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ORIENTAÇÕES CENP PARA A ESCOLHA DE LIVROS DIDÁTICOS DO PNLD 2012 
Língua Estrangeira Moderna - Espanhol 

 

Prezado (a) Professor (a): 

 

          O ano de 2012 ficará marcado por um momento inédito: a indicação do livro didático de Língua Estrangeira Moderna 

(LEM) – Espanhol para os alunos e professores do Ensino Médio coincidindo com a inclusão da disciplina no PNLD. 

          O material didático de LEM é consumível, com 100% de reposição nos anos subsequentes, além de vir acompanhado 

por CD de áudio. 

          Como material de apoio à implementação do Currículo de LEM – Espanhol (disponível em 

http://cenp.edunet.sp.gov.br) deverá estar em consonância com o mesmo, com o Projeto Político Pedagógico da UE e 

com seu Plano de Ensino. 

          É importante consultar o Guia de Livros Didáticos - PNLD 2012, Ensino Médio (disponível em: 

http://www.fnde.gov.br/index.php/pnld-guia-do-livro-didatico) que contém informações sobre as obras selecionadas pelo 

Ministério da Educação, os critérios de seleção e a avaliação qualitativa de cada coleção aprovada para o PNLD 2012.  

          A escolha, fundamentada no Currículo de LEM – Espanhol, deverá contemplar o trabalho com os distintos gêneros 

do discurso para que o ensino de língua estrangeira (espanhol) ultrapasse as barreiras do mero instrumental e possa ser 

percebida em seu papel social. Deverá também contemplar o desenvolvimento das quatro (04) habilidades comunicativas 

(compreensão leitora/produção escrita/compreensão oral/produção oral) sem que haja predomínio de nenhuma delas.  

          Outro fator importante no momento da análise do material é que o mesmo apresente a construção do 

conhecimento em espiral, ou seja, com momentos de retomada e ampliação dos tópicos já estudados. A diversidade 

linguística e cultural do espanhol também deverá estar presente, pois através do conhecimento e aceitação das diferenças 

contribuiremos na formação do cidadão crítico, capaz de aceitar e conviver com essas diferenças. 

          Esta escolha exige grande cuidado e responsabilidade, já que a coleção indicada em 2011 irá acompanhá-lo durante 

os próximos três anos.   

 

Bom trabalho! 
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