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ORIENTAÇÕES CENP PARA A ESCOLHA DE LIVROS DIDÁTICOS DO PNLD 2012 
Língua Portuguesa 

 

Os professores que ministram aulas de Língua Portuguesa para o Ensino Médio farão a indicação do Livro Didático 

PNLD 2012. É um momento importante, visto que o livro escolhido poderá auxiliá-los em suas atividades pelos próximos 

três anos. Nesse sentido, a escolha deverá ser meticulosa e em consonância com o Currículo do Estado de São Paulo, o 

Projeto Político Pedagógico da Escola e o Plano de Ensino do Professor.   

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 Língua Portuguesa, deve aliar-se à experiência do professor atuante em 

sala de aula, de forma que o livro didático venha a complementar o trabalho docente de maneira articulada com os 

materiais disponibilizados pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo e outros escolhidos pelo professor. Assim, é 

um instrumento que pode subsidiar as atividades com os gêneros discursivos; o ensino de literatura e seu papel histórico 

na construção da identidade do indivíduo; a leitura e a produção textual; as possibilidades de diálogo com outros textos e 

outras linguagens, em diferentes esferas sociais.  

O processo de escolha deve propiciar as reflexões necessárias para que o livro didático de Língua Portuguesa para 

o Ensino Médio regular e EJA, mantenha a articulação com as diferentes situações de aprendizagem e as metodologias 

adequadas ao desenvolvimento do aluno, de suas capacidades de linguagem, aprimorando as suas competências de 

leitura e escrita.  

 

Bom trabalho! 

 

Equipe Técnica de Língua Portuguesa 
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