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2 – JUSTIFICATIVA 

  
2.1 A aquisição dos livros justifica – se em atender as dificuldades em sala de aula, de 

professores e estudantes, na formação continuada para professores e do aprendizado dos 

alunos, de um conteúdo programático e de um material didático especifico para as matérias 

de Português e Matemática. Os livros são importante no desempenho dos alunos nas 

avaliações a nível nacional do ensino no Brasil, como a Provinha e Prova Brasil, avaliações de 

rendimento dos alunos. Os livros atenderão aos alunos do 3º ao 9º ano e a aquisição dos livros 

proporcionará aos alunos um entendimento das matérias, de forma mais clara, pois possui 

muitas ilustrações, enunciados de fácil entendimento e voltado não só para o bom 

entendimento da matéria, como para a preparação para as provas de avaliação de rendimento 

nacional.  É importante destacar que os livros didáticos e paradidáticos são diferentes quanto 

a seus objetivos e suas funções. O objetivo do livro didático é apresentar uma proposta 

pedagógica de um conteúdo selecionado no vasto campo de conhecimento em que se insere a 

disciplina a que se destina, organizado segundo uma progressão claramente definida e 

apresentado sob forma didática adequada aos processos cognitivos próprios a esse conteúdo 

e ainda própria à etapa de desenvolvimento e de aprendizagem em que se encontre o aluno. 

Sua função é servir de suporte para o ensino, um instrumento de trabalho para o professor e 

aluno. Diferentemente do livro paradidático que tem por objetivo aprofundar ou ampliar um 

determinado tópico ou tema do conteúdo de uma ou mais disciplinas; sua função não é a de 

dar suporte ao ensino e à aprendizagem, como o livro didático, mas é a de auxiliar o ensino e a 

aprendizagem; uma outra diferença é que, enquanto o livro didático é concebido para um uso 

sobretudo coletivo e, de certa forma, obrigatório, o paradidático é concebido para uma leitura 

individual e frequentemente facultativa. O livro didático tem objetivos e funções 

indissoluvelmente ligados à própria essência e natureza da escola e do ensino e não pode ser 

substituído por um material que tem objetivos e funções diferentes; o paradidático 

certamente contribui na busca dos objetivos e no desempenho das funções que tem o livro 

didático, mas não tem condições de substituí-lo. Além da aquisição da coleção, haverá 

acompanhamento feito pelos próprios autores, através de capacitação/formação para os 

professores das disciplinas, além do minicurso para apresentação da coleção. 
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Fredison  Leão de Farias 
Secretário Municipal de Educação. 
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