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O QUE É O PROJETO FOLHAS?

Processo de formação continuada dos 
professores, por meio da produção 

colaborativa de textos de conteúdos 
pedagógicos, que  constituirão material 

didático para os alunos e apoio ao trabalho 
docente.



Princípios Norteadores

 Cotidiano escolar como local privilegiado 
de formação do professor;

 Valorização da produção intelectual e das 
experiências significativas dos 

profissionais da educação básica;

 Cultura de pesquisa – reflexão, estudo e 
produção.



PRODUÇÃO COLABORATIVA

Entende-se que a produção  
colaborativa que ocorre durante toda a 
validação do texto, deva constituir um 
processo que contribua, efetivamente, 

para a formação dos  envolvidos, 
gerando uma dinâmica de estudo e 

pesquisa no cotidiano escolar.



Processo de Produção

Produção individual;

Colaboração no ambiente escolar 
para leitura e sugestões;

Colaboração dos técnicos 
pedagógicos - SEED para leitura e 

sugestões;

Publicação no Portal da Educação.



VALIDAÇÃO DOS FOLHAS

Sistema informatizado hospedado no                
Portal da educação do Paraná                   

www.diaadiaeducacao.pr.gov.br

a fim de possibilitar o processo de produção, 
colaboração, orientação e acompanhamento da 

produção dos Folhas pelos autores, pelos 
coordenadores dos Núcleos Regionais e pelos 

Técnicos pedagógicos do Departamento de Educação 
Básica da Secretaria de Educação.









Livro Didático Público
... caminho de valorização
do professor e do estudante

paranaense.



LIVRO DIDÁTICO PÚBLICO

Pressupostos da dinâmica de 
trabalho:

A ousadia da criatividade;

As experiências de sala de aula; 

Rigor e a disciplina necessários à 
pesquisa. 



LIVRO DIDÁTICO PÚBLICO

Foram selecionados professores das 12 

disciplinas de tradição curricular no Ensino 
Médio, num total de 62 docentes, oriundos dos 

32 Núcleos Regionais de Educação, que  

trabalharam em regime de dedicação integral 
(40 horas semanais), assessorados pelos 

técnicos pedagógicos e por consultores de 
Instituições de Ensino Superior. 



Livro Didático Público

Os textos foram produzidos de forma 
colaborativa, através de versões que foram 
sendo aprimoradas, com as orientações da 
equipe pedagógica e dos consultores das 

IES e submetidos ao processo de validação.

Depois de finalizados, os Folhas do LDP 
foram disponibilizados à análise, críticas e 

sugestões da sociedade, no Portal da 
Educação, por três meses.



Livro Didático Público

Aspectos Pedagógicos:

 Elaborado a partir das Diretrizes Curriculares, 

 Instrumento fundamental na implementação  
das Diretrizes Curriculares;

 Mais um recurso didático para os alunos e os 
professores do Ensino Médio.



Livro Didático Público

O livro é composto de um  texto de apresentação para 
cada conteúdo estruturante, que por sua vez é 
desenvolvido através de três ou quatro Folhas.

Os Folhas partem de um problema e são escritos com 
base em referência bibliográfica específica da 

disciplina, numa linguagem que busca contextualizar 
o conteúdo e fazer relações interdisciplinares. 

As atividades de pesquisa e debates são 
desenvolvidas no decorrer dos Folhas e não apenas 

ao final.



Livro Didático Público

O ineditismo dessa proposta tem dois aspectos 
fundamentais:

 No fato de ser um projeto que valoriza a capacidade 
intelectual do professor, convidando-o à produzir 

material de apoio ao trabalho docente.
 O Livro Didático Público convida à reflexão, à 

pesquisa, e tem entre seus objetivos desenvolver em 
nossas escolas uma cultura de apropriação crítica 

dos conhecimentos instituídos, bem como da 
instituição de novos saberes.



Livro Didático Público

Revisão

Durante o ano de 2007, a coordenação do LDP, 
juntamente com as equipes de disciplinares do 
Departamento de Educação Básica da SEED, 

professores-autores, professores de Instituições de 
Ensino Superior e demais professores da rede pública 

do Paraná, trabalharam na revisão dos Livros 
Didáticos Públicos visando a melhoria da qualidade do 
material, cuja 2ª edição, foi impressa e distribuída em 

2009.



Livro Didático Público

Desde 2009, estamos trabalhando na revisão e 
ampliação dos Livros Didáticos Públicos visando a 
melhoria da qualidade do material, cuja 3ª edição, 

será impressa e distribuída em 2010, com as 
seguintes inovações:

Manual do Professor

Índice Remissivo

Glossário 



Livro Didático Público

Todos os Livros Didáticos Públicos 
estão disponíveis, também, no 

Portal 
www.diaadiaeducacao.pr.gov.br
para consulta, impressão e/ou 

download.
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