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ORIENTAÇÕES CENP PARA A ESCOLHA DE LIVROS DIDÁTICOS DO PNLD 2012 
Orientações Gerais 

 

Aos Dirigentes de Ensino, Equipes Responsáveis pelos Programas de Livros nas DEs e nas Prefeituras Municipais e nas 

Escolas Públicas Estaduais, Municipais e Federais. 

 

Neste ano de 2011, faremos a escolha dos livros didáticos do PNLD 2012 para o Ensino Médio regular e da EJA. 

Vocês devem estar estranhando não falarmos em PNLEM. É que essa sigla não será mais utilizada e, daqui para 

frente usaremos apenas PNLD, seguido do ano.  Exemplos: 

• PNLD 2010 – foi realizada a escolha de livros didáticos para o Ensino Fundamental - anos iniciais;  

• PNLD 2011 – foi realizada a escolha de livros didáticos para o Ensino Fundamental - anos finais;  

• PNLD 2012 – será realizada a escolha de livros didáticos para o Ensino Médio – regular e EJA; 

• PNLD 2013 – será realizada a escolha de livros didáticos para o Ensino Fundamental - anos iniciais;  

• PNLD 2014 – será realizada a escolha de livros didáticos para o Ensino Fundamental - anos finais;  

• PNLD 2015 – será realizada a escolha de livros didáticos para o Ensino Médio... e assim por diante, 

repetindo-se a escolha a cada três anos.  

Como vimos, o PNLD tem um ciclo de três anos para cada segmento (Ensino Fundamental - Anos Iniciais, Ensino 

Fundamental - Anos Finais e Ensino Médio), razão pela qual devemos recolher os livros reutilizáveis no final de cada ano 

letivo, para que outros dois alunos os utilizem nos anos em que não houver escolha daquela série/ano.  

Vale salientar que os livros consumíveis, aqueles que apresentam lacunas para o aluno preencher, não precisam 

ser devolvidos no final do ano, porque o livro estará todo escrito pelo aluno e haverá nova distribuição para 100% dos 

alunos, todos os anos. Isso acontece para os livros do 1º ano do Ensino Fundamental, bem como para os livros de Língua 

Estrangeira Moderna Inglês e Espanhol, além de Filosofia e Sociologia. Apenas para complementar essas informações, as 

disciplinas com Coleções de livros reutilizáveis disponíveis para a escolha do Ensino Médio são: Língua Portuguesa, 

Matemática, História, Geografia, Biologia, Física e Química. E as de livros consumíveis são: Filosofia, Sociologia, Inglês e 

Espanhol. 

Em 2012, chegarão livros novos para todos os alunos do Ensino Médio, matriculados no ensino regular ou na 

modalidade EJA - Ensino Médio. 

E, por isso, os professores precisam escolher os livros para seus alunos.... 

Como começar? 

Inicialmente, o (a) Coordenador (a) Pedagógico (a) de cada escola que ofereça Ensino Médio, deve organizar um 

cronograma de reuniões para cada disciplina (e são onze), a fim de viabilizar o trabalho de escolha coletiva de professores 

do ensino regular e da EJA. 
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Enquanto isso, nos intervalos entre as reuniões, os professores devem conhecer todos os materiais que a 

CENP/SEE-SP e o MEC/FNDE prepararam para os envolvidos na indicação de livros didáticos e que estão disponibilizados 

no Portal da SEE/SP – www.educacao.sp.gov.br link “Programa de Livros” > PNLD 2012. Ao abrir a primeira tela, o campo 

“Orientações” permite a visualização do “Guia de Livros Didáticos PNLD 2012”, os textos e vídeos dos técnicos da CENP 

sobre as orientações para uma escolha consciente, as “Dúvidas Frequentes” das Diretorias de Ensino e das escolas, o 

campo “Fale Conosco”, e muito mais.  

Não deixem, também, de ler a “Norma de Conduta” e os “Compromissos da escola” a serem observados durante 

o período de escolha do PNLD 2012, que neste ano será de 23 de maio a 12 de junho/11. 

No campo “Ata da reunião de escolha”, ainda em “Orientações”, encontra-se um formulário para o registro da 

reunião final de escolha de livros didáticos para o triênio 2012, 2013 e 2014.  Sugerimos que esse documento seja 

impresso, preenchido e entregue ao responsável pela digitação dos pedidos dos professores de cada disciplina, no site do 

FNDE, www.fnde.gov.br. Após a finalização do registro das escolhas, o sistema disponibiliza o “Comprovante da Escolha”, 

que também deverá ser impresso. Em seguida, afixar esses dois documentos na escola, em local apropriado, público e de 

fácil acesso para ciência de toda a comunidade escolar. Após esse período de divulgação, esses documentos devem ser 

arquivados na escola, para eventuais consultas pelos órgãos de controle paulistas e nacionais. 

Todas as escolas que oferecem Ensino Médio regular e Ensino Médio EJA, cadastradas no Censo Escolar de 2009, 

receberão a senha e o login do FNDE/MEC, por meio de uma carta registrada, de cor amarela. As demais, criadas após o 

referido Censo, ou seja, em 2010 e 2011, não participarão do processo de escolha e receberão Reserva Técnica a ser 

encaminhada a cada Diretoria Estadual de Ensino (DE).  

Sabemos que o site de escolha, www.fnde.gov.br > Escolha PNLD 2012, será utilizado pelas escolas públicas de 

Ensino Médio de todo o Brasil e poderá apresentar congestionamento nos últimos dias do prazo previsto para a digitação 

dos pedidos dos professores. Por isso, recomendamos que não deixem para última hora – a digitação envolve o 

preenchimento de muitas telas, com números de CPF, RG, datas de nascimento, etc., que, quando invertidos ou trocados 

sem perceber, provocarão o bloqueio da senha após a 3ª tentativa. Isso inviabilizará todo o trabalho da equipe 

pedagógica, porque, nesse caso, a escola receberá os livros mais escolhidos no município e não os que a escola indicou, 

perpetuando a “lenda” da 3ª opção, que só existe nesse caso, para não deixar os alunos sem livros durante três anos. 

Se alguma escola pública de Ensino Médio, seja ela estadual, municipal ou federal, não receber o Guia, nem a 

Carta senha, deve contatar a Diretoria Estadual de Ensino mais próxima e solicitar a verificação do ocorrido ao responsável 

pelo Programa de Livros da DE. Ele (a) tem uma senha para o “Monitoramento da Escolha”, no SISCORT/FNDE/MEC, e, 

caso não consiga resolver o problema, comunicará à CENP- Setor PNLD, para as providências necessárias. Não contate o 

MEC, nem o FNDE. A Coordenação Nacional do PNLD em São Paulo, sob a responsabilidade da CENP, está à disposição das 

DEs, principalmente via e-mail e telefone, e de todos os envolvidos na escolha de livros do PNLD 2012, via “Fale Conosco” 

do site do Programa de Livros da SEE-SP. 

Bom trabalho e contem conosco!!! 

 

Coordenação Nacional do PNLD em São Paulo  

Equipe Técnica da CENP/SEE-SP 


