PNLD CONECTADO 2021
NOVO ENSINO MÉDIO

ENSINO MÉDIO ANTERIOR À BNCC
1. LIVROS E MATERIAS DIDÁTICOS ATENDEM AOS
COMPONENTES
CURRICULARES COMO: Português, Matemática, Geografia, História, Física,
Química e Filosofia.
2. PARA O NOVO ENSINO MÉDIO OS LIVROS E MATERIAIS DIDÁTICOS
PASSAM PARA ÁREA DO CONHECIMENTO COMO: CIÊNCIAS SOCIAIS
(GEOGRAFIA, HISTÓRIA, FILOSOFIA E SOCIOLOGIA, por exemplo, em uma
obra singular).
3. FIM DA SERIALIZAÇÃO.
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NOVO ENSINO MÉDIO – CONCEPÇÃO DA BNCC

3

PNLD CONECTADO – CONCEPÇÃO
1ª Fase (1º Objeto) = Obras Didáticas de Projetos Integradores e de Projeto
de Vida destinadas aos estudantes e professores de ensino médio (período
de transição para o Novo Ensino Médio).
2ª Fase (2º Objeto) = Obras por Áreas do Conhecimento e Obras Didáticas
Complementares destinadas aos estudantes e docentes de ensino médio.
3ª Fase (3º Objeto) = Obras de Formação Continuada aos professores e à
equipe gestora das escolas públicas de ensino médio.
4ª Fase (4º Objeto) = Recursos Digitais
5ª Fase (5º Objeto) = Obras literárias.

4

Concepção de novo fluxo contínuo do
PNLD Conectado
Inscrição

Inscrições
semestrais
dos
materiais.

Validação

Avaliação
Pedagógica

Resultados

FNDE

Verificação do
atendimento das
características
técnicas/ formais.

Comissão
Técnica de
especialistas

Equipe de
Avaliação

SEB / COGEAM

Semestrais: Avaliação
do lote de obras
inscritas e validadas
no semestre anterior.

Formação continuada,
presencial e a
distância, das equipes
de avaliação.

Material aprovado é
disponibilizado na
plataforma pelo
tempo definido por
cada tema/área.
Final da validade:
Obra reinscrita e
reavaliada, ou
excluída
plataforma.

Objeto 1: Projetos Integradores
Livro impresso do estudante (composta por 6 projetos);
Manual do Professor impresso;

Seis videoaulas (1 para cada projeto que compõe a obra);
Distribuído para todos os estudantes do ensino médio;
Cada estudante receberá quatro livros (quatro áreas do
conhecimento - BNCC);
Transição para as obras por área do conhecimento;

Obras reutilizáveis e com ciclo de quatro anos;
Distribuídas em 2021

Objeto 1: Projetos de Vida
Livro impresso do estudante, composto pela tripartite obrigatória:
Autoconhecimento (quem sou):
o encontro consigo;
Expansão e exploração (quais as minhas habilidades):
o encontro com o outro;
Planejamento (que rumo dar à minha vida):
o encontro com o nós.

Manual do Professor impresso;
Três videoaulas que correspondem a tripartite obrigatória;
Volume Único;
Distribuído para todos os estudantes do ensino médio;
Transição para as obras por área de conhecimento; Obras
reutilizáveis e com ciclo de quatro anos;
Distribuídas em 2021

Objeto 2: Obras por área do
conhecimento
Livro do estudante impresso:
Uma obra para cada área do conhecimento;
Seis volumes por área do conhecimento;
Manual do Professor impresso;

Material Digital de apoio ao professor:
Seis videoaulas ( uma para cada volume da obra para cada área do
conhecimento);
Coletânea de Músicas (área de Linguagens e suas Tecnologias).
Distribuído com base em arranjos disponibilizados no processo de escolha;
Obras reutilizáveis e com ciclo de três anos;

Distribuídas em 2022.

Objeto 2: Obras complementares
Livro do estudante impresso:
Uma obra para cada área do conhecimento;
Um volume por área do conhecimento;
Manual do Professor impresso;
Material Digital de apoio ao professor:
Uma videoaula para cada área do conhecimento);
Coletânea de Áudios (ensino de língua inglesa).

Distribuído com base em arranjos disponibilizados no processo de escolha;
Obras reutilizáveis e com ciclo de três anos;
Distribuídas em 2022.

Objeto 3: Obra de Formação Continuada para
Professores e Equipe Gestora
Livro do Professor/Equipe Gestora impresso:
Um videoaula para cada volume inscrito;

Volume único para as obras destinadas à equipe gestora;
Um volume por área de saber para os professores;
Distribuído com base na escolha realizada pelas escolas pelo número de

professores e gestores da unidade escolar;
Obras reutilizáveis e com ciclo de três anos;
Distribuídas em 2022.

Objeto 4: Recursos Digitais
Instrumentos de acompanhamento de práticas de ensino e
aprendizagem destinados aos professores;
Planos de desenvolvimento; Sequências didáticas; Propostas de
acompanhamento de aprendizagem.
As especificações técnicas e forma de disponibilização desse material
ainda está em fase de elaboração pelo MEC. Há previsão de que seja
disponibilizado na plataforma pública do MEC.
Especificação dos critérios serão
complementar (180 dias após)

disponibilizados em edital

Objeto 5: Obra Literária
Livro do estudante impresso;
Uma videoaula para o estudante;

Manual do Professor impresso;
Material Digital de apoio ao professor:
Duas videoaulas;
Materiais em PDF;
Obras reutilizáveis e com ciclo de três anos;
Distribuídas em 2022.

COORDENAÇÃO-GERAL DE MATERIAIS DIDÁTICOS COGEAM
SEBASTIÃO VITALINO DA SILVA – Coordenador-Geral
Esplanada dos Ministérios, Bloco L, 5º Andar, Sala 516,
CEP: 70.047-900 – Brasília – DF,
Fones: (61) 2022 8419 / 8427
Emails: cogeam@mec.gov.br; sebastiao.silva@mec.gov.br;

MUITO OBRIGADO
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