


Conte com uma seleção especial de 

obras e autores que vão despertar 
nos seus alunos o gosto pela leitura, 
além de promover um vocabulário 

mais rico e a educação em valores 
com materiais de apoio que 
trabalham a criatividade e a 

interpretação de texto! 

PNLD 2020

Escolhas que levam mais longe.

Veja as obras completas em:

WWW.MODERNA.COM.BR/PNLD



Agora, os professores do Fundamental 2 

poderão escolher livros literários para seus 

alunos e também para a biblioteca da escola! 

CATEGORIAS

Os professores analisam 

se as obras estão 

adequadas ao seu 

trabalho e à realidade da 

sua escola, de acordo 

com as classificações da 

tabela ao lado.

Além dos livros que 

serão utilizados em sala 

de aula, e que ficarão 

com os alunos, a escola 

também poderá escolher 

um pacote de obras 

para o acervo literário da 

biblioteca.

A ANÁLISE

GÊNEROSTEMAS SUGERIDOS

• Autoconhecimento, sentimentos e 

emoções;

• Família, amigos e escola;

• O mundo natural e social;

• Encontros com a diferença;

• Diálogos com a história e a filosofia;

• Aventura, mistério e fantasia;

• Outros temas.

• Poema;

• Conto, crônica, 

novela, teatro, texto 

da tradição popular;

• Romance;

• Memória, diário, 

biografia, relatos de 

experiências;

• Obras clássicas da 

literatura universal;

• Livros de imagens e 

livros de histórias 

em quadrinhos.

• Cultura digital no cotidiano do 

adolescente;

• Conflitos da adolescência;

• Encontros com a diferença;

• Sociedade, política e cidadania;

• Diálogos com a história e a filosofia;

• Ficção científica, mistério e fantasia;

• Outros temas.

Categoria 1

6° e 7° anos

Categoria 2

8° e 9° anos

Confira o processo:



O corpo docente vota, democraticamente e de forma coletiva, nos títulos com os 

quais quer trabalhar e formaliza a escolha em uma ata exposta em um local público.A ESCOLHA

Para auxiliar, o FNDE disponibiliza em seu site a resenha e a visualização completa de cada obra. 

O(A) diretor(a) escolar registra a 1ª e a 2ª opções indicadas pela sua equipe na 

plataforma PDDE Interativo.O PEDIDO

Os livros, que são reutilizáveis, chegam às escolas de acordo com o modelo de 

escolha definido pela rede de ensino. A ENTREGA

Ciclo de 

utilização 

de 4 anos

Livro

acessível

EPUB3

Material digital
de apoio docente



A LADEIRA DA 

SAUDADE

Ganymédes José

Tema: diálogos com a 
história e a filosofia

Gênero: romance

Código do livro: 

0265L20603

A MENINA DOS 

SONHOS DE RENDA

Marília Lovatel

Tema: família, amigos e 
escola

Gênero: poema

Código do livro: 

0685L20601

O GRANDE 

DESAFIO

Pedro Bandeira

Tema: encontros 

com a diferença

Gênero: novela

Código do livro: 

0363L20602

QUANDO MEU PAI 

PERDEU O EMPREGO

Wagner Costa

Tema: família, amigos e
escola

Gênero: novela

Código do livro: 

0017L20602

A DROGA DO 

AMOR

Pedro Bandeira

Tema: aventura, 
mistério e fantasia

Gênero: novela

Código do livro: 

0330L20602

ALICE NO PAÍS

DA MENTIRA

Pedro Bandeira

Tema: diálogos com a 
história e a filosofia

Gênero: novela

Código do livro: 

0377L20602

Confira nossa seleção de livros aprovada no 

PNLD 2020, pensada especialmente para os 

alunos da rede pública.

Veja as obras completas e o material do professor em: WWW.MODERNA.COM.BR/PNLD



A ÁRVORE QUE

DAVA DINHEIRO

Domingos Pellegrini

Tema: sociedade, política e cidadania

Gênero: novela

Código do livro:

0276L20602

PROCURA-SE UM

AMOR: CRÔNICAS

Adriana Falcão

Tema: encontros com a diferença e 
sociedade, política e cidadania

Gênero: crônica

Código do livro:

0419L20602

OS OLHOS CEGOS DOS

CAVALOS LOUCOS

Ignácio de Loyola Brandão

Tema: conflitos da adolescência

Gênero: memória

Código do livro:

0286L20604

RUTH ROCHA

CONTA A ODISSEIA

Ruth Rocha

Tema: diálogos com a história e a filosofia

Gênero: obras clássicas da literature 

universal

Código do livro: 

0384L20605

Veja as obras completas e o material do professor em: WWW.MODERNA.COM.BR/PNLD

PRÊM IO JABUTI

CATEGORIA JUVENIL

PRÊM IOS: FNLIJ -

M ELHOR LIVRO

DE RECONTO E DA

ACADEM IA

BRASILEIRA
DE LETRAS



IRMÃO NEGRO

Walcyr Carrasco

Tema: encontros com a 
diferença

Gênero: novela

Código do livro: 

0368L20602

A PALAVRA MÁGICA

Moacyr Scliar

Tema: diálogos com a 

história e a filosofia 

Gênero: novela

Código do livro: 

0336L20602

OS MISERÁVEIS

Recontado por 

Walcyr Carrasco

Tema: sociedade, política e 

cidadania

Gênero: obras clássicas da 

literatura universal

Código do livro: 

0357L20605

ESTRELAS

TORTAS

Walcyr Carrasco

Tema: encontros com 

a diferença

Gênero: novela

Código do livro:

0331L20602

Veja as obras completas e o material do professor em: WWW.MODERNA.COM.BR/PNLD

DIÁLOGOS DE SAMIRA 

POR DENTRO DA

GUERRA SÍRIA

Carla Caruso e

Marcia Camargos

Tema: diálogos com a
história e a filosofia

Gênero: novela

Código do livro:

0334L20602



O professor poderá contar 

com orientações para as 

melhores práticas 

pedagógicas, com propostas 

de atividades em uma 

abordagem interdisciplinar, 

enriquecendo o trabalho e a 

compreensão dos conceitos 

discutidos.

CONTEXTUALIZAÇÃO 

DA OBRA

Referências do autor e da 

obra literária.

MATERIAL 

AUDIOVISUAL

Vídeos especiais para 

o professor abordar 

de maneira ainda 

mais rica a literatura 

em sala de aula.

ABORDAGEM 

INTERDISCIPLINAR 

EM SALA DE AULA

Enriquece o trabalho 

ao estimular a 

compreensão de 

conceitos.

ORIENTAÇÕES 

PARA AULA 

Atividades pré, 

durante e pós-leitura.



Veja as obras completas em:

WWW.MODERNA.COM.BR/PNLD

Conheça nossos selos:


