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Apesar de ser unânime o entendimento entre os docentes de que o novo PNLD 
apresenta perdas irreparáveis para a Educação em geral ao passo que ignora a 
importância crucial que a Língua Espanhola exerce na sociedade brasileira e no 
contexto internacional, bem como tendo em vista que aglutina quase que todos 
os componentes curriculares por área de conhecimento, reduzindo e suprimindo 
conteúdos significativos e fundamentais para a formação social e crítica do 
discente; os professores de Língua Inglesa do IFAL - Campus Marechal Deodoro 
decidiram, por 2 votos a favor e 1 contra, pela ADESÃO à Obra Didática 
Específica de Língua Inglesa integrante do Objeto 2, em reunião online realizada 
nesta data. O livro English Vibes, da Editora FTD, foi escolhido como primeira 
opção e Anytime, da Editora Saraiva, como segunda alternativa. Avaliou-se que 
o referido material embora apresente redução nos conteúdos gramaticais, 
quando comparado às obras anteriores, dá ênfase ao desenvolvimento integrado 
das quatro habilidades de comunicação (fala, escuta, escrita e leitura), bem 
como apresenta vocabulário vasto por meio de diferentes gêneros textuais 
autênticos. O foco no Exame do Enem e a classificação de atividades com base 
no Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas (CEFR), que serve de 
parâmetro internacional para descrever a proficiência em um idioma, são 
aspectos que somados aos temas transversais atuais, aos textos multiculturais 
e às discussões propostas que encorajam o posicionamento crítico do aluno e a 
interdisciplinaridade, contribuem para a qualidade do material em discussão. A 
reunião foi dada por encerrada pelo professor Everton Marques, que lavrou a 
presente ata que será assinada por todos os participantes.  
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