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O MELHOR CONTEÚDO DIGITAL PARA SUAS AULAS, 
A MELHOR DIREÇÃO PARA SEUS ALUNOS.

Conheça os recursos digitais como animações, jogos, áudios e mapas que complementam 
o livro do aluno e exploram os temas estudados sob uma nova ótica.

- Atividades dinâmicas que facilitam o aprendizado.
- Conteúdos que aprofundam os temas estudados nos livros.
- Navegação fácil e intuitiva.
- Conteúdos por projeto e por segmento.

Acesse: editoradobrasil.com.br/portaleducacional

Conteúdos
digitais

inovadores



Nossos produtos poderão sofrer alterações ou atualizações sem aviso prévio. 
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Projeto Mitanga

Lançamento | Educação Infantil

Os conteúdos seguem uma progressão, facilitando o trabalho do professor e organizando o aprendizado dos alunos.
Com as atividades relacionadas às situações do cotidiano, o aluno estabelece uma relação entre o que aprende e o que 
vive. A expansão de valores para a cidadania também está contemplada no Projeto Mitanga.

Seções especiais com 
atividades voltadas à 
cidadania, ao uso da 
internet e tarefas para 
serem feitas em casa,  
com a família;

Os exercícios privilegiam  
o trabalho com a oralidade  
e os conhecimentos que os 
alunos já possuem.

MUSICAL
NO PORTAL
www.editoradobrasil .com.br/mitanga

Cadernos:
Mitanga em Atividade | Mitanga em Festa |Mitanga em Família
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Conteúdo Digital
O conteúdo digital do Projeto Mitanga transmite o conteúdo pedagógico por 
meio multimídia, enriquecendo a experiência em sala de aula e aprimorando 
o processo de ensino-aprendizagem.

Os Objetos Educacionais 
Digitais (OEDs) apresentam 
conteúdos que aprofundam o 
material do livro explorando 
as potencialidades das mídias 
digitais.

Os Objetos Educacionais 
Digitais (OEDs) do Projeto 
Mitanga são pensados para a 
especificidade e necessidade 
de cada disciplina.
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Projeto Jimboê
O Projeto Jimboê traz uma proposta dinâmica e inovadora, oferecendo recursos e possibilidades que irão transformar 
a maneira de estudar e ensinar. Os recursos digitais e o portal do Projeto Jimboê completam e integram a proposta 
pedagógica do material.

Jimboê é uma palavra de origem tupi que significa “aprendizagem”. Por isso, o projeto apresenta soluções didáticas que 
concretizam solidificam o modo de ensinar e aprender.

Contribui para a formação 
cidadã mostrando aos 
alunos aspectos que dizem 
respeito a seu dia a dia em 
sociedade;

Produções bem elaboradas 
e orientadas, para que as 
atividades proporcionem 
resultado de aprendizagem 
eficaz.

Lançamento | Ensino Fundamental I
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O conteúdo digital do Projeto Jimboê transmite o conteúdo pedagógico por 
meio multimídia, enriquecendo a experiência em sala de aula e aprimorando 
o processo de ensino/aprendizagem.

Os Objetos Educacionais 
Digitais (OEDs) apresentam 
conteúdos que aprofundam a 
matéria do livro explorando 
as potencialidades das mídias 
digitais;

Os Objetos Educacionais 
Digitais (OEDs) do Projeto 
Jimboê são pensados para a 
especificidade e necessidade 
de cada disciplina, podendo 
ser: simuladores, infográficos, 
audiovisuais e jogos 
educativos.

Conteúdo Digital
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A nova edição da Coleção Essa Mãozinha Vai Longe – Caligrafia – Ensino Fundamental I foi elaborada para auxiliar, de 
forma ainda mais efetiva, o processo de ensino e aprendizagem das crianças de 6 a 10 anos.
As atividades desta coleção foram desenvolvidas para estimular a coordenação visomotora, a lateralidade e uma série de 
habilidades fundamentais para a escrita e para a conquista da letra cursiva legível, que futuramente será utilizada em 
vestibulares e concursos públicos. 

Apresenta letras coloridas 
e páginas com fotografias e 
ilustrações lúdicas; 

Traz exercícios de 
coordenação motora, 
canções folclóricas, 
adivinhas, parlendas e 
deliciosos poemas infantis 
de autores variados.

Essa Mãozinha Vai Longe 
– Caligrafia

Coleção

Lançamento | Ensino Fundamental I
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Seções interdisciplinares, 
com o apoio de infográficos 
que auxiliam na 
aprendizagem.

Atividades de revisão e 
aprofundamento.

Projeto Apoema
– Espanhol
Valorizando o aprendizado de forma integrada à realidade do aluno, o projeto oferece recursos facilitadores e 
estimulantes. As atividades envolvendo trabalho em equipe, pesquisas adicionais, jogos, discussões e leituras diversas 
contribuem para a dinâmica de aprendizado com manifestações práticas do uso do idioma estrangeiro. 

Lançamento | Ensino Fundamental II
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Em cada unidade, há uma 
imagem de abertura que 
desperta a curiosidade do 
aluno sobre o tema a ser 
trabalhado.

Seção especial com algumas 
questões teóricas que 
retomam os conceitos 
desenvolvidos. 

Projeto Apoema – Matemática
– Caderno de Atividades
O Projeto Apoema Matemática Caderno de Atividades é mais um instrumento que viabiliza a compreensão dos conteúdos 
estudados de maneira complementar ao livro texto. Apresenta uma variedade de atividades, unidade a unidade, que 
podem ser usadas para sondagem, fixação, revisão e aprofundamento dos assuntos apresentados em aula.

Lançamento | Ensino Fundamental II
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“Olhar e se encantar com o mundo,  
inventar, ser a fada, a bruxa ou o  
lobo-mau... Brincar é um modo de  
descobrir o mundo. Juntos, também 
podemos nos encantar com a educação  
e descobrir novas possibilidades.”
Elaine Leick
(Supervisora Pedagógica)

Virgínia Arêas Peixoto
(Assessora Pedagógica – matriz)

Educação  
Infantil



Os conteúdos seguem uma progressão, facilitando o trabalho do 
professor e organizando o aprendizado dos alunos. Com as atividades 
relacionadas às situações do cotidiano, o aluno estabelece uma relação 
entre o que aprende e o que vive. A expansão de valores  
para a cidadania também está contemplada no Projeto Mitanga.

Mitanga é uma palavra de origem indígena que significa “criança”.

Autoras Maternal
Josiane Maria de Souza Sanson e Meiry Mostachio 
Autoras Linguagem
Josiane Maria de Souza Sanson, Meiry Mostachio,  
Marilia Moraes Ormeneze Silva e Iêda Maria Kucera
Autoras Natureza e Sociedade
Josiane Maria de Souza Sanson e Meiry Mostachio
Autoras Matemática
Josiane Maria de Souza Sanson e Meiry Mostachi

Educação Infantil

Projeto Mitanga

Explora a diversidade de gêneros textuais.

Promove o trabalho com música e expressão corporal.

Orienta a formação cidadã.

Incentiva a leitura, retomando contos clássicos infantis.

Traz orientações detalhadas para o planejamento do professor.

Diferenciais 
Guias Didáticos diferentes para cada um dos livros e 
para cada um dos cadernos complementares do Maternal 
e da Educação Infantil contendo a miniatura do livro 
do aluno rodeada de orientações para o professor;

1 caderno para a família do aluno  – Mitanga em Família;
Conteúdo digital exclusivo no Portal Projeto Mitanga;
Atividades extras no Portal Projeto Mitanga.

Formatos: Maternal: 32 X 22 cm – horizontal.
Educação Infantil: 22 X 27,5 cm – vertical.
Acabamento: espiral

Formato dos cadernos:
20,5 X 27,5 cm – grampo canoa | 27,5 X 22 cm - espiral

Para o professor

1 livro anual para o Maternal;

3 livros anuais por disciplina: Linguagem, Matemática, 
Natureza e Sociedade (Educação Infantil 1 e 2);

3 cadernos de atividades extras – Mitanga em Atividade 
(Maternal, Educação Infantil 1 e 2);
3 cadernos de datas comemorativas – Mitanga em Festa 
(Maternal, Educação Infantil 1 e 2); 
1 caderno para a família – Mitanga em Família (Maternal, 
Educação Infantil 1 e 2).

Para o aluno

Descrição do produto

Lançamento
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Recursos para o professor

Músicas infantis disponíveis para download no Portal Projeto Mitanga – 
Mitanga Musical.

Objetos Educacionais Digitais para cada livro da coleção no Portal Projeto 
Mitanga – Mitanga Digital.

Atividades extras no Portal Projeto Mitanga.

6 projetos de leitura com livros paradidáticos do catálogo da Editora do Brasil  
– Mitanga Literário – disponíveis no Portal Projeto Mitanga.

Marilia Moraes Ormeneze Silva
Meiry Mostachio 

Josiane Maria de Souza Sanson
Iêda Maria Kucera
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Mitanga em Atividade: auxilia na 
sistematização de alguns conteúdos 
e no trabalho de coordenação 
motora do aluno.

Mitanga Literário: projeto de leitura de livros paradidáticos da Editora do 
Brasil, disponíveis no Portal Projeto Mitanga, que incentivam a formação de 
hábitos de leitura.

Mitanga Musical - no Portal: traz 
uma seleção de músicas e textos 
narrados trabalhados no decorrer 
das páginas dos volumes.

Mitanga Digital: disponibiliza 
Objetos Educacionais Digitais (OEDs) 
no Portal Projeto Mitanga e estimula 
o uso da tecnologia no processo de 
ensino-aprendizagem.

Mitanga em Família: apresenta 
temas e sugestões de trabalho para 
os pais explorarem em casa com  
os filhos.

Mitanga em Festa: amplia o 
trabalho em relação à formação 
cultural, apresentando uma 
diversidade de festas populares,  
datas comemorativas e cívicas.

Em tamanho diferenciado e formato 
horizontal, o Maternal apresenta 
atividades que estimulam a 
criatividade e favorecem tanto o 
desenvolvimento da coordenação 
motora quanto das percepções 
visual, espacial e temporal do 
aluno. Além disso, por ser um livro 
integrado, possibilita a ampliação 
dos conhecimentos nas diferentes 
áreas de estudo. O trabalho com 
múltiplas linguagens ao longo do 
livro – poemas, contos, histórias 
em quadrinhos, músicas, obras de 
arte etc. – oferece dinamismo ao 
trabalho do professor e o auxilia no 
aprimoramento do vocabulário e da 
expressão oral dos alunos.

Maternal

A diversidade de gêneros textuais 
verbais e não verbais apresentada 
no Projeto Mitanga favorece o 
desenvolvimento da linguagem e da 
comunicação. Por meio de atividades 
lúdicas, variadas e contextualizadas, 
possibilita ao aluno levantar suas 
próprias hipóteses sobre a escrita 
e a leitura, estabelecendo uma 
relação entre oralidade e escrita, 
e reconhecendo o alfabeto como 
um conjunto de símbolos usados 
para escrever qualquer palavra. 
Além disso, a seleção dos textos 
e conteúdos foi pensada de modo 
gradual, permitindo ao aluno que 
ressignifique seus aprendizados a 
cada nova proposta.

Linguagem

Temas como valorização da 
diversidade cultural, compreensão 
de regras de convivência, 
preservação do meio ambiente, 
respeito à vida, observação de 
espaços e paisagens entre outros, 
são apresentados no Projeto 
Mitanga com o objetivo de estimular 
a identificação do aluno com o meio 
em que vive e favorecer a interação 
social. Por meio de atividades 
criativas, pesquisas, entrevistas, 
experimentações e ações coletivas 
e individuais, a construção do 
aprendizado torna-se mais 
significativa e apoiada nas vivências 
dos alunos.

A proposta dos livros dessa disciplina 
é auxiliar o aluno na construção dos 
conhecimentos matemáticos  
de forma simples e divertida. Nos 
jogos e nas atividades apresentadas 
são abordados conceitos da realidade 
por meio de situações que envolvem 
contagem, observação, interpretação, 
comparação, resolução de problemas 
e raciocínio-lógico. Somado a isso 
incluem-se estudos relacionados a 
números, medidas e Geometria.  
Para dar suporte e criatividade ao 
ensino da Matemática também são 
usados textos, músicas, imagens e 
obras de arte.

Natureza e SociedadeMatemática

MUSICAL
NO PORTAL
www.editoradobrasil .com.br/mitanga
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Ferramentas pedagógicas exclusivas on-line.

Para o professor

Objetos Educacionais Digitais no Portal do Projeto 
Mitanga.

Para o aluno

Descrição do produto

O portal do Projeto Mitanga transmite os conteúdos 
pedagógicos por meio multimídia, enriquecendo 
a experiência em sala de aula e aprimorando o 
processo de ensino-aprendizagem.

Conteúdo Digital

Os Objetos Educacionais Digitais (OEDs) apresentam conteúdos  
que aprofundam o material do livro explorando as potencialidades  
das mídias digitais.

Os objetos do Projeto Mitanga são pensados para a especificidade e 
necessidade de cada disciplina.

O layout dos Objetos Educacionais Digitais (OEDs) tem interface amigável 
e intuitiva, sendo aproximada de games e redes sociais, que os alunos já 
conhecem e têm afinidade de uso.

Pensando em tornar os objetos cada vez mais acessíveis, muitos deles têm 
legendas e narração.

Recursos para o professor

Cada objeto tem um documento próprio de sugestões
didáticas, que, além de apresentar as expectativas de
aprendizagem e as respectivas habilidades e competências,
traz novos enfoques e novas ideias para as aulas.
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A Coleção Brincando com foi reformulada, 
repensando a forma de aprender e ensinar 
para atender melhor a expectativa de alunos 
e professores. O conteúdo vem acompanhado 
por ilustrações, fotografias e textos bem 
distribuídos em um projeto gráfico simples 
e divertido. Além disso, conta com o suporte 
das seções Temas Transversais, Meio 
Ambiente, Ética, Cidadania e de conteúdos 
complementares indispensáveis à formação 
cultural, relacionados a cultura, arte e 
movimento.

Educação Infantil

Coleção

Brincando com

Os diferentes recursos garantem nova experiência no aprendizado 
por meio de abordagem lúdica que promove a formação de 
cidadãos;

Espaço reservado para relatório de observação e registro do 
desenvolvimento do aluno a cada bimestre.

Diferenciais 

2 Livros do Professor para os alunos do Maternal, 
incluindo um manual com orientações;

2 Livros do Professor, incluindo um manual com orientações, 
por disciplina: Brincando com as Palavras, Brincando com 
Natureza e Sociedade e Brincando com os Números; 

3 CDs para a Educação Infantil, com as músicas de todas as 
disciplinas (CD Maternal, CD Ed. Infantil 1, CD Ed. Infantil 2).

Formatos: Maternal: 27,5 X 20,5 cm e 20,5 X 27,5 cm
Acabamento: espiral

Para o professor

2 livros para o Maternal;  

2 livros por disciplina: Brincando com as Palavras, 
Brincando com Natureza e Sociedade e Brincando 
com os Números.

Para o aluno

Descrição do produto
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Recursos para  
o professor

Brincando com  
Natureza e Sociedade
A Coleção traz o conteúdo para a 
realidade do aluno, tratando de 
temas sobre natureza, sociedade, 
cultura, família e saúde. As 
atividades promovem o aprendizado 
voltado para a conscientização 
ambiental e social, estimulando a 
troca de experiências, a pesquisa e 
o desenvolvimento de brincadeiras.

A Coleção apresenta aos alunos o 
universo dos números e desenvolve 
noções básicas de Matemática. 
Isso é feito com comparação de 
quantidades, medidas, ordenação e 
introdução à Geometria, explorada 
por meio de linhas, pontos, figuras, 
formas e objetos.

Brincando com  
os Números

Os dois volumes voltados para 
o Maternal trabalham textos 
de diferentes gêneros textuais, 
acompanhados por atividades 
divertidas que estimulam a 
criatividade dos alunos. O volume 2 
traz ainda práticas que apresentam 
números e vogais e exercitam o 
raciocínio da criança.

O desenvolvimento linguístico é 
feito com aprendizagem interativa, 
que conta com atividades lúdicas, 
diagramas de palavras e jogos, 
tornando o ensino fluido  
e prazeroso.

Brincando com  
Maternal

Brincando com  
as Palavras

17

O Manual do Professor foi reformulado para aprimorar a 
experiência em sala de aula e facilitar o ensino. Traz as 
capas de todos os livros da Coleção, os quadros de conteúdo 
de todas as disciplinas por ano e o projeto exclusivo  
Som & Tom. Além disso, esse material sugere metodologias 
e atividades complementares ao Livro do Aluno, 
aprofundando o aprendizado.

Acompanham a Coleção cartazes que auxiliam a fixação  
e a revisão dos conteúdos tratados em sala de aula.

Projeto Som & Tom: nele o professor encontra a letra 
completa da música trabalhada no Livro do Aluno. Cada 
música é identificada numericamente pela faixa do CD e 
vem acompanhada por sugestões de atividades diferentes.

17



Descrição do produto

Brincando  
com Inglês – 
Novo
O material auxilia o aluno a aprender 
inglês de forma natural e interessante. 
O conteúdo estimula a criatividade e a 
curiosidade, somando-se a atividades 
dinâmicas e divertidas. Brincadeiras, 
desafios, diagramas e trabalhos em grupo 
enfatizam a aprendizagem, promovendo o 
domínio básico da língua tanto na forma 
escrita quanto na forma oral.

Educação Infantil

O Manual do Professor traz os objetivos do trabalho com a língua 
inglesa e fundamenta teoricamente a proposta pedagógica da Coleção. 
Ele vem com quadro de conteúdos, sugestões de atividades por 
unidade e dois projetos opcionais por volume.

Recursos para o professor

1 Livro anual do Professor (Ed. Infantil 1 e 2), incluindo um 
manual com orientações;

2 CDs com músicas e diálogos presentes no Livro do Aluno 
(somente após a adoção do livro). 

Formato: 20,5 X 27,5 cm
Acabamento: espiral

Para o professor

Coleção

Com o apoio de uma coleção dinâmica, que oferece conteúdo com 
vocabulário do universo do aluno, fica muito mais fácil aprender. No 
Brincando com Inglês, você encontra:

Dicionário ilustrado e encartes que ajudam os alunos  
a compreender o conteúdo;

CD com músicas e textos interativos que complementam  
o ensino, auxiliando no desenvolvimento da pronúncia;

Seção “Playing”, que apresenta atividades com diagramas  
de palavras, jogos e desafios; 

Seção “Little citizen”, dedicada ao trabalho com  
os Temas Transversais;

“Flashcards”;

Encartes de jogos.

Diferenciais

1 Livro anual (Ed. Infantil 1 e 2).
Para o aluno
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Descrição do produto

Brincando  
com Arte
A Arte está presente em inúmeras situações do dia a dia 
dos alunos, seja quando desenham, modelam, dançam, 
seja quando representam. Ao colocar essas habilidades 
em prática, amplia-se a sensibilidade, a percepção, a 
coordenação motora e a imaginação. Elaborada de acordo 
com as orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCN) de Arte, a Coleção abrange quatro linguagens 
artísticas: artes visuais, dança, música e teatro. Os temas 
das unidades interligam-se, tornando coeso o conteúdo 
trabalhado o ano todo.

Educação Infantil

O Manual do Professor traz atividades extras e quadro 
de conteúdos que complementam o ensino, sugestão 
de relatório de observação para facilitar a avaliação 
dos alunos, projeto de música e indicações de sites que 
oferecem suporte ao aprendizado.

Recursos  
para o professor

1 Livro do Professor anual, 
incluindo manual com orientações;

1 CD com faixas a serem 
trabalhadas do 10 ao 30 ano 
(somente após a adoção do livro);

1 CD com faixas a serem 
trabalhadas no 40 e no 50 ano 
(somente após a adoção do livro).

Formato: 27,5 X 20,5 cm
Acabamento: espiral

Para o professor

Livro

A Coleção investe na releitura de imagens por meio  
da produção de diferentes artistas;

Apresenta páginas destacáveis, que podem  
ser utilizadas para avaliação ou exposição;

O Manual do Professor traz atividades extras, 
projeto de música e indicação de sites. Isso permite 
elaborar abordagens para que os alunos conheçam 
e experimentem as diferentes linguagens artísticas, 
ampliando o contato com as artes;

Acompanha CD para enriquecer o trabalho de 
musicalização desenvolvido ao longo de todo o livro.

Diferenciais

1 livro anual.

Para o aluno
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A Coleção Tic-Tac – É Tempo de Aprender – 
Seriado valoriza o conhecimento prévio dos 
alunos fazendo perguntas que antecipam 
o tema a ser estudado. Respeitando o 
desenvolvimento das crianças sem deixar de 
lado seu aspecto lúdico, os conteúdos são 
adequados à faixa etária e acompanhados 
de imagens bem coloridas relacionadas 
ao contexto. Pela variedade de cantigas, 
parlendas e adivinhas, os alunos aprendem 
a respeitar e valorizar a cultura popular. As 
atividades se destacam na diversidade e na 
utilização de materiais simples: papel, lápis 
de cor, giz de cera e tinta.

Educação Infantil

2 Livros do Professor, incluindo manual 
com orientações, para cada disciplina: 
Linguagem, Natureza e Sociedade e 
Matemática (volumes 1 e 2).

Formato: 21,5 X 27,5 cm
Acabamento: espiral

Para o professor

Coleção

É Tempo de  
Aprender – Seriado

Preocupada em promover a socialização do deficiente 
auditivo no ambiente escolar, a Coleção Tic-Tac –  
É Tempo de Aprender - Seriado apresenta os livros de 
Linguagem e Matemática, letras e números na Língua 
Brasileira de Sinais – Libras, viabilizando o ensino 
inclusivo.
 
O trabalho com as datas comemorativas encontra-se  
no final do livro de natureza e sociedade sempre 
apresentando textos e atividades lúdicas e criativas.

Diferenciais

2 livros da Educação Infantil para cada 
disciplina: Linguagem, Natureza e 
Sociedade e Matemática (volumes 1 e 2). 

Para o aluno

Tic-Tac

 Use sua mão para fazer cada sinal. Em seguida, ligue-o 
à vogal que ele representa.

A

E

I

O

U

4ª PROVA
Diagramador: Adriana

73
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Descrição do produto
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Os Manuais do Professor trazem dicas que auxiliam no planejamento 
de atividades, com propostas de jogos, brincadeiras, cantigas 
infantis e textos complementares. Apresenta ainda sugestão de um 
plano diário para ajudar o professor a organizar seu trabalho.

Recursos para o professor
O material apresenta diversos gêneros 
textuais, como parlendas, adivinhas, 
poemas e canções, para enriquecer 
o universo linguístico dos alunos. 
Além de ampliar o vocabulário, esses 
textos promovem uma percepção de 
ritmos, rimas e formas, e estimulam a 
apreciação das linguagens oral e escrita 
com interação entre elas.  
O aprendizado dessas linguagens se  
dá de forma gradual e consistente.

Linguagem

O livro é dividido em duas disciplinas. A 
primeira parte trata da Natureza e tem 
o objetivo de facilitar a observação dos 
fenômenos que a compõem. Para isso, 
a obra apoia-se em pequenos textos e 
em atividades lúdicas que possibilitam 
a reflexão sobre a preservação do 
meio ambiente. Na segunda parte, são 
propostas atividades que valorizam 
a interação social, o entendimento 
de regras, o respeito ao próximo e a 
exploração dos espaços, estimulando a 
identificação da criança com o meio e 
promovendo sua formação como cidadã.

Natureza e Sociedade

O ensino da Matemática é feito de 
forma a desenvolver a capacidade de 
reconhecimento e discriminação de 
estímulos visuais, a orientação espacial 
e temporal, a coordenação motora, a 
resolução de problemas e a relação 
entre quantidades e números. Os textos 
utilizados vêm acompanhados de 
atividades claras e objetivas.

Matemática

4ª PROVA
Diagramador: Hailton

Manual do professor

Sugestões de atividades com os pequenos músculos

 Desenhar livremente com lápis de diversas espessuras, primeiro utilizando os mais 

grossos, depois os mais finos.

 Pegar objetos usando apenas os dedos indicador e polegar (movimento de pinça).

 Fazer uso de brinquedos pedagógicos, como a caixa de formas geométricas. 

 Colocar pregadores de roupa em um fio esticado.

 Trabalhar com carretéis, botões, macarrões, contas 

etc., em pedaços de linha ou fio de náilon, forman-

do colares e outros adornos.

 Fazer atividades com massinhas de modelar.

 Pintar usando os dedos, pincéis e hastes flexíveis.

 Rasgar papéis, de preferência jornal.

 Picar papéis: é recomendável que, somente depois 

de conseguir rasgar com facilidade, seja introduzi-

da a picotagem.

 colagens: inicialmente deve-se usar materiais que não tenham avesso nem direito 

(palitos de picolé, papéis de uma só cor, como o de seda, papel-jornal). Ensinar a 

dosar a quantidade de cola a ser usada.

 Recortar: depois que a etapa da picotagem já estiver sendo realizada com facilidade, 

deve-se introduzir o uso da tesoura sem ponta. Ensinar o modo correto de segurar a 

tesoura. Começar com recortes livres e passar aos recortes dirigidos somente quando 

já estiverem manejando a tesoura com mais facilidade.

Linguagem
É uma função básica do ser humano, que surgiu da necessidade de comunicar-se. É 

por meio da linguagem que partilhamos ideias, emoções e experiências.

Objetivos

 Adquirir o hábito de ouvir, falar e organizar o pensamento lógico.

 Elaborar perguntas e responder a elas com clareza.

 Desenvolver a capacidade de expressar-se oralmente com clareza necessária para ser 

compreendido.

11
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4ª PROVA
Diagramador: Hailton

Manual do professor

Sugestões de brincadeiras e canções 
infantis populares

Músicas acompanhadas de movimentos

MARCHA SOLDADO

Marcha soldado, cabeça de papel.

Se não marchar direito, (crianças marchando)

Vai preso pro quartel.

Corre soldado, cabeça de papel.

Se não correr direito, (crianças correndo)

Vai preso pro quartel.

Pula soldado, cabeça de papel.

Se não pular direito, (crianças pulando)

Vai preso no quartel.

As crianças mudam os movimentos 

conforme a letra da música e as ordens 

dadas por quem está cantando:

Anda soldado... 

Senta soldado...

Grita soldado...

Dorme soldado...

A CANOA VIROU

1a parte

Forma-se um círculo e, de mãos da-

das, a turma canta os versos a seguir, 

trocando o nome “Maria” pelo nome de 

um aluno que deverá ir para o centro da 

roda. Depois, repete-se a música falando 

o nome de outro aluno até que todas as 

crianças tenham ido para o centro.

A canoa virou

Por deixar ela virar

Foi por causa da Maria

Que não soube remar.

2a parte

O professor deve cantar a estrofe 

logo a seguir. Quando ouvir o seu nome, 

o aluno deve sair do centro da roda e ficar 

de costas para ela. Repete-se a música até 

que todos tenham saído da posição da 1a 

parte da cantiga.

Se eu fosse um peixinho

E soubesse nadar,

Eu tirava a Maria do fundo do mar.

U
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Descrição do produto

Educação Infantil

Coleção

É Tempo de  
Aprender – Integrado

Tic-Tac

A Coleção Tic-Tac – É Tempo de Aprender – 
Integrado já havia sido nomeada pelos professores 
como “A preferida do Brasil”. Então, como 
melhorar o que já é ótimo? Foi essa a pergunta 
que a autora da obra e a Editora do Brasil fizeram 
a professores de todo o país. E com base nas suas 
respostas, a Coleção foi reformulada para ficar do 
jeito que eles queriam.

1 livro para o Maternal;

3 livros de Educação Infantil  
(volumes 1, 2 e 3).

 
 
1 Livro do Professor para os alunos do Maternal, 
incluindo manual com orientações;

3 Livros do Professor para os alunos da Educação Infantil, 
incluindo manual com orientações.

Formatos:
Maternal: 32,0 X 22,0 cm
Educação Infantil: 20,5 X 27,5 cm
Acabamento: espiral

Para o aluno

Para o professor

Mais atividades nas disciplinas, com sugestões de tarefas em todas as 
páginas;

Em “Sociedade”, acrescentamos novas atividades relacionadas a datas 
comemorativas; 

Em Matemática, há mais atividades de números, contagem e 
situações-problema; 

Tanto em Linguagem como em Matemática, oferecemos mais 
atividades que desenvolvem a coordenação motora e proporcionam 
revisões de conteúdos.

Diferenciais 
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Desde muito pequena a criança estabelece relações sociais com as pessoas 
com quem convive e aprende sobre o comportamento humano em sociedade. 
Diante disso, se mostram curiosas e investigativas. Assim, esta Coleção 
busca dialogar com o aluno e levá-lo a refletir sobre os temas como infância, 
família, lar, escola, comunidade, entre outros.

A observação do meio ambiente é algo que desperta muito a curiosidade das 
crianças dessa faixa etária. Por isso, trabalhar os conteúdos das ciências 
naturais é oferecer aos alunos a oportunidade de compreender a inter-
relação dos seres que habitam o mundo, além de interpretar as ações e os 
fenômenos naturais que observam e vivenciam no dia a dia. 

O estudo da linguagem oral e da linguagem escrita é sem dúvida um elemento 
muito importante no desenvolvimento dos alunos, auxiliando-os em diversas 
práticas sociais. Deste modo, as atividades desta Coleção apresentam a Língua 
Portuguesa de maneira integrada, lúdica e associada a diversos gêneros 
textuais (cantigas, trava-línguas, parlendas, rimas, quadrinhas populares), 
além de desenhos, jogos e outras propostas de expressão artística.

A Coleção TIC-TAC apresenta muitas formas de viver e aprender Matemática. 
Nela o aluno encontra atividades de contar, numerar, organizar, classificar, 
observar, estabelecer relações, comparar elementos, brincar com formas, 
ocupar espaços, criar conjuntos e muito mais. A proposta é valorizar os 
conhecimentos que os alunos já possuem sobre as noções matemáticas e a 
partir deles aprofundar os estudos. 

Linguagem

MatemáticaNatureza

Sociedade

Recursos para  
o professor

O Livro do Professor, além de incluir respostas, está repleto de dicas e sugestões de atividades, página a página. Na proposta de atividade para a turma, o 
professor já encontrará dicas de como ampliá-la sem precisar recorrer ao Manual do Professor. 

Agora, os separadores das disciplinas do antigo volume 1 (que traziam cenas e trechos de histórias infantis) estão presentes nos volumes 2 e 3, que apresentam 
os contos mais populares do universo infantil, caso o professor deseje trabalhar com eles. 

O verso das atividades de colagem ou de pintura vem com tinta de cor bem clara e sem textura, para que o professor possa aproveitar a página com outra 
atividade ou para que o aluno represente o tema estudado por meio do desenho livre.
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Descrição do produto

Visual inovador, com letras coloridas, fotografias 
e ilustrações que despertam maior atenção do 
aluno;

Os textos de terceiros aparecem em fonte cursiva 
para que o aluno se habitue à leitura e à escrita 
manuscrita;

O estudo das letras, sílabas, famílias, palavras 
e frases foi reorganizado. O volume 1 trabalha 
a apresentação das vogais e dos encontros 
vocálicos. No volume 2, acrescenta-se aos 
conceitos anteriores o trabalho com  
as consoantes minúsculas e suas famílias,  
bem como a apresentação da ordem alfabética. 
Já no volume complementar, o aprendizado 
avança com a apresentação do alfabeto e das 
famílias silábicas em letras minúsculas  
e maiúsculas.

Essa  
Mãozinha  
Vai Longe – 
Caligrafia
A nova edição da Coleção Essa 
Mãozinha Vai Longe – Caligrafia 
apresenta atividades que desenvolvem a 
coordenação visomotora, a lateralidade e 
uma série de habilidades fundamentais 
para a escrita e outras funções. E para 
acompanhar as mudanças no sistema 
de ensino de 9 anos, a Coleção traz um 
volume complementar, indicado para 
crianças de 5 e 6 anos, que poderá ser 
trabalhado tanto no último ano da 
Educação Infantil quanto no primeiro ano 
do Ensino Fundamental I, dependendo da 
necessidade de cada grupo escolar.

Educação Infantil

O Manual do Professor está mais rico. Além de apresentar a concepção da Coleção e 
de abordar a importância da caligrafia e da coordenação motora, oferece sugestões de 
atividades lúdicas, direcionadas à ampliação dos trabalhos do Livro do Aluno. A maioria das 
propostas mostra crianças realizando a atividade sugerida por meio de ilustrações, o que 
facilita ainda mais a compreensão do professor sobre como realizá-la.

Recursos  
para o professor

Diferenciais 

Coleção

3 Livros do Aluno.

Para o aluno

3 Livros do Professor,  
incluindo manual com 
orientações.

Formato: 20,5 X 27,5 cm
Acabamento: espiral

Para o professor
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Descrição do produto

A Coleção Vamos Trabalhar – Caderno de Atividades 
oferece exercícios que completam e sistematizam  
os conteúdos direcionados às faixas etárias, 
contemplando todas as disciplinas.

Educação Infantil

A organização da Coleção, em folhas destacáveis, com as atividades 
divididas por assunto e espaços para escrever nome e data, permite que 
sejam usadas como lição de casa ou como atividades complementares 
em sala de aula. Além disso, traz imagens e letras em tamanhos e cores 
apropriados para a faixa etária.

Diferencial

Vamos  
Trabalhar –
Caderno de 
Atividades

Coleção

3 pastas de atividades para o professor (volumes 1, 2 e 
3), com as disciplinas Linguagem, Matemática, Natureza 
e Sociedade.

Formato: 32 x 22 cm
Acabamento: pasta

Para o professor

3 pastas de atividades para o aluno (volumes 1, 2 e 3), 
com as disciplinas Linguagem, Matemática, Natureza  
e Sociedade.

Para o aluno
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Descrição do produto

26

As Letrinhas Fazem a Festa traz um novo e 
moderno projeto gráfico e atividades lúdicas 
diversificadas em cada disciplina. A Coleção 
introduz o aluno no mundo da alfabetização 
por meio de exercícios de coordenação 
motora e brincadeiras, que lhe darão a 
oportunidade de aprender novos conteúdos 
e desenvolver a criatividade.

Coleção

As  
Letrinhas 
Fazem  
a Festa 

Coleção semi-integrada: a dosagem de conteúdos e atividades por 
página e os conceitos destacados propiciam melhor percepção 
visomotora.

Diferencial

Na parte destinada ao professor, há uma bibliografia sugerida para o 
aluno e outra para o professor, visando o aperfeiçoamento e o melhor 
encaminhamento didático.

Recursos para o professor
2 livros do professor, incluindo manual com 
orientações para cada disciplina: Linguagem e 
Sociedade e Matemática e Natureza (volumes 1 e 2).

Formato: 20,5 X 27 cm
Acabamento: espiral

Para o professor

2 livros para a disciplina de Linguagem e Sociedade 
(volumes 1 e 2);  
2 livros para a disciplina de Matemática e Natureza 
(volumes 1 e 2).

Para o aluno

Educação Infantil
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Descrição do produto

Apresenta uma proposta para formação 
de valores e autonomia utilizando 
situações do dia a dia do aluno para que 
o professor possa estabelecer diálogos 
com as crianças e promover reflexões 
relevantes desde o Maternal. 

A Coleção está de acordo com os PCN do Ensino Religioso e focada no 
trabalho com valores. Propicia uma atuação integrada com outras 
disciplinas, como História, Geografia, Língua Portuguesa, Ciências e 
Música. Desenvolve a sensibilização solidária como parte do hábito de 
aprender, conhecer e viver. Promove a reflexão e a discussão sobre as 
religiões e o conhecimento sobre elas, buscando compreender o ser 
religioso e respeitando, assim, todas as crenças. A Coleção apresenta 
atividades lúdicas, com orientação para a utilização de encartes (páginas 
azuis), que contêm jogos e brincadeiras. 

Diferencial

O Manual do Professor apresenta propostas de trabalho por unidade e 
sugestões de atividades e títulos da Literatura Infantil para ampliar os 
conteúdos estudados.

Recursos para o professor

Educação Infantil

2 Livros do Professor da Educação Infantil (volumes 1 e 2), 
incluindo manual com orientações;

1 Livro do Professor do Maternal com formato diferenciado, 
incluindo manual com orientações;

1 CD com músicas.

Formatos:
Maternal: 27,5 X 20,5 cm
Educação Infantil: 20, 5 X 27, 5 cm
Acabamento: espiral

Para o professor

Coleção

Novo  
Fé na Vida

2 livros para o aluno da Educação Infantil (volumes 1 e 2);

1 livro para o aluno do Maternal com formato diferenciado;

1 CD com músicas.

Para o aluno
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Descrição do produto

A Coleção Meus Primeiros Passos 
é repleta de atividades lúdicas que 
estimulam a capacidade motora dos 
alunos. No projeto gráfico, a utilização 
de fontes caligráficas foi indicada pelos 
próprios professores, o que confere 
leveza e praticidade aos livros. 

O livro tem formato semi-integrado e propõe práticas 
simples, com elementos do universo infantil. As 
atividades de coordenação motora possibilitam o 
desenvolvimento da percepção visual e espacial dos 
alunos. 

Diferencial

Educação Infantil

2 Livros do Professor para o Maternal, 
incluindo manual com orientações: 
Letras e Números, e Minha Vida, 
Meu Mundo. 

Formato: 20,5 X 27,5 cm
Acabamento: espiral

Para o professor

Coleção

Meus 
Primeiros 
Passos

2 livros para o Maternal: Letras e 
Números, e Minha Vida, Meu Mundo. 

Para o aluno

O material traz sugestões de recursos simples para 
desenvolver as atividades e explorar conceitos 
relacionados ao cotidiano. Números, cores, letras, 
formas, tamanhos, entre outros, tornam-se 
ferramentas para trabalhar o potencial criativo do 
aluno de forma contextualizada. O professor encontra 
também atividades complementares e sugestões 
bibliográficas para os alunos e para si.

Recursos  
para o professor
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Ensino  
Fundamental I

“Na mente de uma criança, a infinitude  
do aprender. É por elas e com você,  
professor, que a equipe de Assessoria  
Pedagógica quer construir alicerces de 
parceria e mudanças significativas.”

Elaine Leick
(Supervisora Pedagógica)



O Projeto Jimboê traz uma proposta dinâmica e inovadora, oferecendo 
recursos e possibilidades que irão transformar a maneira de estudar e 
ensinar. Os recursos digitais e o portal do Projeto Jimboê completam  
e integram a proposta pedagógica do material.

Jimboê é uma palavra de origem tupi que significa “aprendizagem”. 
Por isso, o projeto apresenta soluções didáticas que concretizam e  
solidificam o modo de ensinar e aprender.

Autores Português
Andréa Pereira de Souza e Carlos Homero Urizzi Garcia (10, 20 e 30 ano)
Massi (40 e 50 ano)  
Autor Matemática
Adilson Longen
Autores Ciências
Anneliese Ruiz, Alysson Ramos, Carolina Lamas, Cida Fernandes, Elaine 
Bueno, Roseni Rudek, Rosiane de Camargo (10, 20 e 30 ano)
Alysson Ramos, Carolina Lamas, Elaine Bueno, Rosangela Borba (40 e 5 0 ano)
Autoras História
Cida Fernandes e Rosiane de Camargo
Autoras Geografia
Anneliese Ruiz e Roseni Rudek

Projeto Jimboê

Na abertura de cada Unidade, o aluno já toma conhecimento do assunto a ser estudado e 
responde a algumas questões que visam sondar seu conhecimento prévio.

Ao início de cada capítulo, uma situação é introduzida, e atividades orais são propostas para 
que o aluno discuta suas respostas em grupo e troque ideias com os colegas.

A seção Aprender brincando traz jogos que proporcionam ao aluno aprender de maneira 
espontânea e divertida.

Descrição do produto

1 livro anual, que inclui Guia Didático para cada 
disciplina: Ciências, Geografia, História, Português e 
Matemática (10 ao 50 ano).

3 Objetos Educacionais Digitais (OEDs) para 
reproduzir com os alunos e 1 para acrescentar à 
formação do professor.

Formato do livro: 22 X 27,5 cm
Acabamento: brochura

Para o professor

1 livro anual para cada disciplina: Ciências, Geografia, 
História, Português e Matemática.

Para o aluno

Diferenciais

Ensino Fundamental I

Lançamento

Alysson Ramos

Carlos Homero Urizzi Garcia 

Massi
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Recursos para o professor

Guia Didático exclusivo, com comentários e sugestões acompanhando as 
páginas do livro;

Sugestões de avaliação especialmente criadas para o projeto, disponíveis no 
Portal Projeto Jimboê;

Portal Projeto Jimboê com recursos e conteúdos exclusivos para o professor;

Quadro de conteúdos e objetivos de Unidades e Capítulos.

Cida Fernandes

Anneliese Ruiz

Adilson Longen

Elaine Bueno

Rosangela  Borba

Carolina Lamas

Rosiane de Camargo

Roseni Rudek

Andréa Pereira de Souza 
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Por meio do desenvolvimento das 
habilidades de observação, leitura, 
comparação, representação e análise 
do mundo, os diversos textos abordam 
desde categorias de lugar e paisagem 
até a representação e orientação no 
espaço e, ainda, passam por discussões a 
respeito do meio ambiente e dos direitos 
humanos. Há também um cuidado 
especial no que diz respeito à aquisição 
da linguagem cartográfica por parte 
dos alunos, tendo a leitura de mapas 
trabalhada em diversas etapas.

Geografia

Os volumes de Ciências deste Projeto 
apresentam os temas necessários 
para a devida alfabetização científica 
dos alunos. Com progressão de 
complexidade entre os conteúdos, traz 
aos alunos conceitos atuais, entrevistas, 
experimentos e atividades bastante 
diversificadas. Dialoga com  
as necessidades atuais, ao propor 
discussões dos temas em debate e 
pesquisas na internet.

Ciências

O projeto apresenta pesquisas e 
comprovações, onde o aluno terá 
experiências de vivência da história. 
Também são propostas questões que 
estabelecem comparações entre o 
assunto abordado e a realidade em 
que o aluno está inserido, por meio 
de fontes como periódicos, internet, 
entrevistas e outros. 
Conta ainda com o Projeto anual, que 
trabalha atividades sobre a construção 
da memória histórica por meio de 
registros feitos no decorrer do ano 
letivo, e com atividades indicadas, que 
contam com livros de literatura infantil.

História

O projeto traz um criterioso trabalho 
de letramento e não apenas de 
alfabetização, conta com a diversidade 
de gêneros textuais e aborda várias 
linguagens que incentivam o aluno 
a se expressar tanto escrita quanto 
oralmente, o que proporciona integração 
ao grupo. O projeto conta também com 
seções que exploram o mundo virtual, 
extrapolando os limites da sala de aula 
e servindo como complemento ao 
conteúdo estudado.

Português

Inovadores e completos, os volumes 
de Matemática exploram conteúdos 
de forma diferenciada, abordando 
conceitos por meio de atividades 
lúdicas e práticas. O projeto traz, 
ainda, situações interdisciplinares que 
ampliam o conhecimento do aluno 
e permitem uma visão diferenciada 
do mundo. As situções-problema 
despertam a curiosidade e contribuem 
com o papel da Matemática na 
formação do aluno-cidadão.

Matemática
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Guia Didático por disciplina (10 ao 50 ano);

Ferramentas pedagógicas exclusivas on-line;

Sugestões de avaliação especialmente 
criadas para o Projeto Jimboê.

Para o professor

1 Livro do Aluno para cada disciplina (10 ao 50 ano);

Objetos educacionais no portal do Projeto Jimboê 
por disciplina (10 ao 50 ano).

Para o aluno

Descrição do produto

O portal do Projeto Jimboê transmite o conteúdo 
pedagógico por meio multimídia, enriquecendo 
a experiência em sala de aula e aprimorando o 
processo de ensino-aprendizagem.

Cada objeto tem um documento próprio de sugestões didáticas, que, além de 
apresentar as expectativas de aprendizagem e as respectivas habilidades e 
competências, traz novos enfoques e novas ideais para as aulas.

Recursos para o professor

Os Objetos Educacionais Digitais (OEDs) apresentam conteúdos  
que aprofundam a matéria do livro explorando as potencialidades  
das mídias digitais.

Os OEDs do Projeto Jimboê são pensados para a especificidade e necessidade 
de cada disciplina, podendo ser: simuladores, infográficos, audiovisuais e 
jogos educativos.

No interior do OED alguns textos apresentam hipertextos, palavras 
sublinhadas em negrito que ao serem clicadas apresentam informações 
complementares.

O layout dos Objetos Educacionais Digitais tem interface amigável e intuitiva, 
sendo aproximada de games e redes sociais, que os alunos já conhecem e têm 
afinidade de uso.

Pensando em tornar os OEDs cada vez mais acessíveis, muitos deles têm 
legendas e narração.

Conteúdo digital

33



Descrição do produto

1 Livro do Professor anual, que inclui manual com 
orientações, para cada disciplina: Brincando com as 
Palavras, Brincando com os Números, Brincando com 
Ciências e Brincando com História e Geografia (10 ao 
50 ano);

5 CDs, um para cada ano, que contêm músicas de 
todas as disciplinas, e mais um CD demonstrativo, 
com as músicas de todos os anos (somente após 
adoção do livro).

Formato: 20,5 X 27,5 cm
Acabamento: espiral

O material promove a evolução integral do 
aluno por meio de práticas interdisciplinares 
que estimulam diversas áreas do cérebro, 
desenvolvendo aspectos motor, social e 
cognitivo. As atividades abordam ética, 
cidadania e temas do cotidiano, formando 
cidadania e trabalhando com a identidade 
do grupo e as individualidades dos alunos.

Para o professor

Ensino Fundamental I

Diferenciais
Propostas de valorização e desenvolvimento de ações de cidadania contempladas na 
vinheta “Pequeno cidadão” e em diversos textos e atividades;

Retomada lúdica de conteúdos estudados na seção “Vamos brincar”, localizada na abertura 
de todos os volumes e em cada disciplina;

Fixação e revisão de conteúdos em atividades sugeridas na seção “Brinque mais”;

Glossário colorido na própria página, facilitando a localização da palavra e ampliando a 
compreensão do aluno;

Textos de diferentes gêneros e de autores renomados do universo infantil, distribuídos por 
todos os volumes e disciplinas.

Coleção

Brincando 
com 

1 livro anual para cada disciplina: Brincando com as 
Palavras, Brincando com os Números, Brincando com 
Ciências e Brincando com História e Geografia.

Para o aluno
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Apresenta de maneira clara a estrutura do livro, possibilitando ao 
professor o desenvolvimento de outras estratégias de ensino. Traz os 
quadros de conteúdo de todas as disciplinas por ano.

Manual do Professor

A Coleção traz também cartazes, auxiliando a fixação e revisão dos 
conteúdos aprendidos em sala de aula.

Cartazes

A Ciência é trabalhada para 
esclarecer as dúvidas cotidianas, 
ressaltando a importância do 
cuidado com os meios social e 
natural. A Coleção traz ainda 
a seção “Saiba mais”, com 
informações e curiosidades que 
despertam o interesse e expandem 
o conhecimento do aluno.

Ciências 

O objetivo da Coleção Brincando 
com é formar cidadãos críticos, 
conscientes e atuantes na 
sociedade. As imagens retratam 
e exemplificam o conteúdo, 
facilitando o entendimento do 
aluno. A seção “Saiba mais” 
traz informações adicionais 
e curiosidades, ampliando o 
aprendizado e o conhecimento 
sobre os assuntos estudados.

História e Geografia

A Coleção apresenta a matemática 
que vai além das equações. Com 
exercícios que estimulam o 
raciocínio lógico-matemático, os 
números, cálculos e equações são 
aplicados à realidade e se tornam 
ferramentas do cotidiano. A seção 
“Problemas” propõe atividades 
que desafiam o aluno a resolver 
situações-problema e a encontrar 
soluções por meio da matemática.

Matemática

Promove o desenvolvimento 
das competências linguísticas 
por meio da aprendizagem 
interativa. Com diagramas de 
palavras, jogos e outras atividades 
lúdicas, o aprendizado ocorre de 
forma natural e descontraída, 
potencializando a fixação do 
conteúdo trabalhado.

Língua Portuguesa

O manual ainda oferece o Projeto Som & 
Tom, no qual o professor encontra na ínte-
gra a letra da música trabalhada no Livro do 
Aluno. Ela vem identificada numericamente 
pela faixa e acompanhada por duas ou três 
sugestões de atividades diferentes das que 
constam no Livro do Aluno.
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A Língua Inglesa vem sendo inserida 
na vida das crianças cada vez mais 
cedo, por meio de jogos, livros, vídeos, 
músicas e mídias, que podem ser 
aproveitados na aprendizagem do 
Inglês com um material atrativo. O 
conteúdo de Brincando com Inglês traz 
atividades estimulantes, que aguçam 
a curiosidade e instigam a expressão 
oral e escrita da língua. A Coleção 
acompanha a evolução de cada faixa 
etária e conquista alunos e professores 
com personagens encantadores e 
conteúdos objetivos.

Ensino Fundamental I

Oferece conteúdos e vocabulários 
próximos da realidade dos alunos, 
facilitando o aprendizado do Inglês;

Dicionário ilustrado e encartes que 
facilitam a compreensão dos alunos;

CD com músicas e textos interativos, que 
complementam o ensino, auxiliando no 
desenvolvimento da pronúncia;

Jogos de cartas, da memória  
e quebra-cabeças, que exploram  
os temas estudados;

Seção “Little citizen”,  
dedicada ao trabalho  
com os Temas Transversais;

“Flashcards”.

Diferenciais

Coleção

Brincando 
com Inglês 

1 Livro do Professor anual (10 ao 50 ano), que 
inclui manual com orientações;

1 CD anual (somente após adoção do livro).

Formato: 20,5 X 27,5 cm
Acabamento: espiral

Para o professor

1 livro anual (10 ao 50 ano).

Para o aluno

Descrição do produto
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O aprendizado da Língua é feito com o 
auxílio de atividades práticas que associam 
o conteúdo gramatical ao cotidiano. 
Os assuntos tratados são referentes ao 
universo infantil, o que permite aos alunos 
estabelecerem relações entre o ensino 
do idioma e situação da vida, tornando a 
aprendizagem fácil e divertida.

Ensino Fundamental I

Coleção

Brincando 
com  
Espanhol 

1 Livro do Professor anual (10 ao 50 ano), que 
inclui manual com orientações;

1 CD anual (somente após adoção do livro).

Formato: 20,5 X 27,5 cm
Acabamento: espiral

Para o professor

1 livro anual (10 ao 50 ano).

Para o aluno Quatro personagens presentes em toda a Coleção criam proximidade 
por meio de familiaridade e identificação;

A seção “Fechas conmemorativas” trabalha datas significativas que 
fazem parte do calendário internacional;

A seção “¡Juguemos más!” revisa os conteúdos aprendidos no livro por 
meio de atividades reflexivas e lúdicas;

O “Diccionario Visual” traz um glossário ilustrado que aborda o 
vocabulário aprendido no atual volume e nos anteriores;

Nos manuais, há encarte do alfabeto em espanhol e de números, além 
de jogos e atividades de pesquisa;

CD anual com diálogos e canções para trabalhar a audição e a 
oralidade.

DiferenciaisDescrição do produto
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Descrição do produto

Ensino Fundamental I

Coleção

Brincando 
com Arte

1 Livro do Professor anual, 
que inclui manual com orientações (1º ao 
5º ano);

1 CD com faixas a serem trabalhadas do 1º 
ao 3º ano (somente após adoção do livro);

1 CD com faixas a serem trabalhadas no 4º 
e no 5º ano (somente após adoção do livro).

Formato: 27,5 x 20,5 cm
Acabamento: espiral

Para o professor

A coleção investe na releitura de imagens por meio da produção de 
diferentes artistas;

Apresenta páginas destacáveis, que podem ser utilizadas para 
avaliação ou exposição;

No Manual do Professor, há atividades extras, projeto de música 
e indicação de sites. Isso permite elaborar abordagens para que 
os alunos conheçam e experimentem as diferentes linguagens 
artísticas, ampliando assim o contato deles com as artes;

Acompanha CD para enriquecer ainda mais o trabalho já fortemente 
permeado, ao longo de todo o livro, pela musicalização.

Diferenciais 

1 livro anual.
Para o aluno

A Arte está presente em inúmeras situações 
do dia a dia dos alunos, seja quando 
desenham, modelam, dançam, seja quando 
representam. Ao colocar essas habilidades 
em prática, ampliam-se a sensibilidade, 
a percepção, a coordenação motora e a 
imaginação. Elaborada de acordo com as 
orientações dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCN) de Arte, a coleção abrange 
quatro linguagens artísticas: artes visuais, 
dança, música e teatro. Os temas das 
unidades se interligam, o que confere coesão 
ao conteúdo trabalhado o ano todo.

O Manual do Professor traz atividades extras 
e quadro de conteúdos que complementam o 
ensino, sugestão de relatório de observação 
para facilitar a avaliação dos alunos e projeto de 
música e indicações de sites que oferecem suporte 
ao aprendizado.

Recursos  
para o professor

Inclui 
Musicalização
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Descrição do produto

A nova edição da Coleção Essa Mãozinha Vai Longe – 
Caligrafia foi elaborada para auxiliar, de forma ainda 
mais efetiva, o processo de ensino e aprendizagem 
das crianças de 6 a 10 anos.

As atividades desta coleção foram desenvolvidas para 
estimular a coordenação visomotora, a lateralidade 
e uma série de habilidades fundamentais para a 
escrita e para a conquista da letra cursiva legível, 
que futuramente será utilizada em vestibulares e 
concursos públicos. 

O visual inovador apresenta letras coloridas e páginas com fotografias 
e ilustrações lúdicas; 

Os textos de terceiros aparecem em fonte cursiva para que o aluno  
se habitue à leitura e à escrita manual;

A coleção traz exercícios de coordenação motora, canções folclóricas, 
adivinhas, parlendas e deliciosos poemas infantis de autores  
variados, para estimular e auxiliar a criança a escrever com 
legibilidade e fluência.

Diferenciais

Ensino Fundamental I

O Manual do Professor está muito mais rico! Ressaltando a 
importância da caligrafia e da coordenação motora, e ainda 
oferecendo sugestões de atividades lúdicas, direcionadas à ampliação 
dos trabalhos do Livro do Aluno. 

Recursos para o professor

Coleção

Essa  
Mãozinha 
Vai Longe – 
Caligrafia

1 livro anual, que inclui manual 
com orientações (10 ao 50 ano).

Formato: 20,5 X 27,5 cm
Acabamento: espiral

Para o professor

1 livro anual (10 ao 50 ano).
Para o aluno

Lançamento
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Descrição do produto

A Coleção Akpalô foi planejada 
com base em diferentes pesquisas 
realizadas com professores de todo o 
Brasil. O resultado é uma Coleção que 
se destaca pela qualidade didática, 
pelo diálogo que estabelece com os 
alunos e pela seriedade ao tratar de 
temas importantes, como culturas 
afro-brasileira e indígena e políticas 
antibullying, em um material didático 
útil, com organização dos conteúdos, 
linguagem fácil e adequada à faixa 
etária e tarefas de casa.

Ensino Fundamental I

Coleção

Akpalô

1 Livro do Professor anual, que inclui 
manual com orientações, para cada 
disciplina: Ciências, Geografia, História, 
Língua Portuguesa e Matemática (10 ao 50 
ano);

1 kit de material de apoio à alfabetização 
em Língua Portuguesa e Matemática;

10 cartazes que abordam temas 
importantes, recurso valioso para auxiliar 
o professor na sala de aula.

Formato: 20,5 X 27,5 cm – Livro do aluno; 
22,0 X 27,5 cm – livro do Professor
Acabamento: espiral

Para o professor

1 livro anual para cada disciplina.
Para o aluno

Material de apoio à Alfabetização  
em Língua Portuguesa e Matemática*

Alfabeto ilustrado em 26 lâminas para serem organizadas em um varal;

Imagens acompanhadas da palavra que a nomeia em  
quatro tipos de letra (maiúscula, minúscula, cursiva e imprensa);

Alfabeto sem ilustração com 13 lâminas (letras maiúsculas);

Quantidade generosa de letras e sílabas móveis nas  
formas maiúscula e minúscula, além de vogais com e sem acento;

Encontros vocálicos, em sete lâminas ilustradas,  
que estimulam a compreensão leitora dos alunos;

Numerais de 1 a 9 acompanhados da representação de quantidade 
por meio da imagem das mãos, e as dezenas inteiras de 10 até 90 
representadas com os “amarradinhos” de lápis.

Diferenciais

* Os professores que adotarem a Coleção Akpalô receberão um kit de 
material de apoio à Alfabetização em Língua Portuguesa e Matemática.
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A Coleção convida o aluno a 
refletir sobre a comunicação 
entre ele e o mundo. A 
diversidade de gêneros 
textuais, o estudo da 
Gramática e da Ortografia, 
produção de textos, prática 
da caligrafia e ditados 
incentivam o aluno a se 
expressar por meio da 
escrita e oralmente.

O aspecto lúdico presente na 
abordagem de conteúdos da 
Coleção permite que a construção 
do conhecimento matemático 
seja realizada de maneira mais 
fácil e divertida. Com o estudo 
gradativo dos números, das 
medidas e da geometria, o 
aluno alia a teoria à prática, 
vivenciando a matemática em 
diversas situações do dia a dia.

Uma Coleção para o aluno 
conhecer formas de convivência 
e diferentes culturas. Ajuda 
a compreender que respeito, 
tolerância, cooperação e 
participação são atitudes 
indispensáveis para viver em 
sociedade. Traz um capítulo 
especial dedicado a datas 
ligadas à consolidação de ações 
de cidadania.

Com atividades diversificadas, 
o material une diversão e 
conhecimento sobre diferentes 
lugares, paisagens e pessoas. Assim, 
leva o aluno a perceber a relação 
entre eles e o ambiente por meio 
de observação e representação, 
contribuindo para a alfabetização 
cartográfica. Diagramas de 
palavras, adivinhações e jogos são 
alguns dos recursos utilizados no 
livro Akpalô Geografia.

Língua Portuguesa Matemática

História

Geografia

O aluno estudará o Universo, os 
animais, as plantas, os recursos 
naturais e o corpo humano, 
além de aprender a preservar 
a natureza. As imagens foram 
ampliadas para facilitar a 
observação e trazem legendas 
que identificam o tamanho real 
do objeto de estudo.

Ciências 

Cartazes**
Além de dinamizar as aulas, o cartaz torna mais concreto um 
tema às vezes abstrato para os alunos. A Coleção Akpalô traz 
dez cartazes, oferecendo um rico recurso para o aprendizado 
dos alunos. 
 
**Os professores que adotarem a Coleção Akpalô receberão 
um conjunto com dez cartazes.
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Observe como  
a segunda parte  
está organizada

A relação entre conceitos, 
procedimentos e atitudes está 
organizada para indicar os pontos 
mais importantes de cada capítulo.

Objetivo 

Como apresentar um novo 
conteúdo? Com várias sugestões, 
será muito mais fácil abordar o 
assunto. Você terá mais orientações 
sobre o que será estudado e dicas 
para levantar hipóteses relacionadas 
aos conhecimentos prévios do aluno.

Para começar  
Nada melhor do que poder contar 
com essa seção para reforçar o 
processo de ensino e aprendizagem. 
Aqui você encontrará propostas 
complementares para usar quando 
necessário, enriquecendo os 
conteúdos.

Atividade
Um espaço destinado a registros 
necessários para o planejamento 
ou para outras informações 
pedagógicas.

Anotações 
Sugere diferentes estratégias de 
trabalho que podem ser usadas 
para ampliar o conhecimento do 
aluno ou para complementar os 
encaminhamentos dados no livro. 
Tudo isso para enriquecer sua aula.

Orientação didática

Com rica seleção de textos, você 
conhece melhor os temas propostos 
e também pode utilizá-los para 
aprofundar 
o estudo dos alunos.

Ampliando o tema
Sugestão de filmes, sites e livros 
que completam e reforçam os temas 
estudados, ajudando o professor 
a realizar um trabalho mais 
personalizado e individualizado de 
acordo com a turma.

Sugestões
Temas importantes foram 
selecionados para enriquecer sua 
formação pessoal e conhecimento 
geral. Eles poderão ser usados ainda 
para debates e reflexões.

Valores e vivências 
Para retomar informações 
exploradas nas unidades ou 
capítulos, oferecemos um pequeno 
resumo do conteúdo apresentado.

Direto ao ponto 

O Manual do Professor é completo e pode ser utilizado em sala de aula ou como apoio para a preparação das aulas. Estruturado para ser um facilitador, traz 
ótima reprodução das páginas do Livro do Aluno, além de orientações e sugestões dispostas nas laterais de maneira clara e prática. Está dividido em duas partes: 
páginas iniciais – com informações sobre a estrutura da obra, textos para reuniões de pais, quadros de conteúdos e sugestões de avaliações para serem copiadas 
– e um bloco com uma estrutura página a página que orienta e facilita a organização do planejamento.

Recursos para o professor
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Descrição do produto

Ensino Fundamental I

CD-ROM interativo dinâmico com diversos jogos, curiosidades 
e informações multidisciplinares, aguçando e despertando o 
interesse e a criatividade do aluno; 

Atividades interativas para download compostas de atividades 
lúdicas, como desenhos, quebra-cabeças, pinturas, acessível 
por aplicativos dos editores de imagens e de textos, no qual o 
mouse, o teclado e os demais recursos do aplicativo possibilitam 
o desenvolvimento de diferentes habilidades e competências na 
resolução dos problemas apresentados. 

Diferenciais

Você já conhece a Coleção Akpalô, da Editora 
do Brasil, e sabe o quanto ela foi pensada, 
planejada e organizada para atender à nossa 
realidade educacional. Agora a Coleção 
cresceu e está ainda melhor, pois intensifica 
a importância do ensino de informática no 
processo de ensino e aprendizagem à medida 
que integra os conteúdos disciplinares 
ao mundo digital, provocando o interesse 
pela interação, integração, comunicação e 
autonomia no ambiente escolar. 

Coleção

Akpalô no 
Computador

1 livro anual (10 ao 50 ano);

1 CD-ROM interativo anual;

Atividades interativas para download  
e Manual do Professor interativo.

Formato: 27,5 X 20,0 cm
Acabamento: espiral

Para o professor

1 livro anual (10 ao 50 ano);

1 CD-ROM interativo anual;

Atividades interativas para download.

Para o aluno

O módulo escola é composto de PDF do Manual do Professor interativo e 
atividades interativas para download, de uso exclusivo do ambiente escolar.

Recursos para o professor
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Descrição do produto

1 Livro do Professor, incluindo manual com orientações, 
para cada disciplina: Linguagem, Matemática e Natureza 
e Sociedade.

Formato: 20,5  X  27,5  cm
Acabamento: espiral

A Coleção trabalha com diversos gêneros 
textuais, acompanhados por atividades 
elaboradas com base no cotidiano infantil, 
além de imagens e fotografias adequadas para 
a faixa etária, recursos que facilitam o processo 
de aprendizagem.

Para o professor

Ensino Fundamental I

Coleção

Vamos  
Trabalhar – 
Seriado

1 livro para cada disciplina: Linguagem, Matemática e 
Natureza e Sociedade.

Para o aluno

O Manual do Professor é bem similar ao do livro integrado, 
trazendo sugestões de atividades, referências bibliográficas e 
sugestões comentadas de sites infantis.

Recursos para o professor

Propõe a construção gradativa dos alicerces que possibilitam a 
compreensão da leitura e da escrita em todas as disciplinas.

Diferencial
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Descrição do produto

A nova Coleção ganha visual mais moderno e 
atraente, além de apresentar conteúdo que desperta 
a curiosidade dos alunos por meio de atividades 
que estimulam o raciocínio lógico. As principais 
operações matemáticas são trabalhadas de 
forma simples e original, com nível de dificuldade 
gradual. Além disso, a Coleção é um excelente 
apoio ao trabalho pedagógico, constituindo-se em 
instrumento de desenvolvimento e de fixação dos 
conceitos matemáticos.

Ensino Fundamental I

Coleção

Vamos  
Trabalhar – 
Tabuada

1 livro anual.

Formato: 20,5  X  27,5  cm
Acabamento: espiral

Para o professor

1 livro anual.
Para o aluno

Além de trabalhar com as tabuadas de adição, subtração, multiplicação 
e divisão, traz situações-problema referentes a cada tipo de operação, 
para que o aluno observe e resolva.

Diferencial
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Descrição do produto

1 Livro do Professor, que inclui manual com 
orientações e integra todas as disciplinas: 
Língua Portuguesa, Matemática, História e 
Geografia e Ciências.

Formato: 20,5  X  27,5  cm
Acabamento: espiral

A Edição Renovada da obra Vamos Trabalhar – 
Integrado manteve sua abordagem tradicional 
de conteúdo, qualidade e metodologia, 
abrangendo as disciplinas Língua Portuguesa, 
Matemática, História e Geografia e Ciências.  
O objetivo das modificações foi trazer 
conteúdo atualizado e relacionado ao 
cotidiano dos alunos, permitindo um 
aprendizado significativo e de qualidade no 
processo de alfabetização. 

Para o professor

Ensino Fundamental I

Coleção

Vamos  
Trabalhar – 
Integrado

1 Livro do Aluno, que integra todas as 
disciplinas: Língua Portuguesa, Matemática, 
História e Geografia e Ciências.

Para o aluno

O Manual do Professor é bem similar ao do livro integrado, trazendo sugestões 
de atividades, referências bibliográficas e propostas comentadas de sites 
infantis.

Recursos para o professor

Propõe a construção gradativa dos alicerces que possibilitam a compreensão 
da leitura e da escrita em todas as disciplinas. O aprendizado é aprimorado 
com diversos gêneros textuais; as atividades foram elaboradas com base 
no cotidiano infantil; há proposta para recortar e montar; contém sólidos 
geométricos, jogo da memória, imagens e fotografias adequadas para a faixa 
etária dos alunos.

Diferencial
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Descrição do produto

Assim Eu 
Aprendo – 
Integrado

1 Livro do Professor, que inclui manual com 
orientações e integra todas as disciplinas: Língua 
Portuguesa, Matemática, Ciências, Geografia, 
História, Inglês e Arte.

Formato: 20,5  X  27,5  cm
Acabamento: espiral

Para o professor

A Coleção integra todas as disciplinas, incluindo 
Arte e Inglês, por meio de observação, identificação 
e comparação. Atividades como brincadeiras, pintura 
e diagramas de palavras são um atrativo da Coleção 
para que o aluno aprenda cada vez mais e aprimore 
suas habilidades cognitivas e sensoriais. A variedade 
de gêneros textuais em todas as disciplinas, 
apresentada de acordo com o desenvolvimento do 
aluno, favorece um estudo estimulante e divertido, 
que engloba desde histórias em quadrinhos até 
textos longos e complexos. 

Coleção

Diferencial

A Coleção tem uma seção inicial em todos os volumes chamada 
“Aprendendo com Arte”. Nessa seção, o aluno tem a oportunidade de 
criar, construir, cuidar de seus materiais e saber um pouco mais sobre 
temas relacionados à arte.

1 livro anual com todas as disciplinas: Língua 
Portuguesa, Matemática, Ciências, Geografia, 
História, Inglês e Arte. 

Para o aluno

Ensino Fundamental I
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Descrição do produto

Ensino Fundamental I

Coleção

Assim Eu 
Aprendo – 
Caligrafia

Apresenta conteúdo gradativo, ano a ano, que respeita a faixa etária e 
proporciona treino caligráfico mais adequado, privilegiando os conceitos 
específicos da Língua Portuguesa.

A coleção estimula o aprendizado, revelando-se como excelente recurso 
didático para a sala de aula. Os conteúdos gramaticais e ortográficos são 
apresentados de forma atrativa, por meio de atividades lúdicas, cantigas, 
alfabeto ilustrado e diagramas de palavras, entre outros recursos.

Diferenciais

A Coleção foi reformulada e agora conta com cinco 
volumes. Seus temas baseiam-se nos conteúdos 
da disciplina de Língua Portuguesa do livro 
integrado da mesma coleção. Por isso, pode ser 
utilizada como material complementar ou como 
material de apoio de qualquer outra coleção de 
Língua Portuguesa. Por meio do treino ortográfico 
e do estudo da Gramática, o aluno aprimora sua 
escrita desde o início da alfabetização até o 
término do Ensino Fundamental I.

1 Livro do Professor anual.

Formato: 20,5  X  27,5  cm
Acabamento: espiral

Para o professor

1 livro anual.
Para o aluno
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Descrição do produto

Ensino Fundamental I

Coleção

Assim Eu 
Aprendo – 
Gramática
A Coleção estimula o aprendizado, 
revelando-se um excelente recurso 
didático para a experiência em sala 
de aula. Os conteúdos gramaticais e 
ortográficos são apresentados de forma 
atrativa, por meio de atividades lúdicas, 
cantigas, alfabeto ilustrado e diagramas 
de palavras, entre outros recursos.

1 Livro do Professor anual.

Formato: 20,5  X  27,5  cm
Acabamento: espiral

Para o professor

Além da divisão da Coleção em gramática, atividades e ortografia, o livro do 
10 ano traz propostas caligráficas com as letras apresentadas, auxiliando o 
aluno a desenvolver sua coordenação motora.

Diferencial

1 livro anual.
Para o aluno
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Descrição do produto

Ensino Fundamental I

A obra foi pensada e elaborada de maneira 
objetiva para favorecer o estudo da 
caligrafia e da gramática, ampliando assim 
as possibilidades de ensino em sala de 
aula. Ao adotar esta coleção, você terá em 
mãos um material que o auxiliará não só 
no aprimoramento caligráfico, mas também 
no trabalho interdisciplinar, fortalecendo 
aspectos da Língua Portuguesa e aprimorando 
o conhecimento de outras áreas. 

Coleção

No Caminho 
das Letras – 
Caligrafia 

1 livro anual.

Formato: 20,5  X  27,5  cm
Acabamento: espiral

Para o professor

Diferencial

As imagens – sejam ilustrações ou fotografias – foram selecionadas 
para garantir a contextualização de cada tema, auxiliando os alunos a 
interpretar e a compreender melhor o conteúdo proposto.

1 livro anual.
Para o aluno
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Descrição do produto

Esta obra foi elaborada de modo a possibilitar 
o aprofundamento dos conceitos gramaticais, 
complementando qualquer obra de Língua 
Portuguesa de outras coleções. Apresenta 
textos curtos e atrativos que fazem parte 
do cotidiano dos alunos, além de redações 
informativas e interdisciplinares. Tudo na 
medida certa para cada ano.

Ensino Fundamental I

Encartes com alfabeto, quebra-cabeça, jogo da 
memória e recortes para complementar as atividades, 
entre outros;

Diversos gêneros e tipos textuais de autores 
consagrados, como cantigas, parlendas, quadrinhas, 
trava-línguas, histórias em quadrinhos, reportagens, 
poemas e outros;

Boxes com dicas relevantes, ao longo do livro, para 
aplicação do conteúdo aprendido;

A primeira metade do volume do 10 ano é toda 
apresentada com letras maiúsculas para respeitar 
o grau de desenvolvimento do aluno. Na segunda 
metade, o aprendizado já considera a diferenciação 
entre maiúsculas e minúsculas.

Diferenciais

Coleção

Arandu – 
Gramática e 
Ortografia

1 livro anual.

Formato: 20,5  X  27,5  cm
Acabamento: espiral

Para o professor

1 livro anual.
Para o aluno
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Descrição do produto

A Coleção Novo Fé na Vida tem uma 
proposta de educação para a formação 
de valores e a conquista de autonomia 
social e religiosa. Utiliza situações simples 
do dia a dia dos alunos para estabelecer 
diálogos e reflexões desde o Maternal. O 
intuito dos autores desta coleção é ajudar 
no crescimento das crianças, formando 
cidadãos íntegros e participativos na 
sociedade em que vivem.

Ensino Fundamental I

A Coleção vem acompanhada de 2 CDs com canções que enriquecem a 
experiência em sala de aula. 

Recursos para o professor

Coleção

Novo  
Fé na Vida

A Coleção auxilia escola e família na formação de cidadãos éticos;

A obra parte da ideia de que os professores devem estimular os alunos 
a conquistar seus sonhos, sem ignorar valores éticos, como respeito, 
justiça, solidariedade e companheirismo;

Com base em temas cotidianos, espera-se que o aluno compreenda 
melhor a si próprio e perceba a importância de sua relação com as 
outras pessoas e com o lugar onde vive;

Baseia-se na aprendizagem integrada, envolvendo conceitos, 
imaginação, sentimentos, pensamentos e participação.

Diferenciais

1 Livro do Professor;

1 CD com canções.

Formato: 20,5  X  27,5  cm
Acabamento: espiral

Para o professor

1 livro anual;

1 CD com canções.

Para o aluno
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Descrição do produto

1 Livro do Professor anual (10 ao 50 ano), que inclui manual com 
orientações;

1 CD de áudio e CD-ROM;

Flashcards.

Formato: 20,5  X  27,5  cm
Acabamento: espiral

Com o intuito de prestar um serviço ainda 
mais completo e comprometido com o ensino 
de outros idiomas, a Editora do Brasil, em 
parceria com a Editora Macmillan, traz até 
você a Coleção Tropical Ping Pong. Como 
o próprio nome sugere, ela valoriza a troca 
de conhecimentos, pois uma aprendizagem 
significativa envolve sempre mais de um 
participante ou jogador, assim como um jogo 
de pingue-pongue. O compartilhamento de 
informações e ideias faz com que os alunos se 
interessem por aprender inglês interagindo 
com os colegas em aulas dinâmicas e com 
exercícios estimulantes.

As habilidades de aprendizagem são estimuladas por meio de atividades com 
canções, diálogos, colagem de adesivos, pintura e jogos;

Os capítulos são iniciados com uma página ilustrada por imagens relacionadas 
ao tema a ser trabalhado, instigando o conhecimento prévio dos alunos;

A seção “Homework” foi elaborada para proporcionar melhor compreensão 
dos assuntos estudados e traz folhas destacáveis para facilitar o transporte da 
lição de casa;

“Special days section” inclui o trabalho com datas comemorativas mediante 
atividades que exploram  
a criatividade.

Diferenciais

Para o professor

Ensino Fundamental I

Coleção

Tropical 
Ping Pong 
Kids

“Time to Tell Story”: conjunto de nove 
histórias organizadas em cinco níveis, 
acompanhadas de CD de áudio e CD-ROM. 

“Flashcards”: conjunto de 68 cartões 
com fotografias que podem ser usados 
para ilustrar as aulas e facilitar a 
compreensão do vocabulário. 

Recursos para o professor1 livro anual (10 ao 50 ano);

1 CD de áudio;

1 ABC Pad (do tipo livro-varal), para o 10 e 20 anos.

Para o aluno
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Ensino Fundamental I

Livros
Regionais

Projeto Jimboê São Paulo - Arte, 
Cultura, História e Geografia 

A obra reúne conteúdos de Arte, Cultura, 
História e Geografia em um único volume, 
aprofundando os conteúdos dos anos finais 
do Ensino Fundamental I e dando ênfase nas 
transformações no espaço-tempo de São Paulo. 

Santa Catarina – Interagindo com
a História; Santa Catarina – Interagindo 
com a Geografia 

Os livros abordam os conteúdos geográficos 
e históricos, com foco no estado de Santa 
Catarina, de modo a explorar o cotidiano dos 
alunos e despertar o senso crítico para o lugar 
onde vivem. 

Projeto Jimboê Município 
do Rio de Janeiro - Arte, Cultura, 
História e Geografia

Conta com seções comuns para as áreas de 
Arte, Cultura, História e Geografia História 
e Geografia dialogarem, possibilitando a 
percepção de alterações ao longo do tempo 
no âmbito regional ou nacional, por meio de 
diferentes fontes históricas, e trabalha também 
leitura cartográfica.

Rio Grande do Norte: cultura e lugar – 
Geografia; Rio Grande do Norte: cultura 
e cotidiano – História 

As obras possuem a mesma linha didático 
pedagógica, possibilitando que o professor 
trabalhe de maneira interdisciplinar.

Projeto Jimboê Estado do Rio de Janeiro 
- Arte, Cultura, História e Geografia 

Tem a intenção de instigar no aluno reflexões 
sobre a sociedade na qual está inserido, 
compreender o trajeto histórico,  
os acontecimentos internos do estado  
do Rio de Janeiro e seus diálogos com a história 
nacional Arte, Cultura, História e Geografia.

Descrição do produto

Formato: 20,5 X 27,5 cm
Acabamento: espiral

Akpalô Pernambuco – Arte, Cultura,
História e Geografia 

O estado de Pernambuco conta com um livro 
exclusivo, que integra as disciplinas de Arte, 
Cultura, História e Geografia em um único 
volume.

Piauí – Encontros com a História  
e Geografia

Os livros têm o intuito de fazer os alunos 
refletirem um pouco mais sobre como estamos 
construindo a história do Piauí, além de 
despertar o senso crítico a respeito da atuação 
do ser humano no espaço geográfico.

Projeto Jimboê Minas Gerais - Arte, 
Cultura, História e Geografia 

Possibilita ao aluno um amplo e detalhado 
estudo sobre a constituição da identidade 
mineira e sobre as importantes contribuições 
sociais, políticas e culturais do povo mineiro 
para a história do Brasil.
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Ensino  
Fundamental II

“Provocadores de dúvidas, novas respostas: 
um caminho necessário. Conte com a equi-
pe de Assessoria Pedagógica para planejar 
esse caminho, experimentar problemas e 
formular soluções.”

Virgínia Arêas Peixoto
(Assessora Pedagógica – matriz)



Descrição do produto

Projeto Apoema

Ensino Fundamental II

Diferenciais

Conteúdo digital exclusivo;

Questões de avaliações oficiais, vestibulares e Enem;

Seções interdisciplinares, com o apoio de infográficos que auxiliam na 
aprendizagem;

Atividades de revisão e aprofundamento;

Quadro visual com o resumo dos aspectos mais importantes de cada unidade.

O Projeto Apoema oferece conteúdo completo em todos os 
sentidos. Integra materiais impressos com objetos digitais, que são, 
ainda, complementados pelo Portal Projeto Apoema.

Apoema é uma palavra da língua tupi que significa “aquele que vê 
mais longe”. Por isso, o projeto apresenta soluções didáticas que 
transformam o modo de ensinar. 

1 livro por ano para cada disciplina: História, Geografia, 
Português, Matemática, Ciências, Inglês e Espanhol (6º ao 
9º ano) e um livro de Biologia (vol. único);

1 caderno de Atividades – Matemática para cada ano (6º 
ao 9º ano).

1 Guia Didático anual para cada disciplina: História, 
Geografia, Português, Matemática, Ciências, Inglês e 
Espanhol (6º ao 9º ano) e um livro de Biologia (vol. único);

1 caderno de Atividades – Matemática, que inclui 
respostas e sugestões de resolução.

Objetos Educacionais Digitais para reproduzir com os 
alunos e para acrescentar à formação do professor. 

Formato: 20,5 X 27,5  cm
Acabamento: brochura

Para o aluno

Para o professor

Autoras Português
Lucia Teixeira, Karla Faria e Silvia Maria de Sousa
Autor Matemática
Linos Galdonne 
Autores Ciências
Mônica Waldhelm,  Ana Maria Pereira, Margarida Santana (60, 70 e 80 ano)
Carlos Eduardo Pinto e Ana Paula Bemfeito (90 ano)
Autores História
Renato Mocellin e Rosiane de Camargo
Autores Geografia
Roseni Rudek, Marcos Gonçalves, Lilian Sourient e Cláudia Magalhães
Autores Inglês
Mariana Cardieri Mendonça e Renato Mendes Curto Júnior (60 e 70 ano)
Paula Calderari e Mariana Cardieri Mendonça (80 e 90 ano)
Autoras Biologia
Mônica Waldhelm e Ana Maria Pereira
Autora Espanhol
Agustina Arias

Lançamento

Marcos Gonçalves

Cláudia Magalhães

Renato Mocellin

Roseni Rudek

Rosiane de Camargo
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Recursos para o professor

Guia didático exclusivo com comentários e sugestões acompanhando as 
páginas do livro; 

Sugestões de avaliação, disponíveis no Portal Projeto Apoema;

Portal pedagógico com atividades e textos complementares;

Quadro de conteúdos e objetivos por Unidade e Capítulos. 

Renato Mocellin

Paula Calderari

Lucia Teixeira Karla Faria Silvia Maria de Sousa

Renato Mendes Curto Júnior

Margarida Santana

Carlos Eduardo PintoMônica Waldhelm Ana Maria Pereira
Ana Paula Bemfeito 

Mariana Cardieri Mendonça

Lilian Sourient
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Projeto Apoema Espanhol 

Valorizando o aprendizado de forma integrada 
à realidade do aluno, o projeto oferece recursos 
facilitadores e estimulantes. As atividades 
envolvendo trabalho em equipe, pesquisas 
adicionais, jogos, discussões e leituras diversas 
contribuem para a dinâmica de aprendizado com 
manifestações práticas do uso do idioma estrangeiro. 
Há ainda um CD por volume para trabalhar com 
áudio e dicas de livros e websites que proporcionam 
mais opções de aprofundamento do contato e prática 
do idioma estrangeiro.

Projeto Apoema Matemática – 
Caderno de Atividades 

O Projeto Apoema Matemática Caderno de 
Atividades é mais um instrumento que viabiliza a 
compreensão dos conteúdos estudados de maneira 
complementar ao livro texto. Apresenta uma 
variedade de atividades, unidade a unidade, que 
podem ser usadas para sondagem, fixação, revisão 
e aprofundamento dos assuntos apresentados em 
aula.

Lançamento Lançamento

Projeto Apoema Matemática 

Os livros da coleção nasceram de experiências reais 
vividas em sala de aula. O projeto gráfico limpo e 
arejado permite organização adequada do conteúdo 
apresentado. As atividades diversificadas, em ordem 
crescente de dificuldade, respeitam o processo 
de aprendizagem. Seções contextualizadas, em 
momentos oportunos, complementam o material. 
Ao final de cada Unidade, exercícios de revisão 
contribuem para a consolidação do aprendizado. 

Projeto Apoema Ciências 

A visão da Ciência como uma construção humana 
dinâmica que a cada dia se modifica é explorada 
no projeto por meio de seções e recursos 
diversificados. Com linguagem clara e objetiva, o 
texto se constrói em tom de conversa, mostrando 
a influência crescente da Ciência e da tecnologia 
em nossas vidas. 

Projeto Apoema Geografia 

O projeto valoriza a construção do entendimento 
sobre a Geografia a partir da visão de totalidade. 
As relações entre sociedade e natureza se 
complementam, apresentando situações 
adequadas para que o aluno desenvolva a 
capacidade de ler, compreender e representar 
o mundo em que vive. Temas associados à 
participação na sociedade, como pluralidade 
cultural, meio ambiente e consumo, são 
trabalhados de forma contínua.

Projeto Apoema Português 

A coleção proporciona um contato efetivo com 
diversos gêneros textuais, desenvolvendo no 
aluno as habilidades relacionadas à Língua 
Portuguesa. O conteúdo gramatical é inserido sutil 
e assertivamente ao longo dos textos, envolvendo 
diferentes situações comunicativas.
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Descrição do produto

Diferenciais

Os Objetos Educacionais apresentam conteúdos que aprofundam o material 
do livro, explorando as potencialidades dos Objetos Educacionais Digitais;

Os Objetos Educacionais do Projeto Apoema são pensados para a 
especificidade e necessidade de cada disciplina, podendo ser: simuladores, 
infográficos, audiovisuais e jogos educativos;

No interior do objeto alguns textos apresentam hipertextos, palavras 
sublinhadas em negrito que ao serem clicadas apresentam informações 
complementares;

O layout dos objetos educacionais digitais tem interface amigável e 
intuitiva, sendo aproximada de games e redes sociais, que os alunos já 
conhecem e têm afinidade de uso.

Pensando em tornar os objetos cada vez mais acessíveis, muitos deles têm 
legendas e narração.

O portal do Projeto 
Apoema é uma ferramenta 
valiosa para a sala de 
aula, pois transmite os 
conteúdos pedagógicos 
por meio multimídia, o que 
enriquece o processo de 
ensino-aprendizagem.

Livro do Aluno;

Objetos educacionais no portal do Projeto.

Guia Didático;

Ferramentas pedagógicas exclusivas on-line;

Sugestões de avaliação, especialmente criadas para o Projeto.

Para o aluno

Para o professor

Cada objeto tem um documento próprio de sugestões didáticas,  que além de
apresentar as expectativas de aprendizagem e as respectivas habilidades e
competências, traz novos enfoques e novas ideias para as aulas.

Recursos para o professor

Projeto Apoema História 

O projeto trabalha com a noção linear de 
tempo, seguindo a periodização clássica 
ocidental e contemplando os conteúdos de 
História da África e do Oriente. Isso permite 
ao aluno compreender os processos de 
transformação da sociedade e de construção da 
História, entendendo-se como sujeito e agente 
desses contextos.

Projeto Apoema Biologia* 

O estudo de temas como a origem da vida, a 
bioquímica, a biotecnologia e a evolução são os 
destaques desse livro, que consolida conceitos 
abordados no Ensino Fundamental e introduz 
os alunos no debate de questões relevantes no 
mundo contemporâneo, preparando-os para o 
ingresso no Ensino Médio. 

Projeto Apoema Inglês 

Valorizando o aprendizado de forma integrada 
à realidade do aluno, o projeto oferece recursos 
facilitadores e estimulantes. Atividades 
envolvendo trabalho em equipe, pesquisas 
adicionais, jogos, discussões e leituras diversas 
contribuem para a dinâmica de aprendizado 
com manifestações práticas do uso do idioma 
estrangeiro, incentivando ainda a formação 
cidadã e multicultural. Um CD por volume para o 
trabalho com listening e dicas de livros e websites 
proporcionam mais opções de aprofundamento do 
contato e prática do idioma estrangeiro.

*Opcional para as séries finais do Ensino Fundamental II

Conteúdo Digital
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Descrição do produto

Coleção

Tempo

Ensino Fundamental II

Tempo é uma Coleção completa, com 
linguagem clara, informações atuais  
e ilustrações atraentes, que despertam  
o interesse dos alunos.

1 livro por ano para cada disciplina: 
Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, 
Geografia e História.

1 Livro do Professor, que inclui um manual 
por ano, para cada disciplina: Língua 
Portuguesa, Matemática, Ciências, Geografia 
e História.

Formato: 20,5 X 27,5  cm
Acabamento: espiral

Para o aluno

Para o professor

Diferenciais

Fotografias, mapas, tabelas e gráficos auxiliam os alunos na visualização do conteúdo;

Questões dissertativas variadas ajudam o aluno a compreender e interpretar o conceito 
estudado, além de servirem como avaliação do nível em que eles se encontram;

Glossário que explica o significado das palavras destacadas no texto, enriquecendo o 
vocabulário e ampliando o universo linguístico;

A seção “Resumo fácil” apresenta esquemas em tópicos para facilitar o entendimento de 
assuntos importantes;

Questões de múltipla escolha extraídas de importantes avaliações no país, como Enem, 
Saresp, Saeb e Encceja;

A seção “Boxe conceitual” explica e aprofunda conceitos essenciais destacados no texto 
para que os alunos entendam melhor o tema ensinado.
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A Coleção mostra o papel da 
Ciência na sociedade e sua 
relação com a tecnologia. 
Desenvolve também as 
competências de interpretação, 
leitura, análise e síntese. 
Os alunos aprendem com 
experiências reais e ampliam 
seu conhecimento por meio de 
pesquisas. 

Tempo de Ciências 

Essa Coleção proporciona o contato 
dos alunos com grande diversidade de 
gêneros e tipos textuais, organizados 
de acordo com a proposta temática 
de leitura e compreensão de textos. 
O objetivo é valorizar o trabalho 
por meio da inserção das normas 
gramaticais na linguagem em uso, de 
modo a contemplar a realidade e as  
diversas situações comunicativas.

Tempo de Português 

A rica iconografia da 
Coleção permite a leitura de 
fotografias, mapas, tabelas 
e gráficos, facilitando o 
aprendizado. A seção “Tempo 
de revisão”, encontrada 
no final de cada capítulo, 
contém questões que 
ajudam o professor a revisar 
as aulas e a acompanhar a 
evolução dos alunos.

Tempo de Geografia

Apresenta os principais 
acontecimentos históricos 
relacionados à diversidade 
cultural, à economia e às 
civilizações. No livro do 90 ano, 
é possível conhecer a história 
atual e articulá-la com os 
temas que serão estudados em 
Sociologia no Ensino Médio.

Tempo de História 

Tempo de Matemática

A Coleção articula teoria e prática 
com exercícios que desafiam os 
alunos e ajudam a desenvolver 
o raciocínio lógico. Além disso, 
propõe atividades individuais 
e em grupo para praticar o 
conteúdo ensinado. Os livros 
trazem também a resolução 
dos exercícios complementares 
e selecionados em uma lista 
lacrada, e fica a critério do 
professor disponibilizá-la ou não.

O conteúdo foi dividido em aulas para favorecer sua articulação com 
assuntos pertinentes e interessantes.

A Coleção traz dicas de sites, livros, filmes e músicas referentes aos 
assuntos trabalhados.

O Manual do Professor disponibiliza quadro de conteúdos, curiosidades, 
informações complementares, sugestões de atividades e avaliações.

Recursos  
para o professor

TEMPO DE PORTUGUÊS 6 - MANUAL DO PROFESSOR
(mac 03)

3ª PROVA
Débora

DE OLHO NA
ORTOGRAFIA/PONTUAÇÃO

O objetivo, ao se trabalhar com a ortografia e a pontuação nesta coleção é fazer com que o aluno perceba 
a diferença entre sons e letras e compreenda as letras como representações arbitrárias dos sons. A intenção 
aqui é mostrar a ele não apenas a grafia correta, como também as diferenças entre linguagem oral e escrita, 
por meio da reflexão e da observação de como elas se apresentam. Assim, ele será capaz de ampliar seu 
conceito de certo e errado, aceitando o diferente.

CURiOO É...S

Nessa seção, há sempre um texto de curiosidade sobre o tema que está sendo tratado na aula que pode 
despertar mais o interesse do aluno por um dos temas primordial ou secundário abordados. Esse texto é 
apresentado quase sempre acompanhado de uma imagem, e o objetivo é enriquecer discussões, apresentar 
informações complementares e relevantes, além de ser um excelente meio para incentivar pesquisas, discus-
sões e debates.

Aprenda mais

Nessa seção, o objetivo é aprofundar o tema estudado e possibilitar ao aluno o estabelecimento de rela-
ções e contrapontos com o conteúdo abordado e a realidade.

Ele poderá transferir as ideias suscitadas aqui para sua realidade e se posicionar diante delas utilizando 
importantes informações complementares.

Dica
Nesse espaço, há sugestões de leituras extras e de materiais das mais diversas mídias (cinema, música, 

televisão, internet) que podem servir para pesquisa e aprofundamento do conteúdo estudado ou ainda como 
contraponto ou complemento para o trabalho fora da sala de aula.

Tempo de desafio

A ideia aqui é envolver os alunos em atividades desafiantes que exijam pesquisa, reflexão ou revisão do 
conteúdo para solucionar a questão. Jogos e brincadeiras que estimulam o raciocínio são a tônica dessa seção.

8
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Descrição do produto

Coleção

Praticando 
Matemática

Ensino Fundamental II

Edição renovada da Coleção que já era sucesso 
no mercado, apresenta um material melhor 
estruturado para o professor e um livro didático 
mais prático e fácil para o aluno. A distribuição de 
conteúdo e exercícios é equilibrada e organizada 
em grau crescente de dificuldade, além de dar 
ênfase à contextualização do conhecimento.

1 livro por ano.

1 Livro do Professor, que 
inclui um manual por ano.

Formato: 20,5 X 27,5  cm
Acabamento: brochura

Para o aluno

Para o professor
Diferencial

Atende às demandas do mundo atual e valoriza as propostas para o ensino 
da Matemática. Fornece uma base sólida pela qual professor e aluno possam 
transitar com segurança, abrindo espaço para a criatividade, sem perder de 
vista a realidade da sala de aula.

Oferece um manual no final do livro que revela os objetivos da Coleção, a fim 
de esclarecer a proposta pedagógica e colaborar para o enriquecimento de sua 
prática. Para isso, inclui sugestões de trabalho, comentários a respeito das 
atividades e recursos didáticos e bibliográficos.

Recursos para o professor
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Descrição do produto

O Guia do Professor traz sugestões de técnicas e procedimentos que 
estimulam os alunos a desenvolver as habilidades de oralidade e escrita. 
Apresenta ainda a estrutura de toda a Coleção, orientações passo a passo 
para trabalhar com cada unidade e sugestões de leitura.

Coleção

Tropical  
Impact –  
On Your  
English

Ensino Fundamental II

Com uma proposta dinâmica e criativa, a Coleção 
prioriza o desenvolvimento de competências linguísticas 
por meio do ensino integrado à realidade dos alunos 
de 60 a 90 ano, respeitando os limites de aprendizado 
em cada idade. As “chamadas” possibilitam ainda a 
abordagem interdisciplinar, relacionando a Língua 
Inglesa a outras áreas do conhecimento.

Recursos para o professor

1 livro para cada ano;

1 CD que acompanha cada livro.

1 Livro do Professor para cada ano, incluindo um  
guia com orientações;

1 CD que acompanha cada livro.

Formato: 20,5  X  27,5  cm
Acabamento: espiral

Para o aluno

Para o professor

Diferenciais

Na abertura de cada unidade, o aluno já toma conhecimento do conteúdo a 
ser estudado, dos objetivos a serem alcançados e do projeto final, em que ele 
poderá aplicar o que aprendeu;

No final de cada unidade, a seção “Review unit” é uma oportunidade para o 
aluno consolidar a aprendizagem;

As sugestões de projetos, no final de cada unidade, despertam a curiosidade do 
aluno-pesquisador e estimulam o trabalho em grupo;

As dicas de filmes, sites, músicas e livros, relacionadas aos assuntos estudados, 
são uma ótima maneira de aprofundar e rever conteúdos;

Curiosidades e informações sobre as semelhanças e diferenças entre a nossa 
tradição e a cultura inglesa;

A seção “Recap” poderá, a critério do professor, ser utilizada como tarefa-
-reforço durante o ano ou como revisão final;

A seção “Learning about life” amplia o conhecimento dos alunos por meio de 
um rico trabalho interdisciplinar, cultural e transversal (caráter opcional);

A seção “Grammar reference” oferece explicações detalhadas com exemplos em 
português;

A leitura, como ponto de partida para o ensino da escrita, é trabalhada na 
seção “Focus”.
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Descrição do produto

Diferenciais

Conjugação completa de todos os verbos;

Sinônimos, antônimos e parônimos;

Plurais, femininos, aumentativos, diminutivos  
e superlativos irregulares;

Notas enciclopédicas;

Minienciclopédia com 2 mil verbetes (que registram dados sobre a 
população dos estados e municípios atualizados pelo Censo 2010).

1 livro (volume único, para os quatro anos 
do Ensino Fundamental II).

1 livro (volume único para os quatro anos 
do Ensino Fundamental II).

Para o aluno

Para o professor

Formato: 12,5 X 16,5 cm
Acabamento: brochura

Ensino Fundamental II

Livro

Esta é a edição atualizada do tradicional 
Minidicionário da Língua Portuguesa de Caldas 
Aulete, que vem em novo formato, mais acessível, 
já incorporando a Nova Ortografia e trazendo mais 
de 31 mil verbetes e locuções criteriosamente 
escolhidos. Foi dada atenção especial à 
contextualização – traduzida no extenso número de 
exemplos e abonações, além de registro abundante 
de regionalismos –, aos níveis de linguagem e às 
áreas de conhecimento. 

Minidicionário 
Contemporâneo 
da Língua  
Portuguesa
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Ensino  
Médio

“Semear conhecimento na vida dos 
estudantes depende de boas escolhas. 
Escolha a Editora do Brasil e tenha ao 
seu lado profissionais que, como você, 
querem fazer a diferença.”
 
Jaqueline Alves Pizatto  
(Assessora Pedagógica – região Sul)



Descrição do produto

Coleção Aprender

Entre  
Linhas 
e Pontos

Ensino Médio

Entre Linhas e Pontos – Tecendo literatura, língua 
e produção textual tem por objetivo despertar nos 
alunos do Ensino Médio o interesse pela Língua 
Portuguesa em todos os seus desdobramentos: Língua, 
Literatura e Produção Textual, a partir de um vasto 
repertório de textos e temas que levam os alunos a 
percorrerem o mundo das letras.

3 Livros do Aluno (10 ao 30 ano)

3 Livros do Professor, incluindo manual 
com orientações e sugestões.

Formato: 20,5  X  27,5  cm
Acabamento: brochura

Para o aluno

Para o professor

Indicações de leituras complementares para enriquecer o trabalho do 
professor em sala de aula, propondo diferentes abordagens para os conteúdos 
apresentados em todas as frentes.

Recursos para o professor

“Tema e seus desdobramentos”: cada capítulo trabalha um tema central, que 
é desdobrado ao longo dos textos apresentados, mostrando a diversidade de 
abordagem que esse tema pode trazer à tona;

“Biografia”: traz a biografia dos principais escritores, com indicações das 
obras escritas por eles. É um importante recurso para que o aluno, ao 
conhecer melhor o autor e sua produção, possa se inspirar a buscar mais obras 
a ele relacionadas; 

“Pontos cruzados”: novamente, buscando despertar um aprendizado que 
não se fragmenta, essa seção auxilia o professor a traçar relações entre os 
assuntos tratados nas três frentes do livro; 

“Interface”: é a seção responsável por apresentar aos alunos obras artísticas 
que se relacionam ao tema abordado. Dessa maneira, o aluno, além de traçar 
relações entre as frentes do volume e entre outros componentes curriculares, 
também se percebe capaz de pensar em relações possíveis entre o conteúdo 
apreendido e a realidade artística a que tem acesso.

Diferenciais 

Editora do 

Brasil e FGV: 

uma parceria 

de sucesso
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Descrição do produto

Livro

Tempos 
Modernos, 
Tempos de 
Sociologia

Ensino Médio

O principal objetivo da obra é apresentar a 
Sociologia aos estudantes do Ensino Médio. Ao criar 
um diálogo bem conduzido entre teoria e prática, 
escrita e imagem, o material desperta o interesse 
e inspira a “imaginação sociológica” dos alunos. 
Assim, oferece aos jovens uma percepção do Brasil 
atual por meio das lentes da Sociologia.

1 Livro do Aluno para os três anos do Ensino Médio.

1 Livro do Professor, que  
inclui manual com orientações 
e sugestões para os três anos do 
Ensino Médio.

Formato: 20,5 X 27,5  cm
Acabamento: brochura

Para o aluno

Para o professor

Questões motivadoras e sugestões para o desenvolvimento das aulas para 
serem utilizados a critério do professor.

Recomendações de leituras, sites e filmes para conhecimento do professor 
ou para serem trabalhados em sala de aula.

Comentários sobre as questões do Enem e propostas de redação.

Recursos para o professor

Diferenciais

O título do livro remete ao filme Tempos modernos, de Charles Chaplin. No 
entanto, não é obrigatória a exibição dele filme para a utilização do livro;

O livro está organizado em três partes que articulam conceitos,  
teorias e temas;

Os professores de História também podem trabalhar com este livro;

Traz grande variedades de atividades, incluindo questões do Enem  
e temas de redação dos principais vestibulares do país;

As situações reais de nosso país são analisadas pelas teorias sociológicas, 
fazendo com que os alunos percebam a presença da Sociologia em seu 
cotidiano.

Editora do 

Brasil e FGV: 

uma parceria 

de sucesso
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Descrição do produto

Ensino Médio

#

1 livro semestral para cada uma das sete disciplinas: Biologia, 
Física, Geografia, História, Língua Portuguesa, Matemática e 
Química;

1 livro anual para cada disciplina: Língua Inglesa e Língua 
Espanhola;

1 livro (volume único) para três disciplinas: Sociologia, Filosofia 
e Arte.

1 livro semestral para cada uma das sete disciplinas: Biologia, 
Física, Geografia, História, Língua Portuguesa, Matemática e 
Química;

1 livro anual para cada disciplina: Língua Inglesa e Língua 
Espanhola;

1 livro (volume único) para três disciplinas: Sociologia, Filosofia 
e Arte.

Formato: 20,5 X 27,5  cm
Acabamento: espiral

Para o professor

Para o aluno

Coleção

Esta Coleção facilita a 
pesquisa e a aquisição 
de conhecimento. É 
caracterizada pelo símbolo #, 
que serve para classificar os 
assuntos, trazendo todas as 
informações relacionadas aos 
temas pesquisados.

#: o símbolo antecede 
palavras-chave, designando  
o assunto discutido em 
tempo real.
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A Coleção é formada por três 
blocos: Língua Portuguesa, 
Produção de texto e Literatura. 
No final de cada um, há uma série 
de exercícios extraídos de vários 
vestibulares e do Enem, com o 
intuito de preparar, sistematizar 
e ampliar os conhecimentos de 
modo crítico e reflexivo. 

A Coleção trabalha os 
conhecimentos matemáticos 
aplicados à prática social. Dessa 
forma, desenvolve as habilidades 
e o raciocínio do aluno de forma 
contextualizada, possibilitando 
a interpretação da realidade e 
resolução de problemas cotidianos 
sob um olhar matemático.

Nesta obra, busca-se compreender os 
processos químicos e suas implicações 
nas áreas tecnológica, ambiental, 
política, social, econômica e cultural. 
As informações, contextualizadas na 
prática social, introduzem e ilustram 
os conteúdos relevantes sobre os 
elementos químicos e sua interação 
com o meio físico.

A Coleção mostra como a Biologia 
está presente na vida do estudante. 
O conteúdo é relacionado a 
situações cotidianas, mostrando 
essa proximidade e promovendo 
reflexões sobre a preservação de 
ecossistemas, recuperação de 
áreas degradadas, manutenção 
da biodiversidade e acúmulo de 
biomassa.

Coleção#  
Língua Portuguesa 

Coleção#  
Matemática

Coleção#  
Química 

Coleção#  
Geografia
A Coleção evidencia os valores 
sociais e culturais, contribuindo 
para a interpretação dos aspectos 
naturais de nosso planeta. A 
construção dos conceitos possibilita 
a compreensão da relação histórica 
entre sociedade e natureza e 
possibilita ao aluno participar 
ativamente do meio em que vive.

Coleção#  
Biologia

Para promover a integração do 
ensino de Física à prática, a 
abordagem de suas leis e princípios 
gerais é permeada por atividades 
experimentais. Os conceitos 
fundamentais, relacionados tanto 
a essas práticas como aos demais 
conteúdos, são apresentados com 
rigor científico e linguagem clara.

Coleção#  
História
O conteúdo permite que o aluno 
situe os períodos históricos e 
construa as relações entre eles, 
proporcionando o posicionamento 
dos fatos atuais com base na 
interpretação do passado. Além 
disso, a Coleção traz exercícios que 
instigam o debate em sala de aula 
e contribuem para a construção de 
identidade social.

Coleção#  
Física
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Aborda diversos assuntos, como 
indústria cultural, trabalho, produção, 
classes sociais, política, ideologia 
e cidadania. Apresenta também os 
principais conceitos e os pensadores mais 
representativos da história da Sociologia. 
Os conteúdos elencados propiciam 
debates e possibilitam o desenvolvimento 
da capacidade de análise da realidade 
social e de sua transformação.

Esta obra busca desenvolver 
o senso estético e crítico dos 
alunos. Organizada em unidades, 
a Coleção traz atividades 
estruturadas em forma de 
problematizações e favorece 
a construção de uma noção 
temporal contextualizada da Arte, 
facilitando a prática pedagógica.

Coleção#  
Sociologia 

Levando em conta seis eixos 
estruturantes – Mito e Filosofia, Teoria do 
Conhecimento, Ética, Filosofia Política, 
Filosofia da Ciência e Estética –, a 
coleção apresenta os principais conceitos 
e os pensadores mais representativos 
da história da Filosofia. Os conteúdos 
elencados motivam debates e ajudam 
a desenvolver a capacidade de análise 
crítica dos alunos.

Coleção#  
Filosofia

Coleção#  
Língua Espanhola
Traz conteúdos que abrangem 
os aspectos sociais e culturais 
da Língua Espanhola. O 
material está ancorado na 
inter-relação das práticas 
básicas que norteiam o 
processo de aprendizagem 
desse idioma – oralidade, 
leitura, escrita, análise e 
reflexão sobre a língua.

Coleção#  
Arte

Esta Coleção foi elaborada com o 
propósito de introduzir o aluno 
no universo da Língua Inglesa e 
desenvolver nele as habilidades de 
ouvir, falar, ler e escrever. Além de 
provocar a curiosidade e o desejo de 
saber mais, os textos desenvolvem 
no aluno a análise crítica sobre os 
universos cultural e social da língua.

Coleção#  
Língua Inglesa

Seleção de questões extraídas de vestibulares  
e das provas do Enem;

Valoriza a ética e a cidadania no Ensino Médio;

Elaborado com recursos importantes de cada disciplina para enriquecer 
as aulas, o Livro do Professor oferece gabarito com  
as respostas dos exercícios aplicados no Livro do Aluno;

“Diretrizes da Coleção”: nesta seção, são apresentadas metas  
de ensino, estratégias e proposta pedagógica;

“Estrutura didática”: traz informação importante sobre a formatação e 
a organização da Coleção# por área de  
conhecimento e disciplinas;

“Textos informativos”: os textos auxiliares ajudam a aprofundar o 
conhecimento do professor em relação aos princípios pedagógicos;

“Abordagem metodológica”: conteúdos e abordagem de  
trabalho para a disciplina apresentada;

“Objetivos e sugestões de trabalho”: oferece novas possibilidades  
de atividades para o desenvolvimento dos temas;

“Concepções de estudo”: facilitam a compreensão dos aspectos teóricos 
da disciplina que será estudada;

“Matriz de conteúdos”: os conteúdos de cada volume  
são representados em um quadro sistemático;

“Referências bibliográficas”: apresentam as referências  
das obras que fundamentam a Coleção#.

Diferenciais
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Descrição do produto

Livro

Matemática  
Acontece

Ensino Médio

O livro Matemática Acontece foi criado 
com base em pesquisas realizadas com 
professores de Matemática de todo o 
Brasil. O resultado foi uma importante 
referência didática, que pode transformar 
o ensino e a aprendizagem da disciplina 
no Ensino Médio. Apresentado em 
volume único, o material contém todos 
os assuntos essenciais para os três anos 
finais da escolarização.

1 livro para os três anos do Ensino Médio.

1 Livro do Professor para os três anos  
do Ensino Médio.

Formato: 20,5 X 27,5  cm
Acabamento: brochura

Para o aluno

Para o professor

Resoluções detalhadas dos exercícios propostos, das questões de vestibulares 
e do Enem.

Sugestões de atividades de avaliação, elaboradas por unidade, conforme  
os assuntos em que estão divididas.

O livro foi estruturado para que o professor possa fazer um planejamento 
adequado das aulas, com divisões em momentos didáticos variados, 
valorizando a participação e a atividade dos alunos.

Recursos para o professor

No final de cada unidade, há uma coletânea de questões de vestibulares e 
do Enem.

O projeto gráfico equilibra imagens e textos, valorizando o 
desenvolvimento do conteúdo e facilitando a leitura.

A seção “Resumão de Matemática”, apresentada nas páginas finais 
do Livro do Aluno, traz conceitos e fórmulas de todos os assuntos 
desenvolvidos na obra de forma resumida.

Diferenciais
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Descrição do produto

Coleção Aprender

Matemática 
para o  
Ensino  
Médio

Ensino Médio

Os livros da Coleção Aprender, Matemática 
para o Ensino Médio, destacam-se 
pela seriedade, pela formalidade e 
pelo aprofundamento dos conceitos 
matemáticos para o Ensino Médio.

3 livros (volumes I, II e III).

3 livros (volumes I, II e III, que inclui um 
manual por ano).

Formato: 20,5  X  27,5  cm
Acabamento: brochura

Para o aluno

Para o professor

O Manual do Professor auxilia na organização das aulas, trazendo objetivos, 
estrutura, conteúdo e comentários de cada capítulo. Na bibliografia, além 
de livros, são sugeridos sites, órgãos governamentais e instituições para 
contato, cursos e publicações.

Recursos para o professor

Abrange todo o conteúdo do Ensino Médio com aprofundamento adequado 
a esse nível, contribuindo para o aprendizado do aluno que pretende seguir 
carreira universitária em Ciências Exatas.

É referência complementar tanto para o aluno como para o professor.

Diferenciais

Editora do 

Brasil e FGV: 

uma parceria 

de sucesso

72



Descrição do produto

Análise dos aspectos conjunturais, econômicos, políticos e culturais;

Pluralidade de pontos de vista por meio de documentos de naturezas 
distintas.

Diferenciais

Inúmeras possibilidades de trabalho e leitura.

Informações adquiridas por meio de textos sintéticos.

Comentários sobre imagens, pinturas e mapas gráficos.

Recursos para o professor

Coleção Aprender

História 
em Curso

Ensino Médio

 
Este livro é um roteiro para o professor trabalhar 
criativamente com os alunos. Sua base temática é 
a análise da História do Brasil e de sua relação com 
o mundo ocidental, propiciando discussões sobre 
passado e presente. O objetivo é fazer com que os 
alunos familiarizem-se com os diferentes tipos de 
documentação e com a historiografia, compreendendo 
como o conhecimento histórico é construído. 

De maneira clara e objetiva, a obra transmite as 
principais informações em textos sintéticos, que 
estabelecem um diálogo entre as mais recentes 
interpretações historiográficas e o ensino escolar da 
História. Pinturas, mapas, gráficos e textos de época 
ajudam a tornar mais próximas as experiências dos 
personagens históricos. Além disso, a análise de 
documentos variados serve para exercitar o espírito 
crítico dos alunos, tornando-os aptos a argumentar 
e refletir sobre os processos históricos.

1 livro para os três anos do Ensino Médio:  
Da Antiguidade à Globalização;

1 livro para os três anos do Ensino Médio:  
O Brasil e suas relações com o mundo ocidental.

1 Livro do Professor para os três anos do Ensino Médio: Da Antiguidade à Globalização;

1 Livro do Professor para os três anos do Ensino Médio: O Brasil e suas relações com o mundo 
ocidental.

Formato: 20,5 X 27,5  cm
Acabamento: brochura

Para o aluno

Para o professor

O Brasil e suas relações  
com o mundo ocidental

Da Antiguidade à Globalização

Editora do 

Brasil e FGV: 

uma parceria 

de sucesso
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Descrição do produto

Livro

História  
em Debate

Ensino Médio

A História está em permanente construção. 
Portanto, para o aluno refletir sobre a realidade 
atual, é importante compreendê-la com base 
no conhecimento do passado. O objetivo é 
orientá-lo para que perceba a formação da 
sociedade em que vive, preparando-o, assim, 
para o mundo do trabalho, dos conflitos sociais, 
ideológicos, políticos e culturais. Este livro 
oferece as ferramentas para que os jovens 
possam posicionar-se diante do mundo de 
forma consciente e atuar como agentes e 
sujeitos de seu tempo histórico.

1 livro Volume único para os três anos do 
Ensino Médio.

1 Livro do Professor para os três anos 
do Ensino Médio, incluindo manual com 
orientações.

Formato: 20,5  x  27,5  cm
Acabamento: brochura

Para o aluno

Para o professor

Projeto interdisciplinar anual.

Descrição e orientações dos objetivos e conteúdos a serem trabalhados.

Respostas das questões objetivas e orientações para as atividades de 
pesquisa.

Sugestão de filmes para o desenvolvimento de trabalhos.

Textos complementares.

Bibliografia organizada e atualizada.

Recursos para o professor

Este livro segue os padrões do Novo Enem  
e a reforma do Ensino Médio;

Ampla iconografia e muitos textos historiográficos;

Estímulo à observação do cotidiano e à reflexão sobre ele, contribuindo 
para a formação de cidadãos éticos;

Abordagem de questões importantes, como  
propriedade, trabalho e direitos humanos;

Testes e questões dissertativas do Enem e de vestibulares.

Diferenciais
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Descrição do produto

Livro

Geografia  
das Redes –  
O Mundo e  
seus Lugares

Ensino Médio

O principal objetivo deste livro é identificar e compreender 
a relação entre os acontecimentos do mundo e os lugares 
em que os fatos acontecem. A obra nos leva à conclusão 
de que a melhor maneira de entender a Geografia é 
aquela com a qual nos identificamos e por meio da 
qual nos sentimos participantes de uma complexa e 
indecifrável rede de relações.

1 livro para o aluno utilizar no Ensino Médio,  
volume único.

1 livro para o professor utilizar no Ensino Médio, volume 
único, incluindo manual com orientações.

Formato: 20,5 X 27,5  cm
Acabamento: brochura

Para o aluno

Para o professor

O livro apresenta reflexões que possibilitam a elaboração de aulas dinâmicas 
e determinantes para o conhecimento da Geografia.

Comentários e objetivos por capítulo.

Recursos para o professor

No final de cada capítulo, há uma reportagem que traz um pouco da vida das 
pessoas que estão relacionadas com os fenômenos tratados;

Os mapas são explicados dentro do texto, tornando-se uma ferramenta 
importante para a compreensão das diferentes geografias construídas pelo 
ser humano.

Diferenciais
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Descrição do produto

Livro

Rio de  
Janeiro – 
Estado e 
Metrópole –
Geografia

Ensino Médio

O livro foi elaborado com base na contextualização 
histórica do Rio de Janeiro. A cada capítulo, 
é possível conferir a riqueza do conteúdo em 
fotografias e mapas que contam a evolução histórica 
do espaço fluminense. Resumos, fontes de pesquisa, 
representações cartográficas e algumas curiosidades 
sobre o estado aprofundam o conhecimento. 
Nos últimos anos, aumentou nos vestibulares o 
número de questões sobre aspectos desse território 
e sua área metropolitana (principalmente nos 
exames de universidades do estado do Rio de 
Janeiro). O objetivo desta obra é trabalhar no Ensino 
Médio o espaço geográfico e a sociedade, bem como 
destacar as peculiaridades do estado.

1 Livro do Aluno, volume único para os três anos do Ensino 
Médio.

1 Livro do Professor, incluindo manual com orientações.

Formato: 20,5 X 27,5  cm
Acabamento: brochura

Para o aluno

Para o professor

Manual do Professor com referenciais teórico-metodológicos e orientações 
para o trabalho pedagógico com possibilidades interdisciplinares.

Recursos para o professor

Diagramação leve e atraente aos leitores.

Ponto de vista atual sobre as questões ambientais, políticas, físicas e 
culturais do Rio de Janeiro.

Diferenciais
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SERVIÇOS EDUCACIONAIS

Contribua para
a melhoria dos
nossos serviços.
Entre em contato
com nosso
0800 770 1055
para sugestões
e dúvidas.

Portal Educacional

Facebook, Twitter e Youtube.

Conhece nossa Equipe Pedagógica? Sabe a origem da palavra Evolução?

Acesse o
portal da
Editora do Brasil 
e encontre a
Assessoria
Pedagógica de
sua localidade.

Especialização e experiência utilizada para
realização de um diagnóstico e colaboração
assertiva.

Adote nossos materiais e teremos prazer
em auxiliá-los.

Evolução: do francês évolution,
derivado do latim evolutio, onis.

Significa desenvolvimento
progressivo de uma ideia, ação.

Antônio Geraldo da Cunha.
Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa.
2. ed. São Paulo: Nova Fronteira, 1982.

Torne-se nosso
parceiro no
desenvolvimento
de ações e ideias.
A educação
precisa de nós.

www.editoradobrasil.com.br

Equipe especializada
de Assessoria Pedagógica

Estes valores são a base
dos Serviços Educacionais.
Você conhece?

Palestras, oficinas, encontros
interescolas, visitas pedagógicas,
grupos de estudo e assessoria
virtual via Portal Educacional.

Conheça então:



Nossos canais de atendimento 
estão à sua disposição!

Solicite nossa visita.
0800 770 1055

Acesse nosso site.
www.editoradobrasil.com.br

facebook.com/EditoraDoBrasil

twitter.com/EditoraDoBrasil

youtube.com/EditoraDoBrasil


