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Tabela 1: Critérios para análise do conteúdo teórico em livros didáticos 
Parâmetro Fraco Regular Bom Excelente 

Adequação à 
serie  

  X  

Clareza do texto   X  
Nível de 
atualização  

   X 

Grau de 
coerência  

   X 

 Sim Não 
Apresenta textos 
complementares 

X  

 

Tabela 2: Critérios para análise dos recursos visuais em livros didáticos 
Parâmetro Fraco Regular Bom Excelente 

Qualidade das ilustrações (nitidez, 
cor, etc.)  

   X 

Grau de relação com as 
informações contidas no texto 

   X 

Possibilidade de contextualização     X 

Grau de inovação    X  

 Sim Não 
Induzem a interpretação incorreta  X 

 

 
 
 



 
 

Tabela 3: Exemplos de atividades propostas utilizadas na 
complementação e contextualização do assunto discutido 

Atividades  Sim Não 

Propõe questões ao final de cada capitulo?  X  

As questões tem enfoque multidisciplinar? X  

As questões priorizam a problematização? X  

Propõe atividades em grupo e/ou projetos para trabalho 
do tema exposto? 

 X 

As atividades são isentas de risco para alunos? X  

As atividades são facilmente executáveis? X  

As atividades tem relação direta com o conteúdo 
trabalhado 

X  

Indica fontes complementares de informação? X  

Estimula a utilização de novas tecnologias? (pesquise e 
responda) 

X  

 

 

Tabela 4: Exemplos de recursos complementares sugeridos em livros 
didáticos 

Atividades  Sim Não 

Glossários    X 

Atlas   X 

Cadernos de exercícios  X  

Guias experimentos  X 

Guia professor X  

Respostas dos exercícios  X  

Caiu no ENEM X  

 

Considerações finais: 
 
 É importante ressaltarmos, que mesmo com o desenvolvimento de 
novas tecnologias, o livro didático mantém bravamente sua posição de 
destaque entre os materiais didáticos nas escolas. Este livro é o volume 1 de 
uma coleção composta por volume 1, 2 e 3. Os livros do Dante são muito 
reconhecidos nacionalmente, com isso há muita facilidade de encontrá-los em 
livrarias do Brasil.  



 Isso nos leva a afirmar que tanto os professores precisam rever sua 
metodologia de ensino, como também os materiais de ensino precisam ser 
revistos.  
 O livro é excelente, por apresentar o conteúdo de forma clara, concisa e 
apresentar vários exercícios contextualizados que facilitam a aprendizagem do 
aluno a partir do momento em que ele exercita e aprimora tudo aquilo que foi 
estudado, favorecendo o desenvolvimento de habilidades e competências.  
Acredito que esta análise vai nos auxiliar na escolha adequada dos livros 
didáticos. O livro contemplou quase todos os itens da tabela, que tomamos 
como base nessa análise. 
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