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

 

Caros Professores, 

 

Na escolha do livro didático para o Ensino Médio, se faz necessário verificar:  

• se o livro didático escolhido servirá de apoio à sua prática; e 

• se está em harmonia e articulado com os materiais de apoio, como o Caderno do Professor, Caderno do 

Aluno, etc.  

Na análise para a escolha do livro didático, aconselhamos que sejam verificados alguns tópicos: 

• Facilita a prática da sala de aula fornecendo subsídios na implementação do Currículo Oficial de Química; 

• Leva em conta as habilidades, competências e a metodologia;  

• Articula com o Caderno do Aluno; 

• Linguagem é adequada e está acessível aos alunos; e 

• Apresenta adequação ao contexto sócio-histórico-cultural da realidade escolar. 

Lembramos que o livro escolhido de Química será utilizado por 3 anos. 

Os conteúdos de Química são abordados em espiral, ou seja: o mesmo conteúdo é abordado em todas as séries, 

mas, sempre aprofundando os conceitos conforme aumenta o nível cognitivo do aluno. 

É importante salientar que o estudo da Química requer o uso constante de modelos muito bem elaborados. 

Assim, a disciplina Química deve ser estruturada sobre o tripé: transformações químicas, materiais e suas propriedades e 

modelos explicativos. 

Para escolha é importante verificar se os conteúdos do livro didático estão de acordo com o Currículo Oficial de 

Química. 

Para melhor orientá-lo, segue a lista de conteúdos presentes no Currículo Oficial de Química por série. 

1ª série 

• Transformações químicas; 

• Reagentes, produtos e suas propriedades; 

• Reagentes, produtos e suas relações em massa e calor;  

• Primeiras ideias ou modelos sobre a constituição da matéria; 

• Representação de transformações químicas; 

• Relações quantitativas envolvidas na transformação química.  
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2ª série 

• Propriedades da água para consumo humano; 

• Relações quantitativas envolvidas nas transformações químicas que ocorrem em soluções;  

• O modelo de Rutherford-Bohr para explicar a constituição da matéria; 

• Relações entre algumas propriedades das substâncias e suas estruturas; 

• Relação entre energia elétrica e as estruturas das substâncias envolvidas numa transformação química;  

• O modelo de Rutherford-Bohr para explicar a constituição da matéria; 

• Relações entre algumas propriedades das substâncias e suas estruturas; 

• Relação entre energia elétrica e as estruturas das substâncias envolvidas numa transformação química.  

3ª série 

• Atmosfera como fonte de materiais; 

• Hidrosfera como fonte de materiais; 

• Biosfera como fonte de materiais; 

• O que o ser humano introduz na atmosfera, hidrosfera e biosfera. 

Modalidade EJA 

Destacamos que é importante as equipes escolares ficarem atentas na escolha destinada à modalidade EJA nos 

seguintes aspectos:  

• Contextualizar o conteúdo com o Currículo Oficial de Química; 

• Observar nas “Orientações para o Professor da EJA” a seleção das sequências didáticas contidas nessa 

modalidade de ensino.  Para acessar a lista de livros de Química aprovados pelo PNLD: 

http://www.fnde.gov.br/index.php/pnld-guia-do-livro-didatico  

 

Boa escolha professor! 

 

 

Equipe Técnica de Química  

CENP/SEE-SP 


