Programa Nacional do Livro Didático para a Educação de Jovens e Adultos
PNLD EJA 2014

Atenção, Gestores e Diretores!
1.
O Ministério da Educação (MEC) e Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação (FNDE) informam que a escolha dos livros didáticos destinados às
entidades parceiras do Programa Brasil Alfabetizado (PBA), com turmas de
alfabetização, e destinados às escolas públicas de ensino fundamental e médio, na
modalidade de Educação de Jovens e Adultos, para o triênio de 2014 até 2016, no
âmbito do Programa Nacional do Livro Didático para a Educação de Jovens e
Adultos – PNLD EJA 2014 será realizada no período de 9 a 19 de maio de 2014.
2.
Informamos que o Guia de Livros Didáticos foi disponibilizado, no portal
do FNDE, contendo as resenhas das coleções, além de informações complementares
sobre
todo
o
processo.
Para
acessá-lo,
clique
em
http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/guia-do-livro. Além disso, será
enviada, nos próximos dias, para o e-mail do responsável, cadastrado na adesão, uma
mensagem eletrônica, com dados de usuário e senha de acesso ao sistema de escolha,
bem como orientações sobre o processo de escolha. A entidade é responsável pela
guarda e sigilo da senha.
3.
Destacamos que a escolha deverá ser realizada a partir de uma reflexão
coletiva entre o gestor local, os coordenadores de turma e os alfabetizadores das
entidades parceiras do PBA e, entre os diretores, os coordenadores pedagógicos e os
professores das redes de ensino, para que o livro didático escolhido atenda da melhor
maneira a realidade das turmas e seja adequado ao projeto pedagógico adotado pela
entidade.
4.
Para registrar a participação dos gestores e professores na escolha e dar
transparência ao processo, sugerimos que a decisão sobre a escolha das coleções seja
documentada no Registro de Reunião de Escolha dos Livros Didáticos. O modelo desse
documento poderá ser encontrado no final do Guia.
5.
Esclarecimentos complementares poderão ser obtidos no portal do FNDE
ou ainda junto ao Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), pelo telefone 0800
616161 (ligação gratuita).
Atenciosamente,

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização Diversidade e Inclusão

