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

  

Olá professores de Matemática do Ensino Médio! 

 

Estamos iniciando mais um processo de escolha de livros didáticos do Ensino Médio para o ano letivo de 2012, 

referente ao PNLD. Este é um momento muito importante e sério, pois esta escolha influenciará seu trabalho junto aos 

seus alunos. 

O livro didático constitui-se em mais um material de apoio ao seu trabalho e ao do aluno, uma vez que, 

juntamente com os Cadernos do Professor e do Aluno, você irá preparar e desenvolver suas aulas, orientado pelo plano 

escolar e pelo Currículo Oficial do Estado de São Paulo. 

Ao fazer a sua escolha você deve estar atento aos conteúdos e à metodologia apresentada pelos livros didáticos 

disponíveis no Guia do PNLD 2012, e procurar a obra que melhor se alinhe ao seu trabalho, que melhor se enquadre no 

formato de sua aula, observando como essa obra poderá, realmente, se tornar um material de auxílio e não o contrário, 

um entrave. 

Também é importante lembrar aos professores da EJA do Ensino Médio, que estes devem participar da escolha 

coletiva da escola e orientar sua escolha observando, além dos itens comentados anteriormente, também as “Orientações 

Específicas dessa Modalidade”. 

Observe a seguir, alguns pontos que salientamos para você, no momento de fazer a escolha. 

Uma boa dica é o professor se orientar pelo “Guia de Livros Didáticos PNLD 2012 – Matemática Ensino Médio” 

que se encontra em sua escola. Se você quiser baixá-lo ou lê-lo na internet, siga o endereço: 

http://www.fnde.gov.br/index.php/pnld-guia-do-livro-didatico. Nesse Guia, você encontrará informações sobre os livros 

disponíveis para escolha, incluindo os critérios que foram utilizados na avaliação do MEC. Inclui ainda, as resenhas e as 

características gerais de cada obra. 

Para um primeiro filtro da sua escolha, você pode utilizar os gráficos de conteúdos nas páginas 20 e 21 do Guia de 

Matemática. Num segundo filtro, você deve ler a resenha do livro escolhido. E por último, se você estiver decidido, veja a 

obra fisicamente, caso a tenha em mãos, para fechar a escolha e conversar com os demais professores de Matemática do 

regular e da EJA. 

É muito importante que você tenha em mente as seguintes questões ao fazer sua escolha: 

• A obra que estou escolhendo é a que mais trará subsídios ao meu trabalho em sala de aula com meus 

alunos? 

• A obra que estou escolhendo é a que mais está adequada ao meu trabalho frente ao Currículo Oficial? 

• A obra que estou escolhendo é a que mais está alinhada ao meu trabalhado na série e na modalidade 

EJA? 
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• A obra que estou escolhendo é a que trará uma metodologia adequada e compatível com meu trabalho? 

• A obra que estou escolhendo é a que mais está de acordo à proposta pedagógica da escola e sua 

realidade?  

Se você seguir esses passos temos certeza que você fará uma boa escolha! 

Então, mãos na massa e um trabalho! 

 

Equipe Técnica de Matemática 

CENP/SEE-SP 


