
Programa Nacional do Livro Didático (PNLD)

O Ministério da Educação criou, em 1985, o Programa Nacional do Livro Didático – PNLD, 
a  fim de  distribuir  gratuitamente  obras  didáticas,  escolhidas  pelos  professores  da  rede  pública 
municipal e estadual, tendo como objetivos a melhoria do processo de ensino-aprendizagem nas 
escolas  públicas,  consequentemente,  obtendo  qualificação  da  educação;   garantia  de  padrão  de 
qualidade do material de apoio à prática educativa utilizado nas escolas públicas; democratização do 
acesso às fontes de informação e cultura; fomento à leitura e o estímulo à atitude investigativa dos 
alunos e apoio à atualização e ao desenvolvimento profissional do professor.

Assim,  o  Ministério  da  Educação  distribui,  anualmente,  além  dos  livros  didáticos  e 
dicionários a todos os alunos do Ensino Fundamental e Médio, obras complementares às áreas do 
conhecimento para apoio ao processo ensino e aprendizagem nos dois primeiros anos do Ensino 
Fundamental, no âmbito do Programa Nacional da Biblioteca Escolar – PNBE, livros de literatura 
para toda a Educação Básica, incluindo Educação Infantil de 0 a 5 anos e a Educação de Jovens e 
Adultos; periódicos voltados para a formação e atualização dos professores e, finalmente, obras de 
cunho teórico-metodológico dirigidas aos professores das escolas públicas.

Em virtude da importância do PNLD, apoiando o processo de construção do conhecimento 
e, ajustando-se continuamente às mudanças e às novas demandas oferecidas para o atendimento aos 
objetivos a serem atingidos tanto no Ensino Fundamental e Ensino Médio, o programa, em 2010, 
ampliou a oferta de livros didáticos, incluindo, pela primeira vez, o componente curricular Língua 
Estrangeira Moderna: Espanhol e Inglês. Essa inclusão reflete o reconhecimento de que lugar de 
aprender  Língua  Estrangeira  Moderna  é  na  escola  e  que  seu  aprendizado  é  fator  necessário  à 
inclusão digital.

O município de Passo Fundo, em 2010, formalizou sua adesão ao PNLD, a qual abrangeu as 
turmas do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental e 1ª a 3ª série do Ensino Médio em funcionamento 
na  rede  municipal,  nas  escolas  devidamente  cadastradas  no  censo  escolar  do  Ministério    da 
Educação.
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