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ORIENTAÇÕES CENP PARA A ESCOLHA DE LIVROS DIDÁTICOS DO PNLD 2012 
Física 

 

Caro professor, na escolha de seu livro didático, você deve tomar alguns cuidados.  

Lembre-se que o livro didático servirá de apoio à sua prática e deve ser utilizado em harmonia e de forma 

articulada com os demais materiais de apoio (caderno do professor, caderno do aluno, etc.) 

Fique atento e verifique os seguintes pontos: 

• Os três volumes estão em acordo com o Currículo Oficial, levando em conta desde habilidades e 

competências até metodologia? 

• Cada volume está articulado com o Currículo do ano em questão?  

• Permite trabalho articulado com o caderno do aluno? 

• Tem linguagem adequada e acessível aos alunos? 

• É adequado ao contexto sócio-histórico-cultural de sua realidade escolar? e 

• Permite a efetiva utilização do mesmo? 

Levando em conta o Currículo Oficial lembre-se que em cada ano uma série de temas devem ser abordados. 

Dentre outros podemos destacar alguns por ano/série. 

No 1º ano temos os temas: 

• Movimentos – Grandezas, variações e conservações: 

o Momento, Força, Leis de Newton, Energia, Equilíbrio, Conservação da Energia e do Momento, 

etc. 

• Universo, Terra e vida: 

o Astronomia, Cosmologia, Big Bang, etapas da evolução estelar (buraco negro), Interação 

gravitacional, etc. 

No 2º ano deve abordar os temas: 

• Calor, ambiente e usos de energia: 

o Temperatura, propriedades térmicas, clima e aquecimento, calor como energia, entropia, 

matrizes energéticas, etc. 

• Som, imagem e comunicação: 

o Características físicas e fontes de luz e som, luz e cor, ondas eletromagnéticas, transmissões 

eletromagnéticas, etc. 

No 3º ano deve constar os seguintes temas: 



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  
Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas 

 
 
 

 

Página 2 de 2 

• Equipamentos elétricos: 

o Circuitos elétricos, campos e forças eletromagnéticas, motores e geradores, produção e 

consumo elétricos, etc. 

• Matéria e radiação: 

o Modelos atômicos, quantização de energia, dualidade onda-partícula, núcleo atômico e 

radioatividade, Partículas Elementares, Eletrônica e informática, etc. 

As observações feitas são válidas tanto para o Ensino Médio Regular quanto para a Educação de Jovens e Adultos, 

já que o caderno de orientações pedagógicas da EJA deriva do caderno de orientações do Ensino Regular. 

Diante do exposto, realize uma escolha crítica e consciente, de modo que a sua unidade escolar possa 

efetivamente implementar o Currículo Oficial.  

Boa escolha professor! 
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