por MARIA EULESSANDRA SOUSA CASTILHO em 28/09/2020 12:28:19.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site https://sgd.to.gov.br/verificador, informando o código verificador: C920E31D00A19E60



 

 

Diretoria Regional de Educação de Araguaína 
Rua dos Engenheiros, nº 337, Setor Jardim Paulista  
CEP 77.809-320 
Tel: +55 63 3411-5030/5033 
  

 

6. Para viabilizar a escolha dos livros didáticos, a SEDUC disponibilizou o link para 

preenchimento, impreterivelmente, até o dia 05 de outubro de 2020: 

https://forms.gle/ToL8QdKMW12iWpAt7 . 

7. Ante ao exposto, colocamos a disposição a técnica da Supervisão Escolar, Lúcia Bento 

à disposição para eventuais esclarecimentos, por meio do telefone: 3411-5009, ou 9-9216-

8329 / 3414-1815. 

 
 
            Atenciosamente,  

 

 

MARIA EULESSANDRA SOUSA CASTILHO 

Diretora Regional de Educação de Araguaína 
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