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 RESUMO 

 

 

Este trabalho é uma pesquisa bibliográfica para a análise do livro didático de Ciências 

pertencente ao 9º ano do Ensino Fundamental, avaliando o emprego dos conteúdos 

programáticos para a área de Física no Ensino Fundamental. Este trabalho pretende também 

averiguar a existência de problemas no livro de Ciências analisado, com base nas normas 

presentes no Programa Nacional do Livro Didático - PNLD. 

 

Palavras-Chaves: Livro Didático, PNLD, Ensino de Física, Ensino Fundamental, 9º ano. 

 

 

 

 ABSTRACT 

 

 

This work is a bibliographic research to the analysis of a Sciences textbook used in the 

9
th

 grade of Middle School, evaluating the programmed subject as specified to Middle School 

at Physics area. This work also intends to check the existence of any problem in the analyzed 

textbook, according to National Parameters of Textbook (PNLD). 
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 INTRODUÇÃO 

 

De acordo com Paulo Freire, "ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os 

homens se educam entre si, mediados pelo mundo
"
 (FREIRE, 2002). Neste sentido, a 

educação está na pauta das discussões em diversas instâncias do saber no Brasil: no 

Ministério da Educação, nas secretarias de educação, nas universidades, nas escolas, nas 

instituições de ensino e pesquisa, nas associações e na mídia. Educadores e profissionais da 

área debatem sobre os problemas educacionais e apontam novas perspectivas para a educação 

brasileira.  

Tanto alunos quanto professores necessitam aperfeiçoar o processo ensino-

aprendizagem, dispondo de variadas fontes como jornais, periódicos, artigos, sites na internet, 

livros e tantas outras. Dentre elas, a principal é o livro didático, ferramenta de transmissão de 

conhecimento desde o século XIX,
 
hoje inserido em praticamente todas as escolas e cuja 

importância como instrumento pedagógico foi solidificada ao longo dos anos, em meio às 

diversas circunstâncias históricas. Estas permearam desde o intuito de fomento à produção de 

obras brasileiras e difusão do nacionalismo, arraigado ao governo Vargas, passando pela 

influência norte-americana durante a Ditadura Militar, até chegar ao período de 

redemocratização, com o estabelecimento de políticas elaboradas com o objetivo de avaliar a 

qualidade dos livros didáticos produzidos no Brasil. (PORTAL FNDE)  

Contudo, a despeito do desenvolvimento desta gama crescente de modalidades de 

informação, em muitos casos, “em consequência da realidade das condições existentes em 

muitas escolas, o livro didático tem sido praticamente o único instrumento auxiliar da 

atividade de ensino. O livro didático constitui para o aluno uma valiosa fonte de estudo e 

pesquisa, enquanto que para o professor vem a ser o principal roteiro empregado na 

programação e desenvolvimento das atividades em sala de aula ou até mesmo para pesquisa”. 

(PIMENTEL, 1998) 

Dessa forma, fica evidente a necessidade da existência do Programa Nacional do Livro 

Didático - PNLD, estabelecido em 1985 e que visa subsidiar o trabalho pedagógico dos 

professores por meio da distribuição de coleções de livros didáticos aos alunos da educação 

básica, de modo a direcionar os conteúdos que devem ser abordados em cada etapa do ensino.  

De acordo com as normas presentes nos Parâmetros Curriculares Nacionais PCN's, o 

livro de ciências do 9º ano do Ensino Fundamental deve abordar o eixo temático Terra e 
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Universo, no qual se listam conteúdos de Física, capazes de mostrar a ciência como 

elaboração humana para uma compreensão do mundo, seus fenômenos, elementos e forças 

que atuam na natureza, bem como seus comportamentos, suas leis e aplicações. (PCN, 1998) 

Para o livro usado no Ensino de Física no Ensino Fundamental, o PNLD orienta que os 

conteúdos e procedimentos do livro didático devem contribuir para o questionamento por 

parte dos alunos do que eles veem e ouvem para interpretarem os fenômenos pertencentes à 

natureza e compreenderem como a sociedade nela intervém e interfere, para construir um 

aprendizado contextualizado, em articulação com competências de outras áreas, atreladas a 

outros conhecimentos.
 

Por isso, nota-se que o PNLD estimula o reforço do número de fontes de pesquisa na 

educação e a presença de livros didáticos que façam a conexão dos conteúdos estudados em 

sala com o que está presente no cotidiano dos alunos, a fim de garantir a formação de 

cidadãos autônomos, críticos e participativos, capazes de atuar com competência, dignidade e 

responsabilidade na sociedade em que vivem e na qual esperam ver atendidas as suas 

necessidades individuais, sociais, políticas e econômicas. 

Tendo isto em mente, o presente Trabalho de Conclusão de Curso teve como objetivo 

verificar se o livro didático escolhido contempla, em parte ou no todo, as diretrizes 

determinadas pelo PNLD sobre como devem ser abordados os conteúdos de Física 

direcionados ao 9º ano do Ensino Fundamental. 

 

 

 

IMPORTÂNCIA DO LIVRO DIDÁTICO 

 

 O livro didático possui o papel de material de apoio pedagógico dentro do processo de 

ensino-aprendizagem. No Brasil, entretanto, o livro didático se estabeleceu de tal forma que 

adquiriu centralidade como ferramenta na construção do conhecimento para a grande maioria 

das escolas brasileiras. Este caráter de principal ferramenta pedagógica tornou o livro didático 

um objeto de profunda preocupação por parte do Ministério da Educação.  

     De acordo com Azevedo, a relevância do livro didático no processo de ensino-

aprendizagem é um dos principais argumentos que justificam seu rigoroso processo avaliativo 

(AZEVEDO, 2010). 
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 Segundo este autor, as políticas públicas que focalizaram o livro didático como uma 

preocupação do Estado vem sendo eleboradas desde 1938. Durante o governo de Getúlio 

Vargas, por exemplo, a preocupação relativa ao livro didático era a produção para atender e 

suprir a carência existente no Brasil (AZEVEDO, 2010). 

 Na década de 80, a política do livro didático ficou sob a responsabilidade da Fundação 

de Assistência ao Estudante – FAE, criada em 1983. Ainda nesta década, foi criado o 

Programa Nacional do Livro Didático – PNLD, estabelecido no ano de 1985, e que visa a 

distribuição de coleções de livros didáticos e direciona os conteúdos disciplinares abordados 

em cada etapa do ensino. 

 Azevedo explica que em 1996, após diagnóstico da situação dos livros didáticos no 

Brasil, o Ministério da Educação – MEC, realizou a avaliação de obras didáticas no intuito de 

produzir um instrumento que orientasse os professores na escolha dos livros didáticos a serem 

adotados. (AZEVEDO, 2010). 

 Observa-se assim, que os professores e alunos dependem do livro didático no processo 

ensino-aprendizagem, pois ao longo da história ele se tornou o maior instrumento pedagógico 

presente nas salas de aula das escolas brasileiras e, se os professores e alunos não o tivessem 

em mãos, o processo de ensino-aprendizagem ficaria seriamente comprometido. 

 

 

 

 O ENSINO DE FÍSICA NO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Nas escolas brasileiras, a disciplina de Física é apresentada dentro do Ensino de 

Ciências, aos estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental. É a partir deste momento que os 

alunos têm os primeiros contatos com esta disciplina e, portanto, este é o período onde muitas 

vezes começam a sentir dificuldades para entender o real sentido da Física e seus conceitos. 

No 9º ano do Ensino Fundamental, a maior parte dos alunos possui dificuldades na 

aprendizagem dos conceitos de Física que lhes são apresentados. Uma grande dificuldade 

encontrada no Ensino de Física está relacionada à capacidade de compreensão de leitura por 

parte dos alunos. (SANTOS et al, 2010). 

Seguindo esta perspectiva, “muitos alunos chegam ao Ensino Médio com medo e 

muitas vezes traumatizados com o Ensino de Física. Muitos têm em mente esta disciplina 
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como algo impossível de se aprender e não têm a noção de que a Física é uma ciência 

experimental e de grande aplicação no dia-a-dia”. (XAVIER apud SANTOS et al – 2010, 

p.4). 

Assim, fica evidente que a maneira como o ensino de Física vem sendo apresentado 

nos livros e nas salas de aula, está distanciada e, às vezes, distorcida em relação ao seu real 

propósito. 

O que se espera do Ensino de Física é que ele contribua para a formação de uma 

cultura científica, que permita ao aluno fazer a interpretação de fenômenos naturais e seus 

conceitos, que estão sempre em transformação. Da mesma maneira, o Ensino de Física deve 

promover um conhecimento contextualizado e integrado à vida dos alunos, permitindo que 

eles entendam, por exemplo, as questões referentes ao uso de diferentes fontes de energia, 

fazendo a conexão com seus benefícios e riscos. 

É importante tratar de temas do cotidiano como o funcionamento do refrigerador, dos 

motores à combustão, das células fotoelétricas e também das radiações e seus usos no dia-a-

dia, para assim, promover aos estudantes o desenvolvimento de competências que 

possibilitem independência de ação e aprendizagem futura. (SANTOS et al, 2010). 

Quando o aluno consegue interagir com tecnologias e conhecimentos físicos, ele 

compreende melhor o mundo ao seu redor, o universo no qual ele está inserido. Por isso, é 

necessário que o Ensino de Física no Ensino Fundamental assegure aos estudantes a 

competência investigativa, resgatando neles o espírito questionador e o desejo de conhecer o 

mundo onde habitam, permitindo-lhes investigar os mistérios do mundo e compreender a 

natureza e as leis da matéria. 

 

 

 

 METODOLOGIA 

 

 Para a análise deste trabalho, a metodologia fundamentou-se no critério de 

classificação de pesquisa proposto por Sylvia Vergara, pois quanto aos fins, este trabalho 

caracteriza-se como pesquisa descritiva, por estabelecer correlação entre variáveis (aplicação 

de recursos e melhora de qualidade de educação) e quanto aos meios de investigação, 

caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica, com abordagem qualitativa por ser 
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desenvolvida com base em material publicado em livro, artigos e sites na internet. 

(VERGARA, 2009). 

 Foi escolhida uma escola pública dos anos finais do Ensino Fundamental na cidade 

satélite de Sobradinho no Distrito Federal e, dentre os livros regularmente utilizados pelos 

professores e alunos desta escola, foi escolhido um livro de Ciências correspondente ao 9º ano 

do Ensino Fundamental. 

 Este livro didático escolhido pertence à coleção do Projeto Teláris e seu autor é 

Fernando Gewandsznajder. O livro foi publicado pela Editora Ática em 2013. O livro didático 

possui quatro unidades, sendo que a primeira expõe, em dois capítulos, conceitos básicos 

acerca dos conteúdos de Química e Física. A segunda unidade apresenta, em oito capítulos, os 

assuntos referentes ao estudo de Química no 9º ano, sendo eles o estudo do átomo; os 

elementos químicos; a sua classificação periódica; ligações químicas; substâncias e misturas; 

funções químicas e as reações químicas. A terceira e a quarta unidades possuem seis capítulos 

cada e ensinam sobre os três campos da Física: a mecânica, a termodinâmica, as ondas e o 

eletromagnetismo. Na terceira unidade estão os conteúdos de mecânica, como os tipos de 

movimento; métodos de medição das forças na natureza; a gravidade; trabalho e energia; e a 

mecânica das máquinas. Já na quarta unidade, temos os conteúdos sobre o calor e transmissão 

de calor; as ondas e o som; a natureza da luz; espelhos e lentes; e eletricidade e magnetismo. 

 Foram selecionados para análise, a terceira e quarta unidades, por conter temas de 

Física. 

  

 

 

ANÁLISE DO LIVRO 

 

Para a seleção dos livros didáticos de Ciências do 9º ano do Ensino Fundamental, o 

PNLD utiliza 44 questões que estão divididas entre 6 critérios de avaliação. Estes critérios 

estão listados em anexo. 

Para a análise neste trabalho de conclusão de curso, foram analisadas e enfatizadas 

sobre o livro apenas algumas questões, as que dão mais ênfase ao conteúdo de Física. Sendo 

elas: 

 As questões 3 e 4 do critério I; 
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 A questão 9 do critério II; 

 As questões 14 e 16 do critério III; 

 As questões 19, 21, 23, 24 e 29 do critério IV. 

 

De acordo com a questão 3 do critério I, o livro da coleção deve basicamente valorizar 

e possibilitar a experiência extra-escolar e fazer a vinculação entre a educação escolar, o 

trabalho e as práticas sociais. 

Quanto à valorização de experiências extra-escolares, o livro freqüentemente relaciona 

o conteúdo estudado às aplicações práticas no dia-a-dia, e propõe experimentos para que o 

aluno tenha observação crítica e conceitual do seu ambiente. 

Além disso, para vincular educação escolar, trabalho e práticas sociais, cada unidade 

se inicia com uma seção “Ponto de Partida”, em que uma pequena série de perguntas são 

feitas no intuito de preparar o aluno para descobrir as repostas a longo do tema estudado nos 

capítulos dentro da unidade. Apresentam também, ao longo dos capítulos, textos adicionais 

nos quadros “Ciências no dia a dia”, “Ciência e História”e “Ciência e Atitude”, que fazem a 

conexão do assunto estudado em sala e as aplicações práticas observadas no dia-a-dia. 

De acordo com a questão 4 do critério I, o livro da coleção deve ter como objetivo  a 

formação básica do cidadão e, através da Ciência, deve contribuir para o desenvolvimento da 

capacidade de aprender, para o domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Ao longo do livro, 

estão presentes diversos exercícios e experimentos que contribuem para o domínio da leitura e 

sua interpretação, bem como o domínio do cálculo. No que se refere ao desenvolvimento da 

capacidade de aprender, os capítulos apresentam alguns quadros de questões chamados 

“Aquestão é”, em que são propostas algumas questões extras, no início do capítulo, 

relacionadas ao assunto abordado dentro dele. O livro possui ainda, na seção de atividades, 

exercícios de fixação especiais que estimulam os estudantes a refletirem e pesquisarem em 

outras fontes sobre os temas e assuntos estudados em sala, sendo eles “Pense um pouco 

mais”, “Mexa-se” e ”Para ir mais longe”, com interessantes assuntos complementares 

atualizados, oferecendo assim uma ferramenta de aprendizado mais significativo a cada 

capítulo. 

De acordo com a questão 9 do critério II, o livro da coleção deve estabelecer ao aluno 

a possibilidade para que ele desenvolva uma postura de respeito, conservação, uso e manejo 

correto dos recursos existentes no ambiente em que está presente. O capítulo 22 do livro, que 
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aborda os temas ligados à eletricidade, pode ser usado aqui como exemplo de aplicação desta 

questão. O capítulo aborda assuntos como a eletricidade desde as menores unidades da 

matéria – o átomo, a eletrização de corpos e a eletricidade estática e as cargas e correntes 

elétricas bem como suas aplicações e leis. Ele permite ao aluno saber as aplicações da 

eletricidade no dia a dia, o funcionamento dos equipamentos elétricos e possíveis riscos, caso 

manuseados de forma inadequada, como choques elétricos e danos nas instalações onde se 

encontram. Enfatizando assim, uma postura correta de uso e manuseio de equipamento 

elétrico no ambiente onde o estudante se encontra. 

A questão 14 do critério III no PNLD deixa claro que o livro didático deve conter uma 

linguagem de fácil entendimento, destinada aos estudantes, a fim de simplificar a 

compreensão dos conteúdos presentes no livro. O livro possui uma linguagem básica e 

objetiva que explica de forma clara todos os conceitos básicos de Física que ele contém. Os 

temas, tratados de maneira clara e objetiva, podem ser compreendidos sem problemas, pois o 

livro exibe também exemplos diversos, além de fotos, diagramas e exemplos aplicáveis na 

vida dos alunos e da sociedade. 

Para a questão 16 do critério III do PNLD, o livro deve evidenciar a historicidade dos 

conhecimentos científicos e considerar que novas teorias e conhecimentos têm múltiplas 

autorias e se concretizam em contextos históricos. Observa-se no capítulo 16, por exemplo, 

explicações sobre as máquinas mecânicas como alavancas, roldanas, o plano inclinado e as 

máquinas simples de Arquimedes, correlacionando ciência, história e os usos destas máquinas 

na atualidade, evidenciando que o livro está em conformidade com esta questão. 

Dentro do critério IV, na questão 19, o PNLD deixa claro que é necessário que o livro 

esteja em consonância com o conhecimento científico e veicule informações corretas 

adequadas e atualizadas. O capítulo 20, que aborda o campo das Ondas Eletromagnéticas, 

Ondas de rádio, Micro Ondas, Infravermelhas, Ultravioleta, dos Raios X, dos Raios Gama, da 

Luz e suas propriedades e do Laser e suas aplicações no cotidiano, elenca ao longo de suas 

explicações os usos dessas ondas e possui diagramas esquemáticos e fotos atualizadas, para 

uma melhor visualização e um melhor entendimento do tema, evidenciando que o livro está 

em conformidade com esta questão. 

A questão 21 do mesmo critério diz que o livro deve trabalhar as informações e os 

conceitos de forma a evitar aprendizagens equivocadas. Ao final de cada capítulo, é trazida ao 

aluno a seção de atividades “Trabalhando as Idéias do Capítulo”. Nesta seção, o livro 
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apresenta questões e situações para discussão e solução, incentivando o aluno a formular 

conceitos a partir da revisão dos assuntos estudados no capítulo para validar e consolidar tais 

conceitos, e dessa forma, evitar a formulação de conceitos equivocados. 

De acordo com as questões 23 e 24 do Critério IV do PNLD, o livro didático deve 

propor atividades, experimentos e práticas viáveis que possibilitem práticas científicas como 

observação, análise e interpretação científica de resultados. Com base nessas questões, foi 

observado que ao final de cada capítulo, o livro apresenta a seção “Aprendendo com a 

Prática”. Nesta seção, o livro mostra ao aluno diversas práticas científicas e experimentos 

viáveis que, com o uso de materiais acessíveis e de baixo custo e procedimentos e etapas 

simples, permitem ao aluno fazer diversas experimentações, com resultados científicos 

confiáveis e válidos, levando o aluno a revisar o que foi aprendido em sala e explicar com os 

próprios conceitos, a ciência por trás dos resultados observados. 

Ainda dentro do critério IV do PNLD, temos a questão 29 que deixa claro que o livro 

da coleção deve articular os conteúdos de Ciências com outros campos disciplinares. Esta 

articulação pode ser observada no capítulo 19. Este capítulo trata das ondas e do som e faz 

constante referência ao campo da Saúde no que se refere ao reconhecimento do som e aos 

cuidados que se deve ter para evitar sons e ruídos muito altos, bem como as precauções para 

evitar exposição a sons por longos períodos, levando o aluno a um comportamento de 

manutenção e cuidado da própria saúde. Temos também, ao longo dos demais capítulos, a 

relação que o livro faz do aprendizado de Ciências junto aos contextos históricos no que diz 

respeito às descobertas científicas das leis da Física e dos grandes nomes da Ciência ao longo 

da História. O livro tem ainda diversos contextos ligados às áreas sociais conectadas com as 

aplicações dos fenômenos físicos, levando o aluno a perceber a Física, suas leis e aplicações 

em todos os lugares e equipamentos utilizados na sociedade atual. 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES  FINAIS 

 

Após analisado, foi possível observar que o livro didático de Ciências, do autor 

Fernando Gewandsznajder, aborda com detalhes o conteúdo tradicional de Física do 9º ano do 

Ensino Fundamental e apresenta uma boa estrutura para melhor viabilizar o conhecimento 
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para o aluno, já que a apresentação de seus conteúdos conta com ilustrações atualizadas e o 

torna uma boa fonte de conhecimento a ser usada em sala de aula na interação professor-

aluno. Além disso, o livro ainda utiliza uma linguagem simples, agradável e objetiva que 

possibilita uma fácil compreensão dos temas e conteúdos por parte dos estudantes ao passo 

que também valoriza o caráter histórico e a reconstrução do conhecimento científico (PNLD-

BRASIL, 2011). 

Também foi possível observar que o livro atende as expectativas do método de ensino-

aprendizagem, uma vez que a estruturação de seus dados, conteúdos e informações respeitam 

e atendem às normas e regras estipuladas pelo Programa Nacional do Livro Didático - PNLD.  

Assim sendo, observou-se que este livro didático está de acordo com o PNLD e, 

portanto, ele constitui uma boa ferramenta de ensino. Portanto, salvo em melhor juízo, este 

livro não necessita complementação. 
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ANEXO:  CRITÉRIOS DO PNLD 

 

Segundo o PNLD, o livro deve ser analisado segundo seis critérios de avaliação, onde 

cada critério possui algumas questões sobre o que o livro pode oferecer, são eles: 

"I. Respeito à legislação, às diretrizes e às normas oficiais relativas ao Ensino 

Fundamental 

1. A coleção respeita o princípio da liberdade e os ideais da solidariedade humana, 

visando ao pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e a 

sua qualificação para o trabalho? 

2. A coleção aborda em sua proposta pedagógica e implementa nas atividades 

sugeridas nos livros a construção pelo aluno de habilidades cognitivas para as demandas da 

sociedade atual, superando procedimentos primordialmente de memorização e de repetição de 

exercícios descontextualizados? 

3. A coleção valoriza a experiência extra-escolar e a vinculação entre a educação 

escolar, o trabalho e as práticas sociais? 

4. A coleção atende ao objetivo da formação básica do cidadão, contribuindo, por 

meio da Ciência, para o desenvolvimento da capacidade de aprender e para o domínio da 

leitura, da escrita e do cálculo? 

5. A coleção contribui para uma compreensão do ambiente natural e social, do sistema 

político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade? 

6. O manual do professor relaciona a proposta didático-pedagógica da coleção aos 

principais documentos públicos nacionais que orientam o ensino fundamental no que diz 

respeito ao ensino de Ciências? 

II. Ética e cidadania: observância de princípios éticos necessários à construção da 

cidadania e ao convívio social republicano 

7. A coleção respeita a diversidade econômico-social, cultural, étnico-racial, de 

gênero, religiosa ou qualquer outra forma de manifestação individual e coletiva, evitando 

estereótipos e associações que depreciem determinados grupos ou que desvalorizem a 

contribuição dos diferentes segmentos da sociedade? 

8. A coleção favorece uma educação para a cidadania, estimulando o aluno a fazer 

julgamentos, tomar decisões e atuar criticamente frente a questões cruciais do presente e do 
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futuro, envolvendo-se em debates sobre as repercussões, relações e aplicações do 

conhecimento científico na sociedade? 

9. A coleção contribui para desenvolver uma postura de respeito, conservação, uso e 

manejo correto do ambiente?  

10. A coleção respeita o caráter laico do ensino público, não fazendo doutrinação 

religiosa ou política? 

11. A coleção caracteriza-se unicamente como material didático, não se constituindo 

em veículo de publicidade e difusão de marcas, produtos ou serviços comerciais? 

III. Proposta pedagógica: coerência e adequação da abordagem teórico-

metodológica assumida pela coleção, no que diz respeito à proposta didático-pedagógica 

explicitada e aos objetivos visados 

12. A coleção é coerente com a proposta pedagógica expressa no manual do professor, 

na sua organização e no conjunto de seus textos, atividades de ensino e aprendizagem? 

13. É valorizada a comunicação da Ciência, pela proposição de diferentes meios, em 

linguagens e formatos apropriados para o público ao qual se dirige, contribuindo para o 

desenvolvimento de competências comunicativas e argumentativas dos alunos e o domínio 

ampliado da leitura e da escrita? 

14. A coleção apresenta temas de estudo, atividades, linguagem e terminologia 

científica adequadas ao desenvolvimento cognitivo dos estudantes? 

15. A coleção valoriza a manifestação do conhecimento prévio dos alunos sobre o que 

é objeto do ensino? 

16. A coleção evidencia a historicidade do conhecimento científico, considerando que 

novas teorias e conhecimentos têm múltiplas autorias e se concretizam em contextos 

históricos? 

17. Os conteúdos são trabalhados de modo contextualizado, estabelecendo conexões 

com a realidade dos alunos e propondo atividades que estimulem a interação com a 

comunidade? 

IV. Conteúdo: correção e atualização de conceitos, informações e procedimentos 

18. A coleção aborda os aspectos centrais de cada uma das áreas: Física, Astronomia, 

Química, Geologia, Ecologia e Biologia (incluindo zoologia, botânica, saúde, higiene, 

fisiologia e corpo humano)? 
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19. A proposta da coleção está em consonância com o conhecimento científico, 

veiculando informações corretas, adequadas e atualizadas? 

20. A coleção garante o acesso a conceitos científicos fundamentais adaptados à idade 

e ao nível de escolaridade dos alunos que pretende atingir, contemplando uma progressão 

gradual de conceitos? 

21. Os conceitos e informações são trabalhados de modo a evitar a indução de 

aprendizagens equivocadas? 

22. É apresentada terminologia científica, fazendo uso, quando necessário, de 

aproximações adequadas, sem, no entanto, ferir o princípio da correção conceitual? 

23. A coleção propõe atividades que estimulem a investigação científica, por meio da 

observação, experimentação, interpretação, análise, discussões dos resultados, síntese, 

registros, comunicação e de outros procedimentos característicos das Ciências? 

24. São propostos experimentos e práticas viáveis, que possibilitam resultados 

confiáveis e interpretações científicas válidas, superando práticas meramente demonstrativas e 

verificadoras? 

25. Os experimentos e atividades de investigação científica são propostos dentro de 

riscos aceitáveis? A coleção alerta sobre riscos e recomenda claramente os cuidados para 

prevenção de acidentes na realização das atividades propostas, garantindo a integridade física 

de alunos, professores e demais pessoas envolvidas? 

26. São propostas atividades de sistematização de conhecimentos a partir dos 

experimentos e práticas, com produção de textos, desenhos, figuras, diagramas, tabelas, 

gráficos e outros registros característicos da área de Ciências? 

27. É proposto o uso de uma diversidade de recursos para o ensino e a aprendizagem, 

como computadores e recursos da informática, incluindo objetos educacionais digitais 

(softwares, animações, audiovisuais etc.), vídeos e documentários científicos? São 

apresentadas orientações adequadas para esse uso, coerentes com o nível de escolaridade dos 

alunos? 

28. A coleção estimula visitas a espaços que favoreçam o desenvolvimento do 

processo de ensino e aprendizagem (museus, centros de ciências, universidades, centros de 

pesquisa e outros)? 

29. A coleção promove a articulação dos conteúdos de Ciências com outros campos 

disciplinares? 
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V. Manual do Professor: observância das características e finalidades específicas 

do manual do professor e adequação da coleção à linha pedagógica nele apresentada 

30. O Manual do Professor expressa e detalha a proposta pedagógica da coleção, 

explicitando objetivos, pressupostos teórico-metodológicos, organização dos conteúdos e 

avaliação? 

31. O Manual do Professor indica possibilidades de trabalho interdisciplinar na escola? 

32. O Manual do Professor sugere e discute diferentes formas, possibilidades, recursos 

e instrumentos de avaliação que o professor pode utilizar, condizentes com os pressupostos 

teórico-metodológicos que nortearam a proposição das atividades e a seleção dos conteúdos 

do livro do aluno? 

33. O Manual do Professor valoriza o papel do professor como problematizador e 

mediador das aprendizagens dos alunos, e não como um simples facilitador ou monitor de 

atividades? 

34. O Manual do Professor apresenta textos de aprofundamento, experimentos e 

atividades complementares na abordagem dos diferentes temas tratados, sugerindo como 

utilizá-los e apresentando as respectivas referências? 

35. O Manual do Professor constitui-se em complementação didático-pedagógica para 

atualização docente e para reflexão sobre a prática, favorecendo estudos dos professores e 

interação com os demais profissionais da escola? 

36. O Manual do Professor apresenta referências bibliográficas de qualidade e 

facilmente acessíveis, estimulando o professor para leituras básicas e complementares? 

VI. Projeto gráfico: adequação da estrutura editorial e do projeto gráfico aos 

objetivos didático-pedagógicos da coleção 

37. A coleção é isenta de erros de revisão e/ou impressão? 

38. Os livros da coleção apresentam sumários, refletindo claramente a organização dos 

conteúdos e atividades propostos, além de permitir a rápida localização das informações? 

39. As ilustrações indicam a proporção dos objetos ou seres representados, não 

induzindo a erros em relação a seu tamanho?  

40. As fotos, esquemas e desenhos da coleção apresentam citação de fontes, locais de 

custódia (local onde estão acervos cuja imagem está sendo utilizada na publicação), datas e 

outras informações necessárias ao crédito? 

41. Os gráficos e tabelas da coleção apresentam títulos, fontes e datas? 
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42. A coleção apresenta legibilidade gráfica adequada para o nível de escolaridade a 

que se destina, em relação: aos desenhos; ao tamanho das letras; ao espaçamento entre letras, 

palavras e linhas; ao formato, dimensões e disposição dos textos na página? 

43. As ilustrações (fotos, esquemas, gráficos, tabelas, desenhos, molduras, pano de 

fundo etc.) são adequadas às finalidades para as quais foram elaboradas? 

44. As imagens da coleção contemplam a diversidade étnica da população brasileira e 

a pluralidade social e cultural do País?” (PNLD, 2011). 

 


