Programa Nacional do Livro Didático para a Alfabetização de Jovens e
Adultos – PNLA 2009
Prezado Dirigente Municipal de Educação,
A Diretoria de Políticas para a Educação de Jovens e Adultos da Secretaria
de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade – DPEJA/SECAD, informa
que se encontra aberta até o dia 30 de abril de 2009 a ADESÃO ao Programa
Nacional do Livro de Alfabetização para Jovens. Adultos e Idosos – PNLA 2009,
para as redes públicas de ensino estaduais, municipais e do Distrito Federal que
ofereçam turmas de alfabetização na modalidade educação de jovens e adultos e
desejarem receber livros didáticos.
Adesão
As redes públicas de ensino deverão aderir ao PNLA por meio da assinatura do
Instrumento de Adesão disponível no Portal MEC (http://portal.mec.gov.br) até o
dia 30 de abril de 2009.
Condições de participação
a) A efetivação do Instrumento de Adesão dar-se-á mediante a distribuição das
obras didáticas – livro do alfabetizando e manual do alfabetizador - aos alunos e
aos professores de alfabetização da modalidade educação de jovens e adultos, de
acordo com os dados do censo escolar da educação básica, realizado pelo INEP e
com as competências dos partícipes do PNLA 2009 previstas na Resolução
CD/FNDE nº 01, de 13 de fevereiro de 2009;
b) As redes de ensino que optarem pelo recebimento das obras didáticas, para o
período letivo de 2009, receberão a obra mais distribuída conforme a escolha
realizada no exercício de 2008 em sua unidade federativa ou região;
c) Para o PNLA 2010 e 2011, haverá um novo processo de escolha de obras
didáticas, conforme regras específicas.

Para acessar o documento siga o seguinte caminho:
1- acesse a página principal do MEC no endereço (http://portal.mec.gov.br);
2- clique em “secretarias” - SECAD.
3- na página da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade,
clique na aba “Programas e Ações”.
4- Na aba “Programas e Ações” clique em PNLA - Programa nacional do Livro de
Alfabetização de Jovens e Adultos.
5- Na aba do PNLA clique em “acesse aqui o termo de Adesão”
6- Na aba PNLA- Apresentação você terá um link para o “Sistema Brasil
Alfabetizado” que dá acesso ao termo. Após clicar no link informe o CNPJ da
instituição, o CPF do dirigente e selecione o Tipo de adesão “Rede Pública de
Ensino”.

