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EDUCAÇÃO INFANTIL

PROJETO MITANGA
INTEGRADO

LANÇAMENTO



Em razão do grande sucesso do Projeto 
Mitanga Seriado, a Editora do Brasil 
apresenta o Projeto Mitanga Integrado.

Com o objetivo de facilitar o dia a dia 
dos professores, oferecemos 
agora, em um único volume, as 
disciplinas Linguagem, Matemática, 
Natureza e Sociedade – e isso sem 
perder a essência do Projeto Mitanga.

Os conteúdos são abordados em 
progressão crescente do grau 
de dificuldade, o que facilita o trabalho 
do professor e organiza o aprendizado 
dos alunos. Por meio da prática 
de atividades relacionadas a situações 
do cotidiano, o aluno estabelece 
uma relação entre o que 
aprende e o que vivencia. A expansão 
de valores para a cidadania também está 
contemplada no Projeto Mitanga.

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

Integrado 1:
Josiane Maria de Souza Sanson 
e Meiry Mostachio 

Integrado 2:
Josiane Maria de Souza Sanson, 
Meiry Mostachio, Iêda Maria Kucera  
e Marilia Moraes Ormeneze Silva
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DESCRIÇÃO 
DO 
PRODUTO

Para o aluno

• 1 livro anual para a Educação Infantil 1

• 1 livro anual para a Educação Infantil 2

Para o professor

• Um Guia Didático para cada livro da Educação 
Infantil 1 e 2, com a miniatura do Livro do Aluno 
cercada de orientações para o professor

• Conteúdo digital exclusivo no 
Portal Projeto Mitanga

Educação Infantil 1 e 2: 
22 cm × 27,5 cm – vertical

Acabamento: 
espiral

DIFERENCIAIS

• Diversidade de gêneros textuais 
em todas as disciplinas.

• Trabalho com música e expressão corporal.

• Encartes especiais com adesivos 
e picotes para destacar.

• Propostas voltadas para a formação cidadã.

• Atividades interdisciplinares.

• Incentivo à leitura retomando 
contos clássicos infantis.

 PROJETO MITANGA INTEGRADO
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RECURSOS PARA O PROFESSOR

• Guia Didático completo com orientações detalhadas sobre cada página do Livro 
do Aluno e sugestões de atividades extras para ampliação do trabalho. Tudo isso 
visando facilitar e enriquecer o planejamento das aulas pelo professor.

• Músicas infantis disponíveis para download no Portal Projeto Mitanga, na seção Mitanga Musical.

• Objetos Educacionais Digitais desenvolvidos para cada livro da coleção 
no Portal Projeto Mitanga, na seção Mitanga Digital.

• Mais de 80 atividades extras organizadas por volume, disciplina e 
unidade disponíveis no Portal Projeto Mitanga.

• Diversos projetos de leitura, que relacionam os conteúdos do Projeto Mitanga a 
diferentes livros paradidáticos do catálogo da Editora do Brasil. Todos os projetos 
estão disponíveis na seção Mitanga Literário do Portal Projeto Mitanga.

Observe as fotografias. 

 mO que elas representam?

Descubra semelhanças e diferenças entre as escolas de 
antigamente e as atuais, e ajude o professor a listá-las na lousa.

 mEm sua opinião, as escolas de antigamente são muito 
diferentes das escolas de hoje?

ESCOLAS EM OUTROS TEMPOS
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278

Leia o poema com os colegas e o professor.

 mVocê sabe para que servem os relógios? O que eles marcam?

Observe os relógios que aparecem ao lado do poema e, com
o professor, descubra as horas que eles estão marcando.

 mVocê conhece os números que aparecem nos relógios?

O TEMPO PASSA...
O RELÓGIO
PASSA, TEMPO, TIC-TAC
TIC-TAC, PASSA, HORA
CHEGA LOGO, TIC-TAC
TIC-TAC, E VAI-TE EMBORA
PASSA, TEMPO
BEM DEPRESSA
NÃO ATRASA
NÃO DEMORA
QUE JÁ ESTOU
MUITO CANSADO
JÁ PERDI
TODA A ALEGRIA
DE FAZER
MEU TIC-TAC
DIA E NOITE
NOITE E DIA
TIC-TAC
TIC-TAC
TIC-TAC...

VINICIUS DE MORAES. IN: A ARCA DE NOÉ: 
POEMAS INFANTIS. SÃO PAULO: CIA. DAS 

LETRAS, EDITORA SCHWARCZ LTDA., 1991. P. 24.

O TEMPO PASSA...
O RELÓGIOO RELÓGIO
PASSA, TEMPO, TIC-TAC
TIC-TAC, PASSA, HORA
CHEGA LOGO, TIC-TAC
TIC-TAC, E VAI-TE EMBORA
PASSA, TEMPO
BEM DEPRESSA

NÃO DEMORA
QUE JÁ ESTOU
MUITO CANSADO

TODA A ALEGRIA

VINICIUS DE MORAES. IN: A ARCA DE NOÉ: 
POEMAS INFANTIS. SÃO PAULO: CIA. DAS 

LETRAS, EDITORA SCHWARCZ LTDA., 1991. P. 24.

133

221

TAREFA PARA CASA 1

NÚMEROS QUE ME ACOMPANHAM

 mVocê utiliza números em seu dia a dia?

Com ajuda de um adulto, registre com 
números as informações sobre você.

Respostas pessoais.1.  QUE NÚMERO DE SAPATO VOCÊ CALÇA? 

2. QUAL É O NÚMERO DE SUA ROUPA? 

3.  QUAL É SUA ALTURA? 

4. QUANTOS QUILOS VOCÊ TEM? 

5.  EM QUE DIA, MÊS E ANO VOCÊ NASCEU? 

SER CIDADÃO

 mSobre o que falam os textos?

 mVocê já viu uma Certidão de Nascimento? Para que ela serve?

Escreva seu nome no quadro.

 mQue outros documentos você conhece ou já tem?

Pergunte a um familiar e depois conte o que descobriu aos colegas e ao professor.

SOU CIDADÃO! TENHO UM NOME!
EU TENHO UM NOME. E QUEM NÃO TEM?
SEM DOCUMENTO, NÃO SOU NINGUÉM.
EU SOU MARIA, EU SOU JOÃO!
COM CERTIDÃO DE NASCIMENTO, SOU CIDADÃO!

UNICEF. A IMPORTÂNCIA DO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO. DISPONÍVEL EM: 
<WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=V1SEUHM-3AM>. ACESSO EM: JUN. 2014.

A CERTIDÃO DE NASCIMENTO É O PRIMEIRO 
DOCUMENTO QUE UMA PESSOA PODE TER. ALÉM DO 
NOME E SOBRENOME DE CADA UM, ELA REGISTRA 
OUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES, COMO DATA, 
HORA E LOCAL DE NASCIMENTO, E O NOME DOS PAIS. Para entender 

melhor a importância 
da Certidão de 
Nascimento e saber 
como obtê-la, acesse 
o vídeo do Unicef no 
link a seguir (acesso em: 
jun. 2014):

 hwww.youtube.com/
watch?v=V1sEUHm-
3AM

SE LIGUE NA REDE
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271

Resposta pessoal.
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Integrados 1 e 2

O projeto abrange as quatro áreas de estudo da Educação Infantil 
(Linguagem, Matemática, Natureza e Sociedade) e oferece ao pro-

fessor um único material, completo e de fácil uso.

A grande variedade de gêneros textuais verbais e não verbais 
permeia todas as disciplinas, assim como o trabalho com obras 
de arte e música, que trazem para perto do aluno um pouco da 

diversidade cultural do país.

As atividades propostas no Projeto Mitanga são variadas, criati-
vas, lúdicas e contextualizadas. A todo momento o aluno é convi-
dado a participar, opinar e descrever seus conhecimentos prévios, 
o que lhe dá a oportunidade de levantar suas próprias hipóteses 

sobre os conteúdos apresentados.

A seção Ser cidadão visa à formação integral do aluno por tra-
balhar com valores essenciais, como respeito, solidariedade, par-

tilha, cooperação etc.

 PROJETO MITANGA INTEGRADO
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Mitanga Musical no Portal: apresenta 
o áudio e a letra de todas as músicas e 
textos narrados que foram trabalhados no 
decorrer das páginas dos volumes. Todos 
disponíveis para download.

Mitanga Literário no Portal: projetos 
de leitura que relacionam os conteúdos 
dos livros do Projeto Mitanga a diferen-
tes livros paradidáticos do catálogo da 
Editora do Brasil. Todos os projetos estão 
disponíveis na seção Mitanga Literário 
do Portal Projeto Mitanga.

Mitanga Digital no Portal: os Objetos 
Educacionais Digitais (OEDs) disponibiliza-
dos no Portal Projeto Mitanga estimulam 
o uso da tecnologia como ferramenta no 
processo ensino-aprendizagem.

Os Objetos Educacionais Digitais explo-
ram a potencialidade das mídias digitais, 
aprofundando o conteúdo dos temas tra-
balhados nos livros.

Os OEDs do Projeto Mitanga foram pen-
sados para a especificidade e necessi-
dade de cada disciplina.

A interface dos Objetos Educacionais 
Digitais é amigável e intuitiva, semelhante 
aos games que os alunos já conhecem e 
têm afinidade no uso.

Pensando em tornar os OEDs ainda mais 
acessíveis, em muitos deles há legendas 
e narração.

CONTEÚDO DIGITAL

O Portal do Projeto Mitanga disponibiliza conteúdos pedagógicos em 
meio multimídia, que enriquecem e complementam a experiência de 
sala de aula, aprimorando o processo ensino-aprendizagem.

DESCRIÇÃO 
DO 
PRODUTO

Para o aluno

• Objetos Educacionais Digitais no 
Portal do Projeto Mitanga.

Para o professor

• Ferramentas pedagógicas 
exclusivas on-line.

RECURSOS  
PARA 
O PROFESSOR

Cada Objeto Educacional Digital 
tem um documento próprio de 
sugestões didáticas que, além 
de apresentar as expectativas de 
aprendizagem e as respectivas 
habilidades e competências, 
propõe novos enfoques e 
novas ideias para as aulas.
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EDUCAÇÃO INFANTIL

COLEÇÃO BRINCANDO 
COM 
INGLÊS

LANÇAMENTO



Os dois volumes da coleção proporcionam 

ao aluno o aprendizado da Língua 

Inglesa de modo natural e interessante. O 

conteúdo deles estimula a criatividade e a 

curiosidade do aluno, somando-se a atividades 

dinâmicas e divertidas. Brincadeiras, 

jogos, desafios e atividades 

estimulam o desenvolvimento 

motor, e as atividades em grupo 

enfatizam a aprendizagem, 

promovendo o domínio básico 

da língua tanto na forma escrita 

quanto na forma oral.



14

 COLEÇÃO BRINCANDO COM INGLÊS

DESCRIÇÃO 
DO 
PRODUTO

Para o aluno

• 1 livro anual (Educação Infantil 1 e 2)

Para o professor

• 1 Livro do Professor, anual (Educação 
Infantil 1 e 2), com respostas das 
atividades e Manual do Professor

• 2 CDs com músicas e diálogos presentes 
nos livros (somente após a adoção do livro)

Formato:  
20,5 cm × 27,5 cm

Acabamento:  
espiral

DIFERENCIAIS

• Unidades temáticas com seleção 
vocabular que despertam o interesse 
do aluno e o incentivam a aprender.

• Atividades lúdicas, com jogos, 
passatempos e desafios.

• Dicionário ilustrado que ajuda o aluno 
a compreender o conteúdo.

• CDs com músicas e diálogos que 
complementam o ensino, auxiliando 
no desenvolvimento da pronúncia.

• Encartes para atividades e jogos.
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RECURSOS PARA O PROFESSOR

• 2 CDs de áudio, com músicas e diálogos presentes nos livros.

• Manual do Professor com os objetivos do trabalho com a Língua Inglesa e a 
fundamentação teórico-metodológica da coleção. Contém também quadro de conteúdos, 
além de orientações e comentários adicionais para cada unidade do livro.

• Flashcards com o vocabulário principal de cada unidade.

• Duas propostas de projetos para cada ano, com orientações passo a passo.

UNIT

2
NUMBERS
NÚMEROS

Observe, junto com os alunos, a cena apresentada e pergunte se 
conhecem a brincadeira, se já brincaram e se todos sabem pular 

1, 2, 3, 4, 5…

WE ARE JUMPING ROPE. 
LET’S COUNT? ONE, TWO, 

THREE, FOUR, FIVE…
COUNT WITH US!

COUNT (TO COUNT): CONTE (CONTAR).
FIVE: CINCO.
FOUR: QUATRO.
JUMPING (TO JUMP) ROPE: PULANDO CORDA (PULAR CORDA).
ONE: UM.
THREE: TRÊS.
TWO: DOIS.

VOCABULARY

corda: Does everyone know how to jump rope? (Todos sabem como 

Um, dois, três, 
quatro, cinco…

Nós vamos pular corda. 
Vamos contar? Um, dois, 
três, quatro, cinco…
Conte conosco!

ONE, TWO, 
THREE, FOUR, 

FIVE…

Faixa 4
Teacher: We are jumping rope. Let’s count? One, two, three, four, five... Count with us! 
Ethan, Maria e Rachel: One, two, three, four, five... 

contando os pulos que conseguem dar durante a brincadeira. 
Veja mais orientações no Manual do Professor.

pular corda?). Pergunte o que frequentemente as crianças fa-
zem ao pular corda. Direcione-os para o ato de contar. Peça 
que observem a cena e percebam que as crianças estão 

27

LISTEN

1  LISTEN AND CIRCLE. 
ESCUTE E CIRCULE.

Faixa 10
One – pillow.
Two – bed.
Three – lamp. 
Four – sheets. 
Five – clothes.
Six – toys.

Tradução
Um – travesseiro.
Dois – cama.
Três – lâmpada.
Quatro – lençóis. 
Cinco – roupas.
Seis – brinquedos.

Professor, explore as imagens da página com os alunos, relembre o vocabulário conhecido e pratique o novo. 
Explique-lhes que escutarão alguns comandos e que devem circular o objeto cujo nome ouvirem. Toque a Faixa 10 
do CD e escute o áudio,  pausadamente, com os alunos. Auxilie-os repetindo cada frase para que compreendam o 

que é dito e façam a tarefa.

40
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EDUCAÇÃO INFANTIL

COLEÇÃO FÉ NA VIDA
ÉTICA E CIDADANIA

LANÇAMENTO



A Coleção Fé na Vida – 
Ética e Cidadania é um material 
didático simples e laico, que 
propõe o resgate de valores essenciais 
para a formação de cada aluno, 
independentemente da posição social, 
cultura, etnia e crenças.

A coleção apresenta uma educação 
pautada no cuidado consigo mesmo, 
com os outros, o mundo e a 
vida de modo geral.

De maneira lúdica e descontraída, 
tem o objetivo de educar as 
crianças por meio da sensibilidade, 
compaixão e humanização, tendo 
em vista a formação de cidadãos 
capazes de construir um mundo 
melhor para si e para os outros, a todo 
momento e em todos os lugares.

Nessa coleção os alunos serão 
estimulados a desenvolver sua percepção 
crítica; pensar antes de agir e falar; encarar, 
sempre e com coragem, todos os seus 
medos e desafios; desenvolver a liderança 
de si mesmos e buscar ser autores 
de sua própria história.
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 COLEÇÃO FÉ NA VIDA

DESCRIÇÃO 
DO 
PRODUTO

Para o aluno

• 2 livros da Educação Infantil (volumes 1 e 2)

• 1 livro do Maternal com formato diferenciado

• Portal Educacional com músicas e 
recursos didáticos variados

Para o professor

• 2 Livros do Professor da Educação 
Infantil (volumes 1 e 2), que incluem 
manual com orientações

• 1 Livro do Professor do Maternal com formato 
diferenciado, que inclui manual com orientações

• Portal Educacional com músicas e 
recursos didáticos variados

Formato Maternal:  
35 cm × 26 cm

Formato Educação Infantil:  
20,5 cm × 27,5 cm

Acabamento:  
espiral

DIFERENCIAIS

• Por meio de jogos, brincadeiras e 
conversas descontraídas, a coleção 
promove o resgate de valores essenciais 
que dão sentido à vida, auxiliando, 
assim, escola e família na formação de 
cidadãos éticos, conscientes e críticos.

• Contribui para a formação de pessoas 
conscientes do valor de si mesmas, do 
valor do outro, do meio ambiente, do 
mundo circundante e da vida como um bem 
precioso, que merece respeito e cuidado.

• Possibilita o conhecimento e o 
crescimento pessoal do educando, 
desenvolvendo sua autoestima e 
autoconfiança e, consequentemente, 
o respeito por si e pelo outro.

• Desperta a consciência do importante 
papel de cada um na construção 
de um mundo novo e melhor.
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RECURSOS PARA O PROFESSOR

• Manual do Professor com orientações, objetivos de cada unidade e sugestões de atividades extras, 
que visam aprofundar algum tema específico dos encontros, nome que se dá às unidades.

• O manual apresenta também sugestões de leituras que podem 
ser trabalhadas com os alunos em sala de aula.

• Áudio de todas as músicas trabalhadas em cada livro disponível 
para download no Portal Educacional da coleção.

• Conteúdo digital exclusivo também disponível no portal.

CONTEÚDO DIGITAL

• Áudio de todas as músicas trabalhadas na coleção 
disponível para download no Portal Educacional. O objetivo 
do trabalho com músicas é enriquecer as experiências 
em sala de aula e incentivar a participação dos alunos.

• Objetos Educacionais Digitais para cada volume 
da coleção, estimulando assim o uso da tecnologia 
no processo ensino-aprendizagem.

• Projetos de leitura que relacionam os temas da coleção 
a livros paradidáticos do catálogo da Editora do Brasil.

• Indicações de livros, dinâmicas, parábolas e textos 
diversos para reflexão em casa e na escola.

65Fé na VIDA

VAMOS CANTAR

A cASA
ERA UMA CASA MUITO ENGRAÇADA
NÃO TINHA TETO
NÃO TINHA NADA
NINGUÉM PODIA ENTRAR NELA NÃO
PORQUE NA CASA NÃO TINHA CHÃO
NINGUÉM PODIA DORMIR NA REDE
PORQUE A CASA NÃO TINHA PAREDE
NINGUÉM PODIA FAZER PIPI
PORQUE PENICO NÃO TINHA ALI
MAS ERA FEITA COM MUITO ESMERO
NA RUA DOS BOBOS, NÚMERO ZERO.

A CASA, DE VINICIUS DE MORAES. IN:
A ARCA DE NOÉ: POEMAS INFANTIS. SÃO PAULO:

CIA. DAS LETRAS, EDITORA SCHWARCZ LTDA., 1991. P. 28.

Professor, antes de cantar, leia pausada e expressivamente a letra da música. trabalhe as 
palavras de difícil compreensão para os alunos. Depois de cantar, converse com eles e 
estimule-os a expressar o que entenderam da mensagem que o autor quis transmitir.

FAIXA 7

95FÉ na VIDA

TEMPO DE COMPARTILHAR

VOCÊ COSTUMA PARTILHAR O QUE TEM?
TRAGA UM BRINQUEDO PARA A ESCOLA NO DIA 

EM QUE O PROFESSOR COMBINAR. SERÁ O DIA DA 
PARTILHA DOS BRINQUEDOS. VOCÊ BRINCARÁ COM 
OS BRINQUEDOS DOS COLEGAS E ELES BRINCARÃO 
COM O SEU.

 Professor, esta atividade visa desenvolver a capacidade de partilhar dos alunos. É imp ortante que eles brinquem 
com o brinquedo dos colegas, 
sejam agradecidos por esse 
momento de doação e, ao 
mesmo tempo, que você os 

valorize por emprestar seus brinquedos.

HORA DE CONVERSAR

1. O QUE VOCÊ SENTIU AO PARTILHAR SEU BRINQUEDO?

2. E O QUE VOCÊ SENTIU AO BRINCAR COM OS 
BRINQUEDOS DOS COLEGAS?

Professor, reflita com os alunos sobre as respostas dadas, destacando que é importante não ser egoísta, saber 
dividir e compartilhar o que é nosso com os outros. Converse, também, sobre a importância de ter amigos e de 
ser valorizado pelas pessoas que nos rodeiam.

Respostas pessoais.

72 Fé na VIDA

12  encontro
o Ser HUMAno É eSPecIAL

observe estas crianças. o QUe você acha  
QUe eLas estÃo FaZenDo?

De toDos os seres vivos, o ser hUMano É o 
Único caPaZ De Pensar, ForMar iDeias e inventar 
coisas. É taMbÉM o Único QUe teM consciência 
De sUa existência e iMPortância no MUnDo.

assiM, o ser hUMano É resPonsÁveL Por  
cUiDar Do PLaneta e De toDos os seres vivos  
QUe neLe habitaM.
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EDUCAÇÃO INFANTIL

PROJETO MITANGA



Os conteúdos seguem uma progressão no 
grau de dificuldade, 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 vivencia. 
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 

Linguagem: 
Josiane Maria de Souza Sanson, 
Meiry Mostachio, Marilia Moraes 
Ormeneze Silva e Iêda Maria Kucera 

Natureza e Sociedade: 
Josiane Maria de Souza Sanson  
e Meiry Mostachio 

Matemática:
Josiane Maria de Souza Sanson  
e Meiry Mostachio
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DESCRIÇÃO 
DO 
PRODUTO

Para o aluno

• 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 professor

• Guias Didáticos diferentes para cada um 
dos livros e para cada um dos cadernos 
complementares do Maternal e da Educação 
Infantil com a miniatura do Livro do Aluno 
cercada 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

Formato Maternal:  
32 cm × 22 cm – horizontal

Formato Educação Infantil: 
22 cm × 27,5 cm – vertical

Acabamento:  
espiral

Formato dos cadernos: 
20,5 cm × 27,5 cm – grampo canoa 
27,5 cm × 22 cm – espiral

DIFERENCIAIS

• 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. 

 PROJETO MITANGA
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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.
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Linguagem

A diversidade de gêneros textuais verbais e não verbais 
apresentada no Projeto Mitanga favorece o desenvol-
vimento da linguagem e da comunicação. Por meio de 
atividades lúdicas, variadas e contextualizadas, o pro-
jeto possibilita ao aluno levantar suas próprias hipóte-
ses sobre a escrita e a leitura, estabelecer uma relação 
entre oralidade e escrita e reconhecer 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 em relação à dificuldade, per-
mitindo ao aluno que ressignifique seus aprendizados a 
cada nova proposta.

Natureza e Sociedade

Temas como valorização da diversidade cultural, com-
preensão de regras de convivência, preservação do meio 
ambiente, respeito à vida, observação de espaços e paisa-
gens, 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, expe-
rimentações e ações coletivas e individuais, a construção 
do aprendizado torna-se mais significativa e apoiada nas 
vivências dos alunos.

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

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

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

Maternal

Em tamanho diferenciado e formato horizontal, o Maternal apre-
senta 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 dife-
rentes áreas de estudo. O trabalho com múltiplas linguagens ao 
longo do livro – poemas, contos, histórias em quadrinhos, músi-
cas, obras de arte etc. – oferece dinamismo ao trabalho do pro-
fessor e o auxilia no aprimoramento do vocabulário e da expres-

são oral dos alunos.

Matemática

A proposta dos livros dessa disciplina é auxiliar o aluno na cons-
trução dos conhecimentos matemáticos de forma simples e 
divertida. Nos jogos e nas atividades apresentadas são aborda-
dos 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 tex-

tos, músicas, imagens e obras de arte.

Mitanga Musical – no Portal: traz uma seleção de músicas 
e textos narrados que foram trabalhados no decorrer das pági-

nas dos volumes.

Mitanga em Atividade: auxilia na sistematização de alguns con-
teúdos e no trabalho de coordenação motora do aluno.

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

 PROJETO MITANGA
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CONTEÚDO DIGITAL

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

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, semelhante 
aos games e às redes sociais, que os alunos já conhecem e têm afinidade no uso.

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

DESCRIÇÃO 
DO 
PRODUTO

Para o aluno

• Objetos Educacionais Digitais no 
Portal do Projeto Mitanga

Para o professor

• Ferramentas pedagógicas 
exclusivas on-line

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, propõe 
novos enfoques e novas 
ideias para as aulas.
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 COLEÇÃO ASSIM EU APRENDO – INTEGRADO

DIFERENCIAIS

RECURSOS PARA O PROFESSOR

Para o aluno

• 1 livro para cada ano (Maternal, Educação Infantil 1 e Educação 
Infantil 2) com todas as disciplinas (integrado): Linguagem, 
Matemática, Natureza e Sociedade.

Para o professor

• 1 Livro do Professor para cada ano, que inclui manual com 
orientações e integra todas as disciplinas: Linguagem, 
Matemática, Natureza e Sociedade.

Formato Maternal:  
26 cm × 35 cm

Formato Educação Infantil 1 e 2: 
20,5 cm × 27,5 cm 

Acabamento:  
espiral

• Obra integrada com atividades lúdicas, reflexivas e contextua- 
lizadas que remetem ao dia a dia do aluno.

• Cada disciplina traz uma página de abertura com temas bra-
sileiros. Na Educação Infantil esses temas são: ritmos musi-
cais brasileiros, animais da fauna brasileira ameaçados de 
extinção e frutas típicas de nosso país.

• Volume Maternal em formato maior para favorecer o aprovei-
tamento do espaço disponível ao aluno.

• Trabalha tanto com fontes caligráficas como com fontes de imprensa.

• Sugestões de pesquisas extraclasse para ampliar e aprofun-
dar o conhecimento dos alunos e atividades interdisciplinares.

• Ênfase no trabalho que envolve valores humanos e inclusão 
social, visando à formação integral do aluno.

O material traz sugestões extras de atividades práticas e lúdicas para auxiliar o 
trabalho do professor em sala de aula. São atividades relacionadas a todas as 
disciplinas do livro e que incluem dobraduras, brincadeiras, confecção de brin-
quedos com diversidade de material etc. Além disso, contém orientações gerais 
de como abordar determinados assuntos com os alunos. 

EM RAZÃO DO SUCESSO DA COLEÇÃO ASSIM EU APRENDO 

– INTEGRADO – ENSINO FUNDAMENTAL I, FOI ORGANIZADA 

TAMBÉM A EXTENSÃO DA OBRA PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL. 

COM A MESMA METODOLOGIA E O MESMO PROJETO GRÁFICO, 

ABORDA AS DISCIPLINAS DE LINGUAGEM, MATEMÁTICA, 

NATUREZA E SOCIEDADE POR MEIO DE OBSERVAÇÃO, 

IDENTIFICAÇÃO E COMPARAÇÃO. AS ATIVIDADES TANTO 

LÚDICAS E DESCONTRAÍDAS QUANTO REFLEXIVAS, COM 

ELEMENTOS DO UNIVERSO INFANTIL, FORAM PENSADAS 

PARA QUE O ALUNO APRIMORE HABILIDADES MOTORAS, 

COGNITIVAS E SENSORIAIS DESDE O MATERNAL.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
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 COLEÇÃO MEUS PRIMEIROS PASSOS 

DIFERENCIAIS

Para o aluno

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

Para o professor

• 2 Livros do Professor para o Maternal, que incluem manual 
com orientações: Letras e números e Minha vida, meu mundo.

Formato:  
20,5 cm × 27,5 cm

Acabamento:  
espiral

• A coleção tem formato semi-integrado e propõe práticas simples 
com elementos do universo infantil.

• As atividades de coordenação motora possibilitam o desenvolvi-
mento da percepção visual e espacial dos alunos.

• A presença de textos populares e de autores consagrados, bem 
como a diversidade de gêneros textuais (cantigas, trava-línguas, 
narrativas, contos, telas etc.), são recursos estimulantes para desen-
volver o hábito da leitura.

• Presença de mais textos populares e textos de terceiro.
• Orientações para o professor em todas as páginas do Livro do Aluno.

A NOVA EDIÇÃO DA COLEÇÃO MEUS PRIMEIROS 

PASSOS ESTÁ REPLETA DE NOVIDADES: NOVAS 

IMAGENS E NOVOS TEXTOS POPULARES E DE AUTORES 

CONSAGRADOS, DIVERSIDADE DE GÊNEROS 

TEXTUAIS E PROPOSTAS AINDA MAIS LÚDICAS. AS 

ATIVIDADES QUE ESTIMULAM A HABILIDADE MOTORA DOS 

ALUNOS FICARAM MAIS ATRATIVAS E CONTEXTUALIZADAS. 

O PROJETO GRÁFICO DOS LIVROS FICOU LEVE, 

PRÁTICO E ALEGRE, E MANTEVE AS FONTES CALIGRÁFICAS 

JÁ PRESENTES EM EDIÇÕES ANTERIORES, CONFORME 

INDICAÇÃO DOS PRÓPRIOS PROFESSORES. 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

RECURSOS PARA O PROFESSOR

• O material traz sugestões página a página de recursos simples para desen-
volver 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, sugestões biblio-
gráficas, a letra completa das cantigas do Livro do Aluno, além de suges-
tões literárias.
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 COLEÇÃO BRINCANDO COM

DIFERENCIAIS

Para o aluno

• 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 professor

• 2 Livros do Professor para o Maternal, que incluem um 
manual com orientações

• 2 Livros do Professor, que incluem um manual com orienta-
ções, 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.  
Somente após a adoção do livro)

Formato:  
27,5 cm × 20,5 cm e 20,5 cm × 27,5 cm 

Acabamento:  
espiral

• A coleção tem formato semi-integrado e propõe práticas simples 
com elementos do universo infantil.

• As atividades de coordenação motora possibilitam o desenvolvi-
mento da percepção visual e espacial dos alunos.

• A presença de textos populares e de autores consagrados bem 
como a diversidade de gêneros textuais (cantigas, trava-línguas, 
narrativas, contos, telas etc.) são recursos estimulantes para desen-
volver o hábito de leitura.

A COLEÇÃO BRINCANDO COM FOI REFORMULADA; E A 

FORMA DE APRENDER E ENSINAR, REPENSADA 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 À CULTURA, ARTE E MOVIMENTO.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

RECURSOS PARA O PROFESSOR

• 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 cole-
ção, os quadros de conteúdo de todas as disciplinas por ano e o exclusivo 
Projeto Som & Tom. Além disso, esse material sugere metodologias e ati-
vidades complementares ao Livro do Aluno, aprofundando o aprendizado.

• Complementam 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.
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 COLEÇÃO TIC-TAC – É TEMPO DE APRENDER

DIFERENCIAIS

RECURSOS PARA O PROFESSOR

Para o aluno

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

Para o professor

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

Formato:  
21,5 cm × 27,5 cm 

Acabamento:  
espiral

• Preocupada em promover a socialização do deficiente auditivo no 
ambiente escolar, a Coleção Tic-Tac – É Tempo de Aprender 
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 ati-
vidades lúdicas e criativas.

O Manual do Professor traz dicas que auxiliam no planejamento de atividades, 
com propostas de jogos, brincadeiras, cantigas infantis e textos complemen-
tares. Apresenta ainda sugestão de um plano diário para ajudar o professor a 
organizar o trabalho dele.

A COLEÇÃO TIC-TAC – É TEMPO DE APRENDER 

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 E RELACIONADAS AO CONTEXTO. PELA 

VARIEDADE DE CANTIGAS, PARLENDAS E ADIVINHAS, OS 

ALUNOS APRENDEM A RESPEITAR E VALORIZAR A CULTURA 

POPULAR. AS ATIVIDADES DESTACAM-SE NA 

DIVERSIDADE E NA UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS SIMPLES: 

PAPEL, LÁPIS DE COR, GIZ DE CERA E TINTA.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
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 COLEÇÃO TIC-TAC – É TEMPO DE APRENDER – INTEGRADO

DIFERENCIAIS

RECURSOS PARA O PROFESSOR

Para o aluno

• 1 livro para o Maternal
• 3 livros de Educação Infantil (volumes 1, 2 e 3)

Para o professor

• 1 Livro do Professor para o Maternal, que inclui manual 
com orientações

• 3 Livros do Professor para a Educação Infantil, que incluem 
manual com orientações

Formato Maternal:  
32 cm × 22 cm

Formato Educação Infantil 1 e 2: 
20,5 cm × 27,5 cm 

Acabamento:  
espiral

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

• À disciplina Sociedade acrescentamos novas atividades relaciona-
das a datas comemorativas. 

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

• Tanto em Linguagem quanto em Matemática oferecemos mais ati-
vidades que desenvolvem a coordenação motora e proporcionam 
revisões de conteúdos.

• 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. 

• 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.

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 NESSAS RESPOSTAS, A COLEÇÃO 

FOI REFORMULADA PARA FICAR DO JEITO 

QUE ELES QUERIAM.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
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 COLEÇÃO ESSA MÃOZINHA VAI LONGE – CALIGRAFIA

DIFERENCIAIS

RECURSOS PARA O PROFESSOR

Para o aluno

• 3 Livros do Aluno

Para o professor

• 3 Livros do Professor, que incluem manual com orientações

Formato:  
20,5 cm × 27,5 cm 

Acabamento:  
espiral

• 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 dessa fonte e à escrita manuscrita.

• O estudo das letras, sílabas, famílias, palavras e frases foi reorgani-
zado. O volume 1 trabalha a apresentação das vogais e dos encon-
tros vocálicos. No volume 2 acrescentam-se aos conceitos anterio-
res noções consoantes minúsculas e suas famílias, bem como os 
fundamentos da ordem alfabética. Já no volume complementar, o 
aprendizado avança com a apresentação do alfabeto e das famílias 
silábicas em letras minúsculas e maiúsculas.

O Manual do Professor está mais rico. Além de apresentar a concepção da cole-
ção 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 de como realizá-la.

A NOVA EDIÇÃO DA COLEÇÃO ESSA MÃOZINHA 

VAI LONGE – CALIGRAFIA CONTÉM 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 APRESENTA 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.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO



32

 COLEÇÃO VAMOS TRABALHAR – CADERNO DE ATIVIDADES

DIFERENCIAIS

Para o aluno

• 3 pastas de atividade (volumes 1, 2 e 3), com as disciplinas 
Linguagem, Matemática, Natureza e Sociedade

Para o professor

• 3 pastas de atividades (volumes 1, 2 e 3), com as discipli-
nas Linguagem, Matemática, Natureza e Sociedade

Formato:   
32 cm x 22 cm  

Acabamento:   
pasta

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

A COLEÇÃO VAMOS TRABALHAR – CADERNO 
DE ATIVIDADES OFERECE EXERCÍCIOS 

QUE COMPLETAM E SISTEMATIZAM OS 

CONTEÚDOS DIRECIONADOS ÀS FAIXAS ETÁRIAS, 

CONTEMPLANDO TODAS AS DISCIPLINAS.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
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 COLEÇÃO AS LETRINHAS FAZEM A FESTA

DIFERENCIAIS

RECURSOS PARA O PROFESSOR

Para o aluno

• 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 professor

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

Formato:   
20,5 cm × 27 cm 

Acabamento:   
espiral

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

Na parte destinada ao professor, há uma bibliografia sugerida para o aluno e 
outra para o professor, que visa ao aperfeiçoamento e ao melhor encaminha-
mento didático.

AS LETRINHAS FAZEM A FESTA APRESENTA 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.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO





ENSINO 
FUNDAMENTAL I
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ENSINO FUNDAMENTAL I

COLEÇÃO AKPALÔ



Com base na experiência do dia a dia da 
sala de aula, a nova Coleção Akpalô 
foi elaborada para você, que 
promove a educação em todo o país. 

O resultado desse trabalho é um material 
didático da mais alta qualidade para os 
anos iniciais do Ensino Fundamental. 
De uso fácil e prático, a coleção 
ainda oferece um apoio pedagógico 
objetivo e eficaz para professores, 
além de contribuir para o aprendizado 
dos alunos em todas as disciplinas.

Akpalô é uma palavra de origem africana 
que significa “contador de histórias, 
aquele que guarda e transmite a memória 
do seu povo”.

Autores

Língua Portuguesa
Isabel Benjamin Fraga 

Matemática
Linos Galdonne

História
Aline Correa

Geografia
Liane Nascimento

Ciências
Denise Bigaiski e Lilian Sourient
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DESCRIÇÃO 
DO 
PRODUTO

DIFERENCIAIS

Para o aluno

• 1 livro anual para cada disciplina

•  Portal Educacional com conteúdo rico 
e diversificado (o acesso a parte dele 
será mediado pelo professor)

Para o professor

• 1 Manual do Professor, anual, com orientações 
para cada disciplina: Ciências, Geografia, História, 
Língua Portuguesa e Matemática (1º ao 5º ano)

• Objetos Educacionais Digitais (OEDs) em cada 
disciplina para utilização com os alunos

• Portal Educacional com recursos 
didáticos variados

Formato do Livro do Aluno:  
20,5 cm × 27,5 cm

Formato do Livro do Professor: 
22 cm × 27,5 cm 

Acabamento:  
espiral

• Facilita a aquisição da leitura por meio de 
linguagem simples e clara, adequada ao 
desenvolvimento cognitivo dos alunos.

• Progressão de conteúdos rigorosamente planejada, 
respeitando o avanço gradual do aprendizado 
do aluno de acordo com a faixa etária.

• Apresenta grande abrangência de conteúdos 
disciplinares de modo articulado, propiciando 
um aprendizado mais significativo.

• Projeto gráfico organizado e funcional, 
rico em ilustrações esteticamente 
agradáveis e com rigor conceitual.

• Discussão atualizada dos conteúdos, em textos com 
linguagem diversificada e estrutura multimodal.

• Foco na formação pessoal e cidadã ao 
adotar como um de seus pilares, em todos 
os livros, a reflexão a respeito dos valores 
humanos e da participação social.

• Questões transversais, como a inclusão 
social e a diversidade cultural, são tratadas 
com seriedade, enfatizando temas como as 
culturas afro-brasileira e indígena, políticas 
antibullying e a preservação ambiental.

• Disponibilização de atividades para tarefas 
de casa, proporcionando mais uma 
oportunidade de fixação dos conteúdos.

• O Manual do Professor oferece um efetivo 
apoio docente, por meio de orientações 
didáticas, textos informativos para a ampliação 
do conhecimento, atividades extras para o 
aluno e sugestões de recursos didáticos.

 COLEÇÃO AKPALÔ 
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RECURSOS PARA O PROFESSOR

Confira a seguir como a primeira parte está organizada.

Objetivos
Indica quais os objetivos da aprendizagem de 
cada capítulo, com os conceitos principais, 
procedimentos e atitudes a serem trabalhados.

Para começar
Apresenta orientações e sugestões que facilitam a abordagem 
dos conteúdos, ampliando as possibilidades do trabalho 
pedagógico, principalmente quanto ao levantamento de 
hipóteses relacionadas aos conhecimentos prévios do aluno.

+ Atividades
O objetivo dessa seção é reforçar o processo de ensino e 
aprendizagem. O professor encontrará propostas complementares 
para usá-las quando necessário, enriquecendo os conteúdos.

Orientações didáticas
Sugere diferentes estratégias de trabalho que podem ser usadas 
para ampliar o conhecimento do aluno ou para complementar 
os assuntos estudados no livro, dinamizando a aula. 

Ampliação do tema
Propicia ao professor melhores condições de desenvolver 
um tema em sala de aula, por meio da seleção de textos 
objetivos que ampliam o domínio dos temas e que podem 
ser propostos para aprofundar o estudo dos alunos.

Sugestões de outros recursos
Sugestões de filmes, sites e livros que completam e reforçam os 
temas estudados, ajudando o professor a desenvolver um trabalho 
mais personalizado e individualizado, de acordo com a turma. Há 
também indicações aos alunos para o aprofundamento do tema.

Direto ao ponto
Para retomar informações exploradas nas unidades ou 
capítulos, há um pequeno resumo do conteúdo apresentado.

Material de apoio à Alfabetização em Língua Portuguesa e Matemática

• Um kit exclusivo com material para o professor usar como suporte para atividades 
de alfabetização em Língua Portuguesa e Matemática.

• O Manual do Professor constitui um importante apoio ao trabalho pedagógico de planejamento 
do curso, preparação das aulas e encaminhamento dos conteúdos em sala de aula. 

• A primeira parte do manual está estruturada para ser um facilitador didático. Ela apresenta, de maneira clara e prática, 
objetivos de aprendizagem, textos de ampliação dos assuntos abordados no Livro do Aluno e orientações didáticas nos 
espaços laterais da reprodução das imagens das páginas do Livro do Aluno, além de sugestões de outras atividades. 

• Na segunda parte, que se inicia após a reprodução das páginas do Livro do Aluno, o Manual do Professor 
fornece informações sobre a estrutura da obra, textos de metodologia de ensino para apoio ao professor, 
quadros de conteúdos e objetivos e atividades avaliativas prontas para serem utilizadas.
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Língua Portuguesa

O objetivo da coleção é que o aluno reflita sobre o uso da língua e a pratique 
de modo a se comunicar melhor e interagir ativamente com o mundo que o 
cerca. A diversidade de gêneros textuais, a produção de textos, a prática da 
caligrafia e da expressão oral e outros recursos interessantes incentivam o 

aluno a se expressar por meio da linguagem oral e escrita.

Matemática

A Coleção Akpalô Matemática, desde as primeiras páginas, estabelece 
uma parceria com o professor por meio de abordagem que valoriza a contex-
tualização. Respeitando a capacidade cognitiva dos alunos, ano a ano, seus 
conteúdos são ampliados de maneira equilibrada, somando ao conhecimento 
prévio a formalidade pertinente à matéria. Desse modo, além de cultivar um 
ambiente propício à aprendizagem, a coleção possibilita a iniciação e o desen-

volvimento da autonomia dos alunos no trato com a Matemática.

História

A coleção orienta o estudante a se reconhecer como sujeito histórico inte-
grado a uma sociedade. Ela oferece recursos para que o aluno conheça dife-
rentes culturas e entre em contato com as normas de convivência, de modo 
que reflita e perceba a importância do respeito, da tolerância, da cooperação e 
da participação para o bom convívio social. Todos os volumes tratam das datas 

comemorativas ligadas à consolidação de ações de cidadania.

Geografia

Com atividades diversificadas, o material articula aprendizado e ludicidade ao 
trabalhar os conteúdos geográficos dos diferentes lugares, das paisagens e 
pessoas. Assim, leva os alunos 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 nos livros Akpalô Geografia.

Ciências

Nas condições atuais da sociedade, em que rápidas mudanças tecnológicas 
determinam modos de vida cada vez mais globalizados, é preciso que o letra-
mento científico do aluno seja plenamente desenvolvido. Para isso, a coleção 
apresenta textos atuais que motivam o aluno a se perceber como um cida-
dão do planeta Terra, elemento constituinte do Universo, dotado de vida, assim 
como milhões de outras espécies, e responsável pelos cuidados com o pró-

prio corpo e o ambiente. 

 COLEÇÃO AKPALÔ 
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Mapa Interativo

Contém atividades interdisciplinares que retra-
tam a conexão cultural África-Brasil, dividido em 

três épocas: Antiga, Colonização e Atual.

Banco de questões

Sugestões de atividades avaliativas para todos os 
anos, de todas as disciplinas e capítulos, pron-
tas para serem reproduzidas. Além disso, o pro-
fessor pode criar questões e personalizar o seu 

banco de questões.

Guia dos Akpalozinhos

Blog alimentado com curiosidades relacionadas 
à coleção impressa e à conexão cultural África-
-Brasil, em formato de verbete, com até 400 
caracteres para fácil leitura do público infantil, 
e também para ajudar o professor a ampliar seu 

trabalho com mais informações.

Guia da Família

Material com temas variados que auxiliam no 
fortalecimento da relação pais-escola, visando 
o melhor aproveitamento acadêmico e social 
dos alunos.

Material complementar

Sugestões de atividades complementares de 
todas as disciplinas, para todos os anos.

Materiais para o trabalho lúdico, como fichas 
para colorir com a temática cultural África-Brasil, 
material de apoio à alfabetização em Português 
e Matemática, calendário com atividades e tex-
tos referentes às festas tradicionais brasileiras 
de origem africana, utilização de contos africa-
nos e acesso ao quadro de conteúdos. 

CONTEÚDO DIGITAL – PORTAL AKPALÔ

Em seu Portal Educacional, a nova Coleção Akpalô disponibiliza conteúdo 
digital contemporâneo e variado, oferecendo, assim, a alunos e educadores 
riquíssimo repertório de recursos educacionais. Entre eles, estão:
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ENSINO FUNDAMENTAL I

COLEÇÃO AKPALÔ
ARTE

LANÇAMENTO



As diversas linguagens artísticas fazem 
parte das atividades cotidianas dos 
alunos, como escrever, desenhar, 
modelar, cantar, dançar, representar...

Akpalô Arte trabalha essas atividades 
de forma reflexiva e consciente, 
promovendo o desenvolvimento da 
sensibilidade, percepção, coordenação 
motora, imaginação e do pensamento 
crítico dos alunos. Por meio de temas 
atuais do contexto infantil e da interligação 
dos conteúdos, alunos e professores 
podem desfrutar das unidades dessa obra, 
que aproxima a Arte da realidade deles, 
de forma simples e divertida.

Criar e recriar torna-se, então, recurso 
para expressão de ideias e significados 
relevantes para os alunos.
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 COLEÇÃO AKPALÔ ARTE

DESCRIÇÃO 
DO 
PRODUTO

DIFERENCIAIS

Para o aluno

• 1 livro anual (1º ao 5º ano)

Para o professor

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

• Portal Educacional com músicas e 
recursos didáticos variados

Formato:  
27,5 cm × 22 cm, horizontal

Acabamento:  
espiral

• As obras de arte são trabalhadas de forma completa, 
considerando o artista, o contexto histórico-social e 
a técnica para formação da opinião crítica do aluno.

• As propostas estão fundamentadas em estudos, 
variações, releituras e apropriações de obras de arte.

• Todas as páginas do Livro do Aluno têm verso 
branco, o que possibilita o uso de diferentes técnicas 
e materiais sem prejudicar a proposta seguinte.

• O projeto gráfico foi pensado para 
privilegiar o trabalho artístico do aluno.

• A musicalização e a expressão corporal 
e cênica são incentivadas.

• As questões reflexivas das práticas 
orientam a formação cidadã.

• A coleção procura desenvolver o senso 
estético e crítico dos alunos. 

• Em cada volume há práticas diversificadas 
de datas comemorativas.
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RECURSOS PARA O PROFESSOR

• O Manual do Professor foi elaborado página a página com o intuito de não somente encaminhar a realização das 
atividades do Livro do Aluno mas de fornecer um material rico, diversificado e interdisciplinar. Ele contém:

• orientações detalhadas para o planejamento das aulas e o desenvolvimento de cada prática;

• atividades extras que complementam os temas trabalhados no Livro do Aluno;

• embasamento teórico do professor, com indicação de sites, livros, filmes e outros recursos para pesquisa e aprofundamento; 

• imagens demonstrativas das práticas finalizadas;

• quadro de conteúdos com apresentação dos temas trabalhados organizados por unidades.

• Conteúdo digital exclusivo no Portal Educacional da coleção.

CONTEÚDO DIGITAL – PORTAL AKPALÔ

• Músicas e narrativas disponíveis para download, cumprindo o objetivo de 
desenvolver o trabalho de musicalização e dança ao longo de todo o livro.

• Atividades extras que complementam as práticas do Livro do Aluno.

• Projetos de leitura que relacionam os conteúdos do Akpalô 
Arte a diferentes livros paradidáticos do catálogo da Editora 
do Brasil. Todos os projetos estão disponíveis no Portal.

• Objetos Educacionais Digitais (OEDs), criados para cada livro 
da coleção, aprofundam o conteúdo e estimulam o uso da 
tecnologia no processo de ensino e aprendizagem.

26

Teatro
Prática 16

As sombras são importantes 
também no teatro. 

 • Você já viu um teatro de 
sombras?

Essa técnica é muito antiga. 
Bonecos (silhuetas) são presos 
por palitos e posicionados 
atrás de um pano branco. 
Uma luz é projetada por trás 
do boneco, enquanto ele 
é manipulado, produzindo 
imagens e texturas no tecido.

 •Que tal fazer um?

Siga o passo a passo ao 
lado e monte seu teatro de 
sombras.

 �Arte escondida nas sombras

1. Para fazer um teatro de sombras, você 
vai precisar de cartolina preta, palito de 
churrasco, tesoura, fita adesiva, lápis de 
cor branco e um tecido branco e fino. 

4. Com fita adesiva, prenda o palito de 
churrasco no desenho recortado da 
cartolina.

2. Com lápis de cor branco, faça um 
desenho na cartolina preta. Esse 
desenho será o personagem do teatro 
de sombras.

5. Com fita adesiva, prenda o tecido 
branco em algum local, de forma 
que fique esticado e você consiga se 
posicionar atrás dele.

3. Recorte o desenho feito na cartolina.

6. Apague as luzes do ambiente, posicione 
seu personagem atrás do tecido e acenda 
um abajur ou lanterna atrás dele, de modo 
que a sombra seja refletida no tecido. Está 
pronto seu teatro de sombras!
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Sergio Cezar. Favela Complexo de 
Fátima, 2007. Escultura tridimensional 
feita com sucata, com 4 m².

 • Como você descreveria a obra de arte desta 
página?

 • Sabe dizer qual foi o material usado nela?
 • Em sua opinião, que tipo de manifestação 

artística ela representa?
Um pouco sobre 
quem faz arte

UUUUUUUUUUUUUUUUUUNNNNNNNNNNNNNNNNNNIIIIIIIIIIII
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Música • Você conhece 
brincadeiras cantadas?

Ouça a cantiga Ciranda, 
cirandinha que o professor 
colocará para tocar e 
acompanhe a letra ao lado. 

Agora, com a ajuda do 
professor, marque o ritmo da 
canção: sublinhe de vermelho 
onde for pulsação, e de azul 
quando for contratempo. 

Depois, cante a cantiga 
com os colegas.

Prática 29

 �O ritmo das brincadeiras

Ciranda, cirandinha
Ciranda, cirandinha
Vamos todos cirandar!
Vamos dar a meia-volta
Volta e meia vamos dar.

O anel que tu me deste
Era vidro e se quebrou
O amor que tu me tinhas
Era pouco e se acabou...

Por isso, dona Maria
Entre dentro desta roda
Diga um verso bem bonito
Diga adeus e vá embora.

Cantiga.

Pulsação é o 
batimento regular com 
constância e repetição.

Contratempo é a 
variação da pulsação 
feita no silêncio dela e de 
forma mais fraca. 

FAIXA 6

Professor, sublinhado simples é a marcação da pulsação; e 
sublinhado duplo, de contratempo.

59

Dança
Prática 44

 • Ao dançar, o que você 
põe em movimento?

Observe as imagens
ao lado e imite cada passo que 
o menino está fazendo.

Em seguida, ouça a música 
que o professor colocará para 
tocar e numere as imagens 
na sequência certa, de 
acordo com o que é dito na 
música. Mas atenção: há dois 
passos que não se encaixam 
na canção. Faça um X para 
indicar quais são eles.

Depois, dance a música 
fazendo os passos que 
você aprendeu.

 �Meu corpo dança

FAIXA 10

X

2

6

3

1

8

7

X

5

4
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ENSINO FUNDAMENTAL I

COLEÇÃO BRINCANDO 
COM 
INGLÊS

LANÇAMENTO



Os volumes do Ensino Fundamental da 
Coleção Brincando com Inglês 
proporcionam ao aluno a continuação do 
aprendizado da Língua Inglesa de forma 
natural e interessante. O conteúdo 
acompanha o avanço de cada faixa 
etária e conquista alunos e professores 
com personagens encantadores e temas 
objetivos. As atividades estimulantes, 
brincadeiras, os jogos e desafios 
aguçam a curiosidade e instigam a expressão 
oral e escrita dos alunos, 
incentivando o aprendizado da 
língua de forma prazerosa.
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 COLEÇÃO BRINCANDO COM INGLÊS

DESCRIÇÃO 
DO 
PRODUTO

DIFERENCIAIS

Para o aluno

• 1 livro anual (1º ao 5º ano)

Para o professor

• 1 Livro do Professor, anual (1º ao 5º ano), com 
respostas das atividades e Manual do Professor

• 5 CDs com músicas e diálogos presentes no Livro 
do Professor (somente após a adoção do livro)

Formato:  
20,5 cm × 27,5 cm

Acabamento:  
espiral

• Unidades temáticas com conteúdo 
e vocabulário que fazem parte da 
realidade do aluno despertam o 
interesse e facilitam o aprendizado.

• Atividades lúdicas com jogos, passatempos 
e desafios exploram os temas estudados.

• Dicionário ilustrado e glossário bilíngue 
ajudam os alunos a compreender o conteúdo.

• CDs com músicas e diálogos 
complementam o ensino, auxiliando 
no desenvolvimento da pronúncia.

• Encartes para atividades e jogos.
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RECURSOS PARA O PROFESSOR

• 5 CDs de áudio com as músicas e diálogos trabalhados nos livros.

• Manual do Professor com os objetivos do trabalho com a Língua Inglesa e a 
fundamentação teórico-metodológica da coleção. Há também o quadro de conteúdos 
e orientações e comentários adicionais para cada unidade do Livro do Aluno.

• Flashcards com o vocabulário principal de cada unidade.

• Duas propostas de projetos para cada ano, com orientações passo a passo.

Comprehension

1  Who does the invitation? Quem faz o convite?

X  Amy      Ethan

2  The invitation is to… O convite é para...

 a graduation party.  X  a birthday party.

3  Look at Amy’s invitation. Complete it.

ETHAN  SATURDAY  THREE O’CLOCK  AMY’S HOUSE
Sábado 3 horas Casa da Amy

uma festa de formatura. uma festa de aniversário.

Professor, oriente os alunos a completar o convite da festa de aniversário de Amy. Eles devem escrever o dia, o ho-
rário e o local em que o evento ocorrerá.
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Veja o convite de Amy. Complete-o.
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Ethan

Saturday

Sábado
Three o’clock

Três horas
Amy’s house

Casa da Amy

18

LET’S
SING

LET’S
SING

Calendar song
Twenty-four hours make a day,
time enough for work and play.

Seven days a week will make,
you will learn if lessons you take. 

Fifty-two weeks make a year,
soon a new one will be here.

Twelve long months a year will make,
say them now without mistake.

Thirty days have September,
April, June and November,
all the rest have thirty-one.

February stands alone,
twenty-eight days is all his share.
With 29 in each leap year.
That you may the leap year know.

Divide by 4 and that will show,
in each year are seasons 4,
you will learn I am sure:
spring and summer, then fall:
winter last, but best of all.

Public domain. Adapted.
Professor, veja as orientações de trabalho com a música e sua 
tradução no Manual do Professor.

Enough: suficiente.

Leap year: ano 
bissexto.

Make (to make): 
faz (fazer).

Mistake: erro.

Soon: em breve.

Stands (to stand): 
permanece 
(permanecer)

Take (to take): 
tomar.

Vocabulary

49

ACTIVITIES

1  DISCOVER THE MISSING OBJECTS. LOOK AT THE 
PICTURE, READ, AND WRITE. 
DESCUBRA OS OBJETOS QUE FALTAM. OBSERVE A IMAGEM, LEIA E ESCREVA.

Professor, apresente o quarto de Rachel aos alunos. Mostre cada um dos componentes utilizando os flashcards 
do Manual do Professor: bed (cama), bedside table (mesa de cabeceira), rug (tapete), desk (escrivaninha), lamp 

BED 
CAMA

BEDSIDE TABLE 
MESA DE CABECEIRA

RUG 
TAPETE

DESK 
ESCRIVANINHA

LAMP
LÂMPADA/
LUMINÁRIA

MIRROR
ESPELHO

WARDROBE
GUARDA-ROUPA

SHELF
PRATELEIRA

 WHAT IS MISSING? O QUE ESTÁ FALTANDO?

MIRROR, LAMP, RUG, AND BEDSIDE TABLE.

 

ESPELHO, LÂMPADA/LUMINÁRIA, TAPETE E MESA DE CABECEIRA.

THIS IS MY 
ROOM. 

ESTE É MEU 
QUARTO.

(lâmpada/luminária), wardrobe (guarda-roupa), mirror (espelho), shelf (prateleira). 
Trabalhe o vocabulário pedindo a eles que, primeiro, repitam as palavras depois
de você e, na sequência, digam o nome da imagem que você apontar. Repita 
quantas vezes achar necessário. Oriente-os a observar e descobrir na segunda fi-
gura os elementos que faltam e a escrever seus nomes na linha de resposta.

53

Playing

1  Help the girl get to her bedroom. Ajude a menina a chegar até o quarto dela. 

45
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ENSINO FUNDAMENTAL I

COLEÇÃO ASSIM 
EU 
APRENDO
GRAMÁTICA

LANÇAMENTO



A coleção estimula o aprendizado  
e facilita o estudo da Língua Portuguesa, 
revelando-se um excelente recurso 
didático para a experiência em sala 
de aula. As conceituações são claras, 
objetivas e favorecem a compreensão 
do aluno, preparando-o para 
realizar as atividades.

O conteúdo gramatical e ortográfico 
é abordado de forma atraente, por 
meio de atividades lúdicas, poemas, 
contos, tiras, imagens, diagrama 
de palavras, entre outros recursos.
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 COLEÇÃO ASSIM EU APRENDO – GRAMÁTICA

DESCRIÇÃO 
DO 
PRODUTO

DIFERENCIAIS

Para o aluno

• 1 livro anual (1º ao 5º ano)

Para o professor

• 1 Livro do Professor, anual (1º ao 5º ano), com 
respostas das atividades e Manual do Professor

Formato:  
20,5 cm × 27,5 cm

Acabamento:  
espiral

• Abordagem gradual dos conteúdos 
gramaticais e ortográficos respeitando-se 
a faixa etária de cada ano.

• Além das seções Gramática, Atividades e 
Ortografia, o livro do 1º ano traz atividades 
de prática caligráfica com as letras e 
sílabas estudadas, auxiliando o aluno a 
desenvolver a coordenação motora.

• Atividades diversificadas e prazerosas 
estimulam o aprendizado do aluno por meio 
de imagens, tiras, diagramas, entre outras.

• Seção final Recordando o que você aprendeu 
revisa os principais conteúdos do volume.
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RECURSOS PARA O PROFESSOR

• Manual do Professor com comentários sobre como a coleção foi planejada e elaborada, e suas características.

• Quadro com os conteúdos dos cinco volumes que compõem a coleção.

• Respostas a todas as atividades, além de comentários quando necessário.

169169

RECORDANDO O QUE VOCÊ APRENDEU

 1. Descubra e preencha o nome de cada criança. Para isso, observe as dicas.

Marina  Ana  Cléber

Meu nome tem:

3 letras

2 vogais

1 consoante

6 letras

2 vogais

4 consoantes

6 letras

3 vogais

3 consoantes

 2. Fale o nome de cada imagem e complete a tabela.

Palavras com F Palavras com V
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Ana Cléber Marina

alface vassoura

foca cavalo

formiga sorvete

telefone vela
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GRAMÁTICA

Sílaba
Leia o trecho abaixo.

Clementina, a gata
[...] Clementina era uma gata de telhado, dessas gatas listradas. Vivia namorando, miando 

e tendo gatinhos. Mas era mais pra namoradeira, do que pra mamadeira, quer dizer: não cuidava 
muito bem dos filhotes. Vivia esquecendo de dar de mamar. [...]

Sylvia Orthof. Os bichos que tive (memórias zoológicas). Rio de Janeiro: Salamandra, 1983. p. 31. 

Clementina é uma gata. Diga bem devagar essa palavra: ga - ta.
Cada parte da palavra pronunciada recebe o nome de sílaba.

Sílaba é um som ou grupo de sons pronunciado de uma só vez.

Observe agora estas palavras.

flor
uma sílaba

me-sa
duas sílabas

ár-vo-re
três sílabas

te-le-fo-ne
quatro sílabas

Conforme o número de sílabas, as palavras são classificadas em:

 ● monossílabas – palavras que têm uma só sílaba: Sol, mar;
 ● dissílabas – palavras que têm duas sílabas: bola, lápis;
 ● trissílabas – palavras que têm três sílabas: menina, martelo;
 ● polissílabas – palavras que têm quatro ou mais sílabas: borboleta, paralelepípedo.
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ATIVIDADES

 1. Escreva o nome das imagens destacando os dígrafos.

a) 

alho lh

b) 

carro rr

c) 

queijo qu

d) 

golfinho nh

e) 

chaminé ch

f) 

pássaro ss

 2. Preencha corretamente os espaços com os dígrafos a seguir.

  lh

 a) i lh a

 b) pa lh a

 c) assoa lh o

 d) fo lh a

  nh

 e) monta nh a

 f ) dese nh o

 g) so nh o

 h) u nh a

  ch

 i) ch iclete

 j) ch umbo

 k) ch ave

 l) ch u ch u
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GRAMÁTICA

Letra R
Leia o trava-língua.

Rato
O rato Romualdo
rói o rei, rói a rainha
rói a roupa do Romeu
rói as rendas da Rosinha.

Rosinha. ABC do trava-língua. São Paulo: 
Editora do Brasil, 2012. p. 20.

ATIVIDADES

 1. Complete as palavras com as sílabas ra, re, ri, ro ou ru.

Lembre que escrevemos nomes de pessoas com letra maiúscula.

 a) Re nato ro lou rápido pelo chão.

 b) Ro berto ro nca a noite toda.

 c) Re beca re cebeu a hon ra ria.

 d) Re gina re petiu o pão com re queijão.

 e) Ri ta re cortou o car ro  que viu na re vista.
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ENSINO FUNDAMENTAL I

COLEÇÃO FÉ NA VIDA
ÉTICA E CIDADANIA

LANÇAMENTO



A Coleção Fé na Vida – 
Ética e Cidadania é um material 
didático simples e laico, que 
propõe o resgate de valores essenciais 
para a formação de cada aluno, 
independentemente da posição social, 
cultura, etnia e crenças.

A coleção propõe uma educação 
pautada no cuidado consigo mesmo, 
com os outros, com o mundo e a 
vida de modo geral.

Seu objetivo é educar as crianças 
por meio da sensibilidade, 
compaixão e humanização, tendo 
em vista a formação de cidadãos 
capazes de construir um mundo 
melhor para si e para os outros, a todo 
momento e em todos os lugares.

Nessa coleção os alunos serão 
estimulados a desenvolver sua percepção 
crítica; pensar antes de agir e falar; encarar, 
sempre e com coragem, todos os seus 
medos e desafios; desenvolver a liderança 
de si mesmos e buscar ser autores 
de sua própria história.
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 COLEÇÃO FÉ NA VIDA

DESCRIÇÃO 
DO 
PRODUTO

DIFERENCIAIS

Para o aluno

• 1 livro anual (1º ao 5º ano)

• Portal Educacional com músicas e 
recursos didáticos variados

Para o professor

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

• Portal Educacional com músicas e 
recursos didáticos variados

Formato:  
20,5 cm × 27,5 cm

Acabamento:  
espiral

• A coleção promove o resgate de valores 
essenciais, que dão sentido à vida, auxiliando, 
assim, a escola e a família na formação de 
cidadãos éticos, conscientes e críticos.

• Contribui para a formação de pessoas 
conscientes do valor de si mesmas, do 
valor do outro, do meio ambiente, do 
mundo circundante e da vida como um bem 
precioso, que merece respeito e cuidado.

• Possibilita o conhecimento e o 
crescimento pessoal do educando, 
desenvolvendo sua autoestima e 
autoconfiança e, consequentemente, 
o respeito por si e pelo outro.

• Desperta a consciência do importante 
papel de cada um na construção 
de um mundo novo e melhor.
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RECURSOS PARA O PROFESSOR

• Manual do Professor com orientações e objetivos de cada unidade, que 
visam melhor aproveitamento didático das propostas.

• Áudio de todas as músicas trabalhadas em cada livro disponível 
para download no Portal Educacional da coleção.

• Conteúdo digital exclusivo, também disponível no portal.

CONTEÚDO DIGITAL

• Áudio de todas as músicas trabalhadas na coleção 
disponível para download no Portal Educacional. O objetivo 
do trabalho com músicas é enriquecer as experiências 
em sala de aula e incentivar a participação dos alunos.

• Objetos Educacionais Digitais para cada volume 
da coleção, estimulando assim o uso da tecnologia 
no processo ensino-aprendizagem.

• Projetos de leitura que relacionam os temas da coleção 
a livros paradidáticos do catálogo da Editora do Brasil.

• Indicações de livros, dinâmicas, parábolas e textos 
diversos para a reflexão em casa e na escola.



58

ENSINO FUNDAMENTAL I

JIMBOÊPROJETO



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, Carlos Homero 
Urizzi Garcia (1º, 2º e 3º anos),  
Massi (4º e 5º anos)

Matemática 
Adilson Longen

Ciências 
Alysson Ramos, Carolina Lamas, 
Elaine Bueno e Rosangela Borba

História 
Cida Fernandes e Rosiane de Camargo

Geografia 
Anneliese Ruiz e Roseni Rudek
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DESCRIÇÃO 
DO 
PRODUTO

DIFERENCIAIS

Para o aluno

• 1 livro anual para cada disciplina: 
Ciências, Geografia, História, Português 
e Matemática (1º ao 5º ano)

Para o professor

• 1 livro anual, que inclui Guia Didático para 
cada disciplina: Ciências, Geografia, História, 
Português e Matemática (1º ao 5º ano)

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

Formato do Livro do Aluno:  
22 cm × 27,5 cm 

Acabamento:  
brochura

• 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, introduz-se uma 
situação e propõem-se atividades orais 
para que o aluno discuta suas respostas em 
grupo e troque ideias com os colegas.

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

 PROJETO JIMBOÊ
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RECURSOS PARA O PROFESSOR

• Guia Didático exclusivo, com comentários e sugestões junto às 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.
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Geografia

Por meio do desenvolvimento das habilidades de observação, leitura, compa-
ração, 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, em que a leitura de mapas é 

trabalhada em diversas etapas.

Português

O projeto propõe um criterioso trabalho de letramento e não apenas de alfabe-
tização. Conta com a diversidade de gêneros textuais e aborda várias lingua-
gens, que incentivam o aluno a se expressar tanto escrevendo quanto falando, 
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 ser-

vindo como complemento ao conteúdo estudado.

Ciências

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, experimen-
tos e atividades bastante diversificadas. Dialoga com as necessidades atuais, 

ao propor discussões dos temas em debate e pesquisas na internet.

Matemática

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 proporcionam uma visão diferenciada do mundo. As 
situações-problema despertam a curiosidade e contribuem com o papel da 

Matemática na formação do aluno-cidadão.

História

O projeto apresenta pesquisas e comprovações, nas quais o aluno terá expe-
riências de vivência da história. Também são propostas questões que estabe-
lecem 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.

 PROJETO JIMBOÊ



DESCRIÇÃO 
DO 
PRODUTO

Para o aluno

• 1 livro para cada disciplina (1º ao 5º ano)

• Objetos educacionais no Portal do Projeto 
Jimboê por disciplina (1º ao 5º ano)

Para o professor

• Guia Didático por disciplina (1º ao 5º ano)

• Ferramentas pedagógicas exclusivas on-line

• Sugestões de avaliação especialmente 
criadas para o Projeto Jimboê

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, 
oferece novos enfoques e novas ideias para as aulas.
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CONTEÚDO DIGITAL

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 e aprendizagem.

Os Objetos Educacionais Digitais (OEDs) dispõem de 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, mostram 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 no uso.
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 COLEÇÃO ASSIM EU APRENDO – INTEGRADO

DIFERENCIAIS

RECURSOS PARA O PROFESSOR

Para o aluno

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

Para o professor

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

Formato 
20,5 cm × 27,5 cm 

Acabamento:  
espiral

• A coleção propõe um trabalho gradativo com o conteúdo do Livro 
do Aluno, respeitando a faixa etária de cada ano. Dessa forma, 
proporciona ao aluno um aprendizado gradual e adequado ao seu 
desenvolvimento cognitivo, privilegiando os conceitos específicos 
para cada matéria. 

• A coleção estimula o aprendizado, revelando-se como excelente 
recurso didático para a sala de aula. Os conteúdos curriculares 
de cada matéria são desenvolvidos de forma atrativa, por meio de 
atividades interpretativas, investigativas, lúdicas, para que o aluno 
possa construir sua aprendizagem de maneira interativa.

• A coleção valoriza o patrimônio cultural nacional por meio de sepa-
radores ilustrados, no início de cada matéria, que retratam, em cada 
ano, um aspecto diferente da cultura brasileira: artesanato, pontos 
turísticos, festas populares, parques e flora nacionais.

• O Manual do Professor, agora reformulado, aprimora a experiência em sala 
de aula e facilita o ensino, propõe novas atividades complementares aos 
temas trabalhados no Livro do Aluno e aprofunda o aprendizado.

• O Manual do Professor disponibiliza ainda curiosidades e informações com-
plementares aos tópicos do Livro do Aluno.

A COLEÇÃO REÚNE TODAS AS DISCIPLINAS 
EM UM ÚNICO VOLUME: LÍNGUA PORTUGUESA, 
MATEMÁTICA, CIÊNCIAS, GEOGRAFIA, HISTÓRIA, 
INGLÊS E ARTE. NAS ATIVIDADES PROPOSTAS NO 
LIVRO POR MEIO DE OBSERVAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, 
COMPARAÇÃO E LUDICIDADE, SÃO APRIMORADAS AS 
HABILIDADES COGNITIVAS E SENSORIAIS.  
A VARIEDADE DE GÊNEROS TEXTUAIS, APRESENTADA 
DE ACORDO COM O DESENVOLVIMENTO DO 
ALUNO, FAVORECE UM ESTUDO ESTIMULANTE.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
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 COLEÇÃO BRINCANDO COM 

DIFERENCIAIS

RECURSOS PARA O PROFESSOR

Para o aluno

• 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 professor

• 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 (1º ao 5º 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 cm × 27,5 cm

Acabamento:  
espiral

• Propostas de valorização e desenvolvimento de ações de cidada-
nia 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.

Cartazes – A coleção traz também cartazes, que auxiliam a fixação e revisão 
dos conteúdos aprendidos em sala de aula.

Manual do Professor – Apresenta de maneira clara a estrutura do livro, pos-
sibilitando ao professor o desenvolvimento de outras estratégias de ensino. 
Contém os quadros de conteúdo de todas as disciplinas por ano.
O manual ainda oferece o Projeto Som & Tom, no qual o professor encontra 
na íntegra a letra da música trabalhada no Livro do Aluno. Ela vem identificada 
numericamente pela faixa e acompanhada por duas ou três sugestões de ativi-
dades diferentes das que constam no Livro do Aluno.

O MATERIAL PROMOVE A EVOLUÇÃO INTEGRAL DO 

ALUNO POR MEIO DE PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES 

QUE ESTIMULAM DIVERSAS ÁREAS DO CÉREBRO, 

DESENVOLVENDO OS ASPECTOS MOTOR, 

SOCIAL E COGNITIVO. AS ATIVIDADES ABORDAM 

ÉTICA, CIDADANIA E TEMAS DO COTIDIANO, 

FORMANDO ATITUDES CIDADÃS E TRABALHANDO 

COM A IDENTIDADE DO GRUPO E AS 

INDIVIDUALIDADES DOS ALUNOS.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
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 COLEÇÃO BRINCANDO COM ESPANHOL

DIFERENCIAIS

Para o aluno

• 1 livro anual (1º ao 5º ano)

Para o professor

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

• 1 CD anual (somente após adoção do livro)

Formato:  
20,5 cm × 27,5 cm

Acabamento:  
espiral

• Quatro personagens presentes em toda a coleção criam proximi-
dade 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 contém 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.

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 

POSSIBILITA AOS ALUNOS ESTABELECER RELAÇÕES 

ENTRE O ENSINO DO IDIOMA E A SITUAÇÃO DA VIDA, 

TORNANDO A APRENDIZAGEM FÁCIL E DIVERTIDA.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
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 COLEÇÃO ESSA MÃOZINHA VAI LONGE – CALIGRAFIA

DIFERENCIAIS

RECURSOS PARA O PROFESSOR

Para o aluno

• 1 livro anual (1º ao 5º ano)

Para o professor

• 1 livro anual, que inclui manual com orientações (1º ao 5º ano)

Formato:  
20,5 cm × 27,5 cm 

Acabamento:  
espiral

• O visual inovador apresenta letras coloridas e páginas com foto-
grafias e ilustrações lúdicas.

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

• A coleção contém 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.

O Manual do Professor está muito mais rico! Ressalta a importância da caligra-
fia e da coordenação motora e ainda oferece sugestões de atividades lúdicas 
direcionadas à ampliação dos trabalhos do Livro do Aluno.

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 DESSA 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.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
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 COLEÇÃO VAMOS TRABALHAR – CADERNO DE ATIVIDADES

DIFERENCIAIS

RECURSOS PARA O PROFESSOR

Para o aluno

• 5 cadernos de atividades integrados (volumes do 1º ao 5º ano, 
que incluem as disciplinas Língua Portuguesa, Matemática, 
História, Geografia e Ciências)

Para o professor

• 5 cadernos de atividades integrados e com respostas para 
o professor (volumes do 1º ao 5º ano, que incluem as dis-
ciplinas Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia 
e Ciências)

Formato 
32 cm × 22 cm 

Acabamento:  
pasta com folhas destacáveis

• Versatilidade é a chave do sucesso dessa coleção. Excelente recurso 
didático, que pode ser usado tanto em sala de aula quanto em lições 
de casa, além de ser um material complementar a qualquer cole-
ção já adotada pelo professor, seja ela da Editora do Brasil, seja 
de outra editora, uma vez que está vinculado à grade curricular do 
Ensino Fundamental I de modo geral.

• Diversidade de gêneros textuais – tanto de autores renomados 
quanto do repertório popular –, que enriquecem o universo lin-
guístico do aluno, ampliam seu vocabulário e favorecem o desen-
volvimento da linguagem e da comunicação.

• Conteúdos atualizados, relacionados ao cotidiano do aluno e orga-
nizados de modo gradual, os quais lhe possibilitam ressignificar 
seu aprendizado.

• Além das atividades, apresenta em todas as disciplinas pequenos 
boxes com uma breve explicação do tema estudado, possibilitando 
ao aluno que relembre de forma rápida os conceitos aprendidos.

Não há Manual do Professor, contém apenas o Livro do Mestre com as respos-
tas das atividades propostas. Sendo assim, oferece ao professor flexibilidade 
de adequação ao planejamento e às situações didáticas que deseja proporcio-
nar a seus alunos.

AGORA TAMBÉM DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL I, 

A COLEÇÃO VAMOS TRABALHAR – CADERNO DE ATIVIDADES 

APRESENTA PROPOSTAS TRADICIONAIS QUE COMPLEMENTAM, 

REVISAM E SISTEMATIZAM OS CONTEÚDOS ESTUDADOS NAS 

PRINCIPAIS DISCIPLINAS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LÍNGUA 

PORTUGUESA, MATEMÁTICA, HISTÓRIA, GEOGRAFIA E CIÊNCIAS.

OS VOLUMES DA COLEÇÃO SÃO ORGANIZADOS EM 

PASTAS, COM FOLHAS DESTACÁVEIS E SEPARADAS POR 

DISCIPLINAS, QUE POR SUA VEZ ESTÃO ORDENADAS EM 

TEMAS E POSSIBILITAM SER USADAS COMO ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES EM SALA DE AULA OU ENVIADAS COMO 

LIÇÃO DE CASA, FAVORECENDO A CORREÇÃO E DANDO 

FLEXIBILIDADE PARA A ORGANIZAÇÃO DO MATERIAL APÓS O SEU USO.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
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 COLEÇÃO VAMOS TRABALHAR

DIFERENCIAIS

RECURSOS PARA O PROFESSOR

Para o aluno

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

Para o professor

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

Formato:  
20,5 cm x 27,5 cm  

Acabamento:  
espiral

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

O formato do Manual do Professor é bem similar ao Manual do Professor da 
versão do livro integrado, com sugestões de atividades, referências bibliográfi-
cas e sugestões comentadas de sites infantis.

A COLEÇÃO TRATA DOS DIVERSOS GÊNEROS 

TEXTUAIS, ACOMPANHADOS POR ATIVIDADES 

ELABORADAS COM BASE NO COTIDIANO INFANTIL, 

ALÉM DE APRESENTAR IMAGENS E FOTOGRAFIAS 

ADEQUADAS PARA A FAIXA ETÁRIA, RECURSOS QUE 

FACILITAM O PROCESSO DE APRENDIZAGEM.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
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 COLEÇÃO VAMOS TRABALHAR – TABUADA

DIFERENCIAIS

Para o aluno

• 1 livro anual (1º ao 5º ano)

Para o professor

• 1 livro anual (1º ao 5º ano)

Formato:  
20,5 cm x 27,5 cm  

Acabamento:  
espiral

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

A NOVA COLEÇÃO GANHA VISUAL MAIS MODERNO E 

ATRAENTE, ALÉM DE APRESENTAR CONTEÚDO QUE DESPERTA 

A CURIOSIDADE DOS ALUNOS POR MEIO DE ATIVIDADES 

ELABORADAS PARA ESTIMULAR 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.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
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 COLEÇÃO VAMOS TRABALHAR – INTEGRADO

DIFERENCIAIS

RECURSOS PARA O PROFESSOR

Para o aluno

• 1 livro que integra todas as disciplinas: Língua Portuguesa, 
Matemática, História e Geografia e Ciências

Para o professor

• 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 cm x 27,5 cm  

Acabamento:  
espiral

• Propõe a construção gradativa dos alicerces que possibilitam a com-
preensão da leitura e da escrita em todas as disciplinas. O apren-
dizado 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.

O formato do Manual do Professor é bem similar ao Manual do Professor da 
versão do livro seriado, com sugestões de atividades, referências bibliográficas 
e sugestões comentadas de sites infantis.

A EDIÇÃO RENOVADA DA OBRA VAMOS TRABALHAR 
– INTEGRADO MANTEVE SUA ABORDAGEM 

TRADICIONAL DE CONTEÚDO, QUALIDADE E 

METODOLOGIA, ABRANGENDO AS DISCIPLINAS 

DE LÍNGUA PORTUGUESA, MATEMÁTICA, HISTÓRIA 

E GEOGRAFIA E CIÊNCIAS. O OBJETIVO DAS 

MODIFICAÇÕES FOI INSERIR CONTEÚDO ATUALIZADO 

E RELACIONADO AO COTIDIANO DOS ALUNOS, 

PROPORCIONANDO UM APRENDIZADO SIGNIFICATIVO 

E DE QUALIDADE NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO. 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
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 COLEÇÃO ASSIM EU APRENDO – CALIGRAFIA

DIFERENCIAIS

Para o aluno

• 1 livro anual (1º ao 5º ano)

Para o professor

• 1 Livro do Professor, anual (1º ao 5º ano)

Formato:  
20,5 cm x 27,5 cm  

Acabamento:  
espiral

• O conteúdo é gradativo, ano a ano, respeita a faixa etária e pro-
porciona treino caligráfico mais adequado, privilegiando os con-
ceitos 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 ati-
vidades lúdicas, cantigas, alfabeto ilustrado e diagramas de pala-
vras, entre outros recursos.

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.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
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 COLEÇÃO TROPICAL PING PONG KIDS

DIFERENCIAIS

RECURSOS PARA O PROFESSOR

Para o aluno

• 1 livro anual (1º ao 5º ano)
• 1 CD de áudio
• 1 ABC Pad (do tipo livro-varal), para o 1º e 2º anos

Para o professor

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

• 1 CD de áudio e 1 CD-ROM

Formato:  
20,5 cm x 27, 5 cm 

Acabamento:  
espiral

• As habilidades de aprendizagem são estimuladas por meio de ativi-
dades com canções, diálogos, colagem de adesivos, pintura e jogos.

• Os capítulos começam com uma página ilustrada na qual as ima-
gens relacionam-se ao tema a ser trabalhado, instigando o conhe-
cimento prévio dos alunos.

• A seção Homework foi elaborada para proporcionar melhor com-
preensão dos assuntos estudados e estruturada com folhas des-
tacáveis para facilitar o transporte da lição de casa.

• Special days section inclui o trabalho com datas comemorativas 
por meio de atividades que exploram a criatividade.

• 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.

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 
KIDS. 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.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
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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. Dessa forma, exploram o cotidiano dos alunos 

e despertam o senso crítico para o lugar onde vivem.

Piauí 
Encontros com a História  

Piauí 
Encontros com a 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.

LIVROS REGIONAIS

Rio Grande do Norte 
Cultura e lugar – Geografia 

Rio Grande do Norte 
Cultura e cotidiano – História

As obras têm a mesma linha didático-pedagógica, possibilitando ao pro-
fessor trabalhar de maneira interdisciplinar.

Formato:  
20,5 cm x 27, 5 cm 

Acabamento:  
espiral

DESCRIÇÃO DO PRODUTO



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

Tem a intenção de instigar o aluno a refletir 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 por 
meio da abordagem das disciplinas de Arte, Cultura, História e Geografia.

Projeto Jimboê Minas Gerais 
Arte, Cultura, História e Geografia 

Possibilita ao aluno um amplo e detalhado estudo sobre a cons-
tituição da identidade mineira e sobre as importantes contri-
buições sociais, políticas e culturais do povo mineiro para a  

História do Brasil.
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Akpalô Pernambuco 
Arte, Cultura, História e Geografia 

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

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

Conta com seções comuns para o diálogo entre as áreas de Arte, Cultura, 
História e Geografia, possibilitando a percepção de alterações ao longo do 
tempo no âmbito regional ou nacional por meio de diferentes fontes histó-

ricas. Trabalha também a leitura cartográfica.

Projeto Jimboê São Paulo 
Arte, Cultura, História e Geografia 

A obra reúne conteúdos de Arte, Cultura, História e Geografia em um único 
volume e aprofunda os conteúdos dos anos finais do Ensino Fundamental I,  

dando ênfase às transformações no espaço-tempo de São Paulo.

LIVROS REGIONAIS
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ENSINO FUNDAMENTAL I

COLEÇÃO +ATIVIDADES
PORTUGUÊS

LANÇAMENTO



A coleção abrange os principais 
conteúdos do 1º ao 5º ano por 
meio das seções organizadoras 
Texto, Língua e Produção 
de texto. Sua abordagem contribui 
para o aprendizado efetivo do aluno, 
com o objetivo de que ele avance em 
seus estudos de maneira eficaz.

Os cinco volumes da coleção 
complementam qualquer obra de Língua 
Portuguesa de outras coleções. 
Apresentam textos de diferentes gêneros, 
atividades diversificadas e prazerosas, 
além de propostas de produção 
textual orientadas.
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 COLEÇÃO +ATIVIDADES PORTUGUÊS

DESCRIÇÃO 
DO 
PRODUTO

DIFERENCIAIS

Para o aluno

• 1 livro anual (1º ao 5º ano)

Para o professor

• 1 Livro do Professor, anual (1º ao 5º ano), com 
respostas das atividades e comentários

Formato:  
20,5 cm × 27,5 cm

Acabamento:  
grampo canoa

• Leitura, interpretação e estudo do gênero de 
textos variados, como tiras, contos, poemas, 
notícias, letras de canção e muitos outros.

• Formulações claras e objetivas que facilitam 
ao aluno o estudo dos conceitos gramaticais e 
ortográficos necessários ao aprendizado da língua.

• Atividades diversificadas que estimulam o 
interesse do aluno por meio de imagens, tiras, 
diagramas, obras de arte, entre outros recursos.

• Propostas de produção de texto 
orientadas e relacionadas aos conteúdos 
estudados em cada capítulo.



Língua: Ortografia 
 Letras r e rr

1  Complete as palavras com r ou rr.

a) chu rr  asco
b) r  amalhete
c) ba rr  iga

d) r  oda
e) ca rr  uagem
f) r  ancho

g) r  ua
h) co rr  ente
i) se rr  ote

2  Leia as palavras em voz alta. Pinte da mesma cor aquelas em que o r tem o 
mesmo som.

rato cachorro poeira

beterraba rua marido

caramelo parasita resto

marreco riacho arroz

roda horrível geladeira

cor 1 cor 1 cor 2

cor 1 cor 1 cor 2

cor 2 cor 2 cor 1

cor 1 cor 1 cor 1

cor 1 cor 1 cor 2

3  Complete as frases com as palavras dos quadros.

a) 
caro – carro

 • O carro  da minha mãe é branco.
 • O vestido de festa foi caro .

b) 
careta – carreta

 • Não tenho medo de careta .
 • Carreta  é um grande caminhão de transporte.

c) 
tora – torra

 • Vovó torra  o pão para fazer farinha de rosca. 
 • Cada pedaço de um tronco de madeira chama-se tora .
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TEXTO

 TIRINHA
LEIA ESTE TEXTO, FORMADO POR PALAVRAS E IMAGENS.

ESTEVÃO RIBEIRO. OS PASSARINHOS. DISPONÍVEL EM:
<WWW.OSPASSARINHOS.COM.BR/TAG/AMIZADE>. ACESSO EM: DEZ. 2015.

1  QUAIS IMAGENS APARECEM NESSE TEXTO? CIRCULE AS 
PALAVRAS QUE DÃO NOME A ELAS.

PÁSSAROS — GAIOLA — BOMBEIROS

GRAMA — SOLDADOS

2  ASSINALE A FRASE QUE EXPLICA COMO AS PALAVRAS ESTÃO 
ORGANIZADAS.

A)   AS PALAVRAS ESTÃO EM LINHAS, FORMANDO VERSOS E 
ESTROFES.

B) X   AS PALAVRAS ESTÃO PRÓXIMAS DAS IMAGENS DOS 
PERSONAGENS, DENTRO DE BALÕES.
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CAPÍTULO

4

Texto 2

 Cordel
Leia o texto de cordel a seguir e observe os verbos em destaque. 

O jabuti e o caipora

Uma fábula engraçada,
Com cordel eu vou contar;
Vai falar de um jabuti
Que aprontava sem parar,
E os seres da floresta
Só queriam se vingar.

É porque o jabuti,
Ninguém mesmo perdoava,
Se um homem aparecesse,
Dava um jeito e o enganava;
Da raposa até gigante,
Nada dele escapava.

Certo dia, o jabuti
Numa árvore encostou,
Pegou sua flauta doce,
Delicado ele tocou,
Quando veio o caipora
Porque o som dela escutou

Quando viu o jabuti,
Começou a lhe falar:
— Vamos ver quem é mais forte,
Com você quero apostar!
— Isso mesmo, caipora,
Mas é claro, eu vou ganhar.
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 Produção de texto

Checklist
Leia os versos a seguir.

Afinal
Afinal, a melhor maneira de viajar é sentir.
Sentir tudo de todas as maneiras. 
Sentir tudo excessivamente [...]

Álvaro de Campos, heterônimo do poeta português 
Fernando Pessoa (1888-1935). 

Para viajar é preciso planejar uma rota, organizar as finanças e tomar alguns cuidados para que, 
quando chegar ao destino desconhecido, seja possível “sentir tudo excessivamente”, como sugere o 
poeta português Álvaro de Campos.

Preparação
Imagine que você está se preparando para passar suas férias em um lugar muito quente. Que 

local é esse? Escreva o nome dele no topo do quadro da página seguinte.
Considerando que você ficará 30 dias nesse lugar, identifique e organize em um checklist os 

pertences que você precisará levar para aproveitar o passeio, fazer sua higiene pessoal e usar no 
cotidiano. Para facilitar, imagine-se em diversos momentos dessa viagem e pense nos pertences que 
iria precisar em cada um deles.

Checklist, palavra de origem inglesa 
check (verificar) e list (lista), é uma lista de 
pendências que tem por objetivo ajudar as 
pessoas a se organizar em relação a um com-
promisso ou evento.

Pense também nas características do local e reflita sobre a necessidade de levar algum pertence 
complementar. Por exemplo, em regiões quentes, à noite, há muitos pernilongos e, nesse caso, levar 
um repelente pode ser uma boa ideia.

Para organizar sua lista, preencha o quadro da página seguinte. Se possível, você também pode 
indicar a quantidade de itens em seu checklist.
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RECURSOS PARA O PROFESSOR

• O Livro do Professor contém respostas, comentários e orientações para todos os conteúdos dos volumes.

• As propostas de produção textual podem ser utilizadas pelo professor como subsídio para avaliação do progresso do aluno.

• Os boxes conceituais que antecedem as atividades da seção Língua proporcionam 
um bom desempenho dos alunos na resolução das atividades.
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ENSINO FUNDAMENTAL I

COLEÇÃO +ATIVIDADES
MATEMÁTICA

LANÇAMENTO



A Coleção + Atividades Matemática 
foi desenvolvida para auxiliar o aluno na 
revisão dos conteúdos de Matemática 
estudados no Ensino Fundamental I. 

Trata-se de um material prático, 
que pode servir de complemento 
ou tarefa de casa, o que contribui 
para a sistematização da teoria 
trabalhada em sala de aula.

Os volumes apresentam as atividades 
separadas por assuntos da disciplina, 
obedecendo à progressão natural dos 
conteúdos de cada ano escolar.

Atividades lúdicas e contextualizadas 
permeiam toda a obra e despertam o interesse 
do aluno, pois aproximam o seu 
dia a dia de descobertas e brincadeiras 
à realidade escolar.
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 COLEÇÃO +ATIVIDADES MATEMÁTICA

DESCRIÇÃO 
DO 
PRODUTO

DIFERENCIAIS

Para o aluno

• 1 livro anual (1º ao 5º ano)

Para o professor

• 1 Livro do Professor, anual (1º ao 5º ano), com 
respostas das atividades e comentários

Formato:  
20,5 cm × 27,5 cm

Acabamento:  
grampo canoa

• Ótimo recurso didático, pode ser usado tanto 
em sala de aula quanto em tarefas de casa. 

• Atividades lúdicas e contextualizadas.

• Por estarem vinculados à grade curricular do Ensino 
Fundamental I, os cadernos desta coleção funcionam 
como material complementar independentemente do 
livro didático de Matemática adotado pelo professor. 

• As atividades são organizadas em crescente 
grau de dificuldade, o que possibilita ao 
aluno um aprendizado gradativo e natural, 
mas também desafiante e dinâmico.



2   MARQUE COM UM X OS INSTRUMENTOS USADOS PARA MEDIR 
O TEMPO.
A) C) E)

B) D) F)

3   MARQUE COM X O QUE FAZEMOS À NOITE E COM � O QUE 
FAZEMOS DE DIA.

A) C) E)

B) D) F)
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12. Figuras geométricas planas

13. Figuras geométricas não planas

14. Vistas de objetos

15. Polígonos

DE ACORDO
COM A PLANTA, 

TEREMOS 4 CÔMODOS 
NO TÉRREO DESTA 

CASA!

24

Figuras geométricas

1. Gráficos e tabelas
1  Complete a tabela a seguir, que indica o número de alunos em cada ano do Ensino 

Fundamental da Escola Aprender.

Ano Meninos Meninas Quantidade de alunos

1o 40 38 78

2o 46 46 92

3o 59 47 106

4o 42 43 85

5o 35 46 81

Total 222 220 442

Responda:
a) Qual operação aritmética você utilizou para calcular a quantidade total de alunos?

Adição.

b) Qual ano do Ensino Fundamental tem mais alunos?
3o ano

c) E qual tem menos alunos?
1o ano

2  Utilizando as informações da tabela anterior, foi construído o seguinte gráfico de co-
lunas. Pinte e nomeie cada coluna conforme a legenda e dê um título para o gráfico.

Sugestão de título: 
Quantidade de alunos 
matriculados por ano.
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25.  Simplificação e comparação 
de frações

1  Simplifique as frações a seguir.

a) 
2
26  � 

1
13

b) 
4
18  � 

2
9

c) 
3
15  � 

1
5

d) 
8
30  � 

4
15

2  Em um feriado, Júlia dormiu 1
3

 de um dia, 

 enquanto Pedro dormiu 8
24

 do dia. Responda:

a) Quantas horas Júlia dormiu? 

8 horas

b) Quantas horas Pedro dormiu?
8 horas

c) O que você pode afirmar sobre as duas frações?
As duas frações são equivalentes. Outra maneira de

pensar é que a fração 
1
3  

é uma fração simplificada 

de  
8

24 
.

3  Complete as equivalências.

a) 
2
5  � 

10

25

b) 24  � 
1
12

c) 
9

 � 
1
3

d) 
7
6  � 

42

36

e) 
25
100  � 4

f) 16  � 
3
2

4  Os círculos a seguir têm o mesmo tamanho e cada um foi dividido em partes iguais. Pinte a parte de 
cada círculo conforme a fração indicada e, depois, escreva o que se pede.

2

27

1

24

1
4

1
2

1
5

1
3

a) As frações em ordem crescente: 
1
5

, 1
4

, 1
3

, 1
2 .

b) As frações em ordem decrescente: 
1
2

, 1
3

, 1
4

, 1
5 .

Deve ser colorida 1 das partes de cada círculo.
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RECURSOS PARA O PROFESSOR

• A Coleção + Atividades Matemática proporciona maior flexibilidade ao professor na adequação das atividades, tanto para seu 
planejamento escolar quanto para sua proposta didática. As respostas para as atividades são encontradas no Livro do Professor.
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ENSINO FUNDAMENTAL I

COLEÇÃO +EXPERIMENTOS
CIÊNCIAS

LANÇAMENTO



A Coleção + Experimentos Ciências 
é um importante apoio ao professor 
no planejamento e na aplicação das 
atividades experimentais e investigativas, 
fundamentais para o aprendizado 
dos conceitos científicos estudados 
no Ensino Fundamental I. 

Os volumes destinados aos cinco 
anos contêm atividades organizadas 
em três grandes eixos do ensino 
de Ciências: corpo humano e saúde; 
vida e ambiente; e universo e tecnologia. 

Essas atividades podem ser feitas 
em sala de aula, com materiais 
simples e de fácil obtenção. Elas 
contribuem para ampliar o interesse dos 
alunos pelos fenômenos naturais e para 
motivá-los a estudar e a valorizar a ciência.
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 COLEÇÃO +EXPERIMENTOS CIÊNCIAS

DESCRIÇÃO 
DO 
PRODUTO

DIFERENCIAIS

Para o aluno

• 1 livro anual (1º ao 5º ano)

Para o professor

• 1 Livro do Professor, anual (1º ao 5º ano), com 
respostas das atividades e comentários

Formato:  
20,5 cm × 27,5 cm

Acabamento:  
grampo canoa

• Oferece 20 atividades por volume, com 
procedimentos detalhados em linguagem 
clara e acessível e imagens ilustrativas.

• Em cada volume, os experimentos são  
compatíveis com a faixa etária dos alunos  
e adequados aos conteúdos do ano escolar. 

• Todas as atividades são acompanhadas 
de um relatório no qual os alunos devem 
registrar suas observações, reflexões e 
conclusões, o que lhes possibilita trabalhar 
de forma criativa e colaborativa, reproduzindo 
procedimentos e etapas do método científico.



15. Simulando um air bag
O air bag é um item de segurança de veículos e assim como o cinto de segurança visa 

proteger o motorista e os passageiros em caso de acidente. 
Quando o veículo sofre um grande impacto, sensores acionam o air bag e uma espécie 

de balão de ar muito resistente é inflado rapidamente, evitando que motorista e passagei-
ros colidam diretamente com o painel de controle ou com as portas do automóvel. Como 
será que isso ocorre? Que processo faz o balão inflar?

Este experimento utiliza substâncias de uso comum no dia a dia para simular o que 
ocorre quando o air bag se infla. 

Material:
 • 2 garrafas PET ou 2 erlenmeyers de 500 mL;
 • 2 balões de festa;
 • funil de plástico; 
 • 3 colheres de sopa de bicarbonato de sódio 
(cheias);

 • 500 mL de vinagre.

Como fazer
1.  Coloque 250 mL de vinagre em cada garrafa. 
2.  Com o auxílio do funil, coloque uma colher de sopa de bicarbonato de sódio dentro 

de um dos balões e duas colheres no outro.
3.  Prenda bem um balão na boca de cada  recipiente, mantendo o bojo do lado de fora, 

caído, para não derramar o  bicarbonato de sódio dentro da garrafa (figura 1).
4.  Para dar início à reação, erga os balões ao mesmo tempo e balance-os para que o 

 bicarbonato caia dentro das garrafas e  entre em contato com o vinagre (figura 2). 

Objetivo 
Demonstrar uma transformação química ilus-
trando como funciona o air bag, um produto 
tecnológico. 

5. Observe o que ocorre.

Orientações
• Encha os balões com ar e esvazie-os 2 ou 
3 vezes antes do experimento para que a 
borracha fique mais flácida; assim será ne-
cessário menos força para a reação química 
enchê-los.
• O bicarbonato de sódio pode ser compra-
do em farmácias.
• O experimento contribui para demonstrar 
o que ocorre em uma reação química que 
produz gás. O dióxido de carbono (CO

2
) é 

produto da reação do vinagre com o bicar-
bonato de sódio.
• Com o experimento já montado, antes 
de despejar o bicarbonato na garrafa com 
vinagre, pergunte aos alunos o que eles 
acham que acontecerá quando esses dois 
componentes entrarem em contato. 

Figura 1. Figura 2.
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14. Toda planta precisa de luz?
As plantas, como todo ser vivo, precisam de elementos básicos 

para sua sobrevivência. Neste experimento, vamos verificar se a luz é 
um elemento importante para o desenvolvimento delas.

Nesta atividade, você pode seguir as instruções da página 7 e 
fazer sua própria floreira.

Material:
 • duas plantas do mesmo tipo e da mesma idade, em vasos 
separados (pode ser broto de feijão);

 • uma caixa com tampa para guardar um dos vasos.

Como fazer
1. Coloque uma das plantas em um local em que ela receba luz 

solar e regue-a dia sim, dia não.

2. Coloque a outra planta na caixa e tampe-a. Lembre-se de 
também regá-la como a outra.

3. Faça o experimento durante dez dias. Diariamente, observe 
as duas plantas e faça anotações sobre o desenvolvimento de 
cada uma delas.

Objetivo
Verificar a importância da luz solar para o desenvolvimento do vegetal.
Orientações
• Dependendo da planta é necessário um tempo maior para notar a 

diferença provocada pela falta de luminosidade. 
• Podem ser usados os brotos de feijão germinados na atividade 13.

34

19. Condução de eletricidade
A eletricidade é muito importante em nosso cotidiano, pois grande parte dos equipamentos que 

usamos precisam dela para funcionar. Será que todo material conduz eletricidade? Nesse experimento 
você testará alguns materiais.

Material: 
 • pilha AA;

 • 3 pedaços de aproximadamente 10 cm de fios 
finos e encapados;

 • lâmpada pequena (se possível, com soquete);

 • fita isolante;

 • papel-alumínio;

 • moeda;

 • régua de acrílico;

 • copo plástico;

 • borracha;

 • clipe metálico;

 • lápis;

 • parafuso.

Como fazer 

Atenção! Faça todos os procedimentos com o auxílio de um adulto.

1. Peça a um adulto que desencape cerca de 2 cm em cada extremidade de todos os fios.

2. Coloque uma das pontas desencapadas do primeiro pedaço de fio em um dos polos da pilha e 
fixe-a com fita isolante.

3. Fixe a outra ponta desse fio na parte metálica da lâmpada ou no soquete. No outro lado da lâm-
pada ou do soquete, fixe o segundo pedaço de fio, deixando a outra ponta livre.

4. Fixe, então, com fita isolante, o terceiro pedaço de fio no outro polo da pilha e deixe a outra ex-
tremidade livre.

5. Agora que você está com seu circuito pronto, vamos testar os objetos e ver se eles conduzem 
eletricidade. Encoste as duas pontas livres do fio ao mesmo tempo em um dos materiais a serem 
testados e observe se a lâmpada acende.

6. Repita esse processo para todos os materiais disponíveis.

Objetivo
Testar se alguns materiais realizam a condução de eletricidade e constatar algumas 
condições necessárias para sua concretização.

Orientações
• Diante dos procedimentos 

pretende-se que o aluno ve-
rifique que a condutividade 
depende do material usado, 
o que também indica se esse 
material tem condutividade 
elétrica ou não para fazer a 
lâmpada acender.

• Peça aos alunos que levan-
tem hipóteses em relação à 
condução de eletricidade e 
anotem-nas para posterior-
mente confrontá-las com os 
resultados observados no ex-
perimento.

44

1  Descreva o que aconteceu com as plantas.

Dia Planta exposta à luz solar Planta na caixa
Resposta pessoal.

2  Após o experimento, você concluiu que a luz é importante para a 
sobrevivência das plantas? Explique.
Resposta esperada: Sim, a luz é importante para que a planta se desenvolva plenamente e fique “verdinha”.

3  Além da luz, quais outros elementos do ambiente são 
importantes para o desenvolvimento das plantas?
Os alunos podem levantar hipóteses sobre respostas ainda não investigadas, tais como: água, ar e calor.

35

Nome:   
Turma:   Data:   /   /  

Registro dos resultados e conclusão
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RECURSOS PARA O PROFESSOR

Na coleção, todas as orientações pedagógicas e respostas estão incluídas nas próprias páginas 
das atividades. Assim, o professor pode consultá-las rapidamente, ao mesmo tempo que dá as 
explicações necessárias aos alunos, dispensando o uso do Manual do Professor.

A coleção constitui um excelente recurso ao aprendizado, pois os conceitos científicos 
abstratos e complexos geralmente não correspondem ao senso comum. 

Além do aprendizado conceitual, a coleção ajuda o professor a trabalhar conteúdos procedimentais 
e atitudinais e a incentivar o aluno a desenvolver autonomia ao seguir os passos indicados, a 
elaborar hipóteses, a refletir sobre resultados obtidos e a registrar em relatório. 





ENSINO 
FUNDAMENTAL II
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ENSINO FUNDAMENTAL II

COLEÇÃO FÉ NA VIDA
ÉTICA E CIDADANIA

LANÇAMENTO



A coleção objetiva a formação  
ética e cidadã pautada nos princípios 
de educação do cuidado – cuidado 
consigo mesmo, com o outro, 
com o mundo e com a vida. Para isso, 
apresenta reflexões alinhadas ao cotidiano 
dos estudantes, que estimulam debates em 
grupo e enfatizam a tolerância e o respeito. 

Possibilitando o autoconhecimento,  
o desenvolvimento da 
sensibilidade solidária e o resgate dos 
valores essenciais que dão sentido 
à vida, o material consiste em um 
programa de educação voltado 
para a consciência do respeito mútuo, 
da convivência e da paz, válido para os 
alunos das mais diversas crenças.
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 COLEÇÃO FÉ NA VIDA – ÉTICA E CIDADANIA

DESCRIÇÃO 
DO 
PRODUTO

DIFERENCIAIS

Para o aluno

• 1 livro para cada ano do Ensino Fundamental II

Para o professor

• 1 Manual do Professor com orientações 
para cada ano do Ensino Fundamental II

• Objetos Educacionais Digitais (OEDs) 
acompanhados de orientações didáticas 
para utilização com os alunos

• Portal Educacional com recursos 
didáticos variados

Formato:  
20,5 cm × 27,5 cm

Acabamento:  
espiral

• Utilização de textos de variados gêneros 
que ampliam o acervo cultural do 
aluno e estimulam o hábito da leitura. 
É possível trabalhar a compreensão do 
vocabulário e a interpretação dos textos.

• Recurso didático Projeto do Bem, ferramenta 
que auxilia professores e estudantes a aplicar 
projetos didáticos na escola e na comunidade 
utilizando o conhecimento adquirido em 
sala de aula em prol do bem comum.

• Atividades complementares que abordam 
as perspectivas da disciplina de Filosofia, 
possibilitando aprofundamento teórico 
e reflexivo do conteúdo estudado.
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RECURSOS PARA O PROFESSOR

• O Manual do Professor constitui um importante recurso de orientação para o trabalho em sala 
de aula. Contém instruções sobre as atividades sugeridas, explana a organização do projeto 
e apresenta propostas de trabalho específicas para cada momento do livro.

• Os Objetos Educacionais Digitais (OEDs) são estimulantes recursos pedagógicos. Os conceitos são transmitidos 
em vídeos e animações que sintetizam conteúdos e podem impulsionar diferentes atividades.

• O Portal Projeto Fé na Vida apresenta, além dos OEDs, conteúdos exclusivos para o professor, como um banco de 
textos e links para consulta e orientações passo a passo de dinâmicas que podem ser aplicadas em sala de aula.

A poesia é uma expressão dos sentimentos. Cora Coralina de-
monstra em seu texto um profundo afeto pela terra.

O Cântico da terra 
Eu sou a terra, eu sou a vida.
Do meu barro primeiro veio o homem.
De mim veio a mulher e veio o amor.
Veio a árvore, veio a fonte.
Vem o fruto e vem a flor.

Eu sou a fonte original de toda vida.
Sou o chão que se prende à tua casa.
Sou a telha da coberta de teu lar.
A mina constante de teu poço.
Sou a espiga generosa de teu gado
e certeza tranquila ao teu esforço.
Sou a razão de tua vida.
De mim vieste pela mão do Criador,
e a mim tu voltarás no fim da lida.
Só em mim acharás descanso e Paz.

Eu sou a grande Mãe universal.
Tua filha, tua noiva e desposada.
A mulher e o ventre que fecundas.
Sou a gleba, a gestação, eu sou o amor.

A ti, ó lavrador, tudo quanto é meu.
Teu arado, tua foice, teu machado.
O berço pequenino de teu filho.
O algodão de tua veste
e o pão de tua casa. [...]

Plantemos a roça.
Lavremos a gleba.
Cuidemos do ninho,
do gado e da tulha.
Fartura teremos
e donos de sítio
felizes seremos.

Cora Coralina. Poemas dos becos de Goiás e estórias mais. 
São Paulo: Global, 2014. p. 210.

AMPLiAndo o
CoNHECiMENTo

Desposada: esposa, mulher 
casada.
Gleba: terreno para cultivo.
Tulha: terreno cercado em 
que são secados os frutos 
colhidos.
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Cr
éd

ito

a autorreflexão é essencial para 
compreendermos plenamente 
nossos anseios, medos e desejos. QUeM SoMoS? De onDe VIeMoS? PArA QUe 

eXIStIMoS? AonDe VAMoS?
Já vivemos um pouco e já sabemos algo sobre nós mesmos. 

contudo, continuamos a ser um mistério. Muitas perguntas ainda 
esperam por respostas. Precisamos refletir sobre nossos valores, o 
que nos faz feliz e que desperta em nós o sentimento de realização. 
À medida que vivemos, desenvolvemos hábitos que não nos trazem 
nenhum benefício e acumulamos valores que não são nossos. se 
nos examinarmos constantemente e nos questionarmos, é possível 
mudar e perceber aquilo que é mesmo importante para nós. Mas 
conhecer-se verdadeiramente para aprender a cuidar de si é um 
desafio para toda a vida. É um desafio que vale a pena!

AUtoconHecIMento: 
essenciaL Para o 

creScIMento PeSSoAL

1

pr
ud

ko
v/

sh
ut

te
rs

to
ck

.co
m

Como você deve ter percebido ao longo deste diálogo, desen-
volver sua sexualidade está muito relacionado ao tema do cuidado. 
Exige cuidado com as emoções, com a saúde, com o outro e com 
a vida. Cuidar inclui aprender a usar métodos contraceptivos e 
evitar as doenças sexualmente transmissíveis – mas vai muito além 
disso. Existem cuidados cotidianos que são extremamente impor-
tantes para garantir o bem-estar de nosso próximo.

Um exemplo são as transgressões cometidas por pessoas que 
nem sequer estão em um relacionamento. É claro que, para duas 
pessoas se envolverem, é necessária uma manifestação de interesse 
que muitas vezes ocorre por um elogio. A maneira mais comum de 
tentar dar início a um encontro é se aproximar de uma pessoa, puxar 
uma conversa e, dependendo do caso, estabelecer algum contato 
físico, como tocar as mãos ou o ombro dela. Contudo, tanto o diá-
logo quanto o toque só podem ocorrer se houver consentimento 
das duas partes.

Um problema recorrente muito grave é justamente a maneira 
pela qual as pessoas têm se abordado e, mais especificamente, o 
modo com que muitos homens abordam mulheres em quem estão 
interessados. As “cantadas” – ou seja, o uso de frases e elogios 
prontos – vêm completamente fora de contexto e causam muito 
incômodo. Vistos como “piadas” ou como “elogios inocentes”, esses 
comentários na realidade são formas de assédio que deixam as mu-
lheres desconfortáveis, ameaçando a liberdade de transitar e usar o 
espaço público sem serem constrangidas. Pior ainda é a situação do 
toque indiscriminado nos transportes públicos e festas. A atitude de 
“passar a mão” em alguém constitui um assédio grave, que viola o 
direito da pessoa a seu próprio corpo. É um excesso de liberdade 
por parte de quem assedia.

O QUE FAZ A 
DIFerenÇA

0

20

40

60

80

100

NA
BALADA

ONDE VOCÊ JÁ RECEBEU CANTADA?
(possível selecionar mais de uma opção, em %)

FALSO ELOGIO
QUATRO EM CADA CINCO
MULHERES SE DECLARAM
INCOMODADAS EM OUVIR
CANTADAS E DEIXARAM DE
FAZER ALGO POR MEDO DE
ASSÉDIO.

Já deixou de
fazer alguma
coisa por medo
de assédio?

NÃO
19%

NÃO
10%

NÃO
15%

SIM
27%

NÃO
32%

NÃO
14%

SIM
17%

NÃO
18%

SIM
81%

SIM
90%

SIM
85%

NÃO
73%

SIM
68%

SIM
86%

NÃO
83%

SIM
82%

Já trocou de roupa
pensando no lugar
que você ia por
medo de assédio?

Você responde aos
assédios que
houve na rua?

Você já
foi assediada?

Ouvir cantada
é algo legal?

33

No trabalho Na balada Em lugares
públicos

Na ruaNo transporte
público

64
77 80

98

Já tentaram
te agarrar?

Já foi xingada porque
disse não às cantadas
de alguém?

Já passaram
a mão em você?

Fonte: Think. Olga. Chega de Fiu Fiu: resultado da pesquisa. Disponível em: <http://thinkolga.com/2013/09/09/
chega-de-fiu-fiu-resultado-da-pesquisa/>. Acesso em: maio 2016.
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Revivendo os DiÁlogos

1. Forme um grupo com uns colegas de acordo com a orientação do professor e, 
juntos, façam, em uma folha à parte, uma breve revisão dos cinco diálogos deste 
Quarto Momento.

2. Quando estudamos o valor da generosidade, apresentamos para sua reflexão a 
seguinte frase: “Se fôsseis tratar todas as pessoas de acordo com o merecimento 
de cada uma, quem escaparia da chibata? Tratai deles de acordo com vossa honra 
e dignidade. Quanto menor o seu merecimento, maior valor terá nossa generosi-
dade” (Shakespeare. Hamlet. Ato II, cena II). Como você entendeu essa frase? Você 
concorda com ela?
A frase nos sugere que a generosidade seja praticada independentemente do mérito daquele que é alvo desse valor. Para 

fundamentar isso, Shakespeare pergunta se, caso todos fossem julgados por seus méritos e faltas, alguém seria capaz de escapar do 

castigo. Nesse sentido, ele propõe que, se tomarmos como referência a honra e a dignidade – e não o merecimento – como critérios 

para ajudar, será maior o valor da generosidade quando o mérito de quem é alvo dela for menor. Os estudantes podem concordar

ou discordar, de acordo com os próprios argumentos, mas o que está por trás da frase é que algumas pessoas precisam de ajuda, 

mesmo que tenham merecido a situação ruim em que se encontram. Aí entra o valor do perdão.

3. Cite três hábitos que comprometem a saúde do corpo e da mente.
a)  

b)  

c)  

4. Explique alguns benefícios de agir com gentileza em relação aos outros.
A gentileza é capaz de provocar um sentimento agradável tanto em quem é alvo dela quanto em quem a pratica. O ato de gentileza 

pode melhorar o dia de uma pessoa e mudar os sentimentos dela. A prática da gentileza também é uma forma de mostrar que nos

importamos com quem está ao redor, contribuindo para melhorar a autoestima dessas pessoas. Por fim, é verdade que a gentileza

gera gentileza e é capaz de abrir importantes portas no mundo.

Exemplos de respostas: comer na frente da televisão, trocar horas de sono por horas de lazer ou estudo, fazer mais de três 

horas de intervalo entre as refeições, não praticar atividades físicas, usar drogas para aumentar o desempenho físico ou para 

superar momentos de dificuldade...

174
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ENSINO FUNDAMENTAL II

PROJETO APOEMA 
LEITURA E PRODUÇÃO 
DE TEXTO

LANÇAMENTO



A coleção foi elaborada para possibilitar 
aos alunos do 6º ao 9º ano a leitura e o 
estudo dos mais variados gêneros textuais. 
Os volumes complementam qualquer 
obra de Língua Portuguesa de outras 
coleções e apresentam textos como 
contos, crônicas, poemas, resenhas, 
histórias em quadrinhos, artigos 
de opinião e muitos outros.

As atividades foram especialmente 
preparadas para que, 
conhecendo a organização, as 
particularidades e as funções de cada 
gênero textual no cotidiano, o aprendizado 
do aluno seja efetivo por meio da 
leitura e interpretação dos textos.
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 COLEÇÃO APOEMA – LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO

DESCRIÇÃO 
DO 
PRODUTO

DIFERENCIAIS

Para o aluno

• 1 livro anual (6º ao 9º ano)

• 1 caderno de texto anual (6º ao 9º ano)

Para o professor

• 1 Livro do Professor, anual (6º ao 9º 
ano), com respostas das atividades, 
comentários, orientações e Guia Didático

• 1 caderno de texto anual (6º ao 9º ano)

Formato:  
20,5 cm × 27,5 cm

Acabamento:  
brochura

• Seleção de textos variados e adequados à 
faixa etária de cada ano, o que proporciona o 
aprendizado efetivo dos gêneros textuais.

• Propostas de produção de texto com todas as 
etapas contempladas e orientadas para o aluno.

• Seções extras que ampliam o repertório cultural 
do aluno, tornando seu conhecimento mais 
amplo e articulado com outras disciplinas.

• Caderno de texto acompanha cada volume da 
coleção para que o aluno registre suas produções.

• Objetos Educacionais Digitais relacionados 
ao conteúdo dos volumes disponíveis 
no Portal Projeto Apoema.
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RECURSOS PARA O PROFESSOR

• Livro do Professor com respostas, comentários e orientações que facilitam o trabalho docente em sala de aula.

• Informações complementares que tornam o livro eficaz, dispensando a consulta a outros materiais de apoio.

• Guia Didático com informações sobre a elaboração da coleção e suas características, além 
de comentários a respeito das seções que compõem os cinco volumes.

• Versão digital, disponível no Portal Projeto Apoema, para ser utilizada em projeções ou baixada pelo professor.

1. Observe o texto e responda às questões oralmente.

a) Que nome recebem os textos como este que você lerá?

b) Leia o título. O que será que o texto conta?
O texto é uma história em quadrinhos.

Resposta pessoal.

TexTo 2
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au
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di

to
ra
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td
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100
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ENSINO FUNDAMENTAL II

APOEMA 
GRAMÁTICA

PROJETO



A coleção foi elaborada para 
possibilitar aos alunos do 6º ao 9º 
ano o aprofundamento de conceitos 
gramaticais e ortográficos. Os 
volumes complementam qualquer 
obra de Língua Portuguesa de outras 
coleções e apresentam textos variados 
de diferentes gêneros, além de  
explicações claras e objetivas para 
que o aluno avance nos estudos. As 
atividades também foram especialmente 
criadas para que o aprendizado 
da língua, nas suas diversas 
modalidades de uso, seja efetivo.



DIFERENCIAIS

• A coleção propõe uma abordagem gradual dos 
conteúdos gramaticais e ortográficos, respeitando 
a faixa etária de cada ano e proporcionando ao 
aluno um aprendizado efetivo das normas que 
regem a língua, bem como um estudo autônomo.

• A coleção estimula o aprendizado, revelando-se 
um excelente recurso didático para uso em sala 
de aula. Os conteúdos são trabalhados em textos 
atraentes, como notícias, tiras, HQs, blogs, entre 
outros gêneros, e as atividades têm uma abordagem 
interpretativa, que ajuda o aluno a compreender 
esses conteúdos e aplicá-los.  
Um exemplo é o boxe Tome cuidado, que traz 
um alerta sobre erros que devem ser evitados.

• O boxe Enriqueça seu texto mostra ao 
aluno a importância do conhecimento 
linguístico para a produção textual.

100

Para o aluno

• 1 livro anual

Para o professor

• 1 Livro do Professor, anual, que inclui 
guia didático com conceitos de texto, 
gramática, variedades linguísticas, 
normas urbanas de prestígio etc.

Formato: 
20,5 cm × 27,5 cm 

Acabamento:  
brochura

 COLEÇÃO APOEMA GRAMÁTICA

DESCRIÇÃO 
DO 
PRODUTO
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RECURSOS PARA O PROFESSOR

• O Livro do Professor traz respostas e comentários que orientam o trabalho docente em sala de aula.

• No final do livro constam tabelas para consultas, lista de todos os textos utilizados e dos boxes Conheça os gêneros do texto.
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ENSINO FUNDAMENTAL II

PROJETO APOEMA



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.

Autores

Português
Lucia Teixeira, Karla Faria 
e Silvia Maria de Sousa

Matemática 
Linos Galdonne

Ciências 
Mônica Waldhelm, Ana Maria 
Pereira, Margarida Santana (6º, 
7º e 8º ano), Carlos Eduardo 
Pinto e Ana Paula Bemfeito (9º ano)

História 
Renato Mocellin e Rosiane de Camargo

Geografia 
Roseni Rudek, Marcos Gonçalves, 
Lilian Sourient e Cláudia Magalhães 

Inglês 
Mariana Cardieri Mendonça e Renato 
Mendes Curto Júnior (6º e 7º ano), 
Paula Calderari e Mariana Cardieri 
Mendonça (8º e 9º ano)

Biologia 
Mônica Waldhelm e Ana Maria Pereira

Espanhol 
Agustina Arias
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DESCRIÇÃO 
DO 
PRODUTO

DIFERENCIAIS

Para o aluno

• 1 livro por ano para cada disciplina – 
História, Geografia, Português, Matemática, 
Ciências, Inglês e Espanhol (6º ao 9º ano) 
– e um livro de Biologia (volume único)

• 1 Caderno de Atividades – Matemática 
para cada ano (6º ao 9º ano)

Para o professor

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

• 1 Caderno de Atividades – Matemática, que 
inclui respostas e sugestões de resolução

Formato: 
20,5 cm × 27,5 cm 

Acabamento:  
brochura

• 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.

 COLEÇÃO APOEMA
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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 capítulo.



Projeto Apoema Português

A coleção proporciona contato efetivo 
com diversos gêneros textuais, desen-
volvendo no aluno as habilidades rela-
cionadas à Língua Portuguesa. O conteú 
-do gramatical é inserido sutil e asser-
tivamente ao longo dos textos, envol-
vendo diferentes situações comunicativas.

Projeto Apoema Ciências 

A visão da Ciência como uma constru-
ção humana dinâmica, que a cada dia 
se modifica, é explorada no projeto por 
meio de seções e recursos diversifica-
dos. Com linguagem clara e objetiva, o 
texto se constrói em tom de conversa, 
mostrando a influência crescente da 
Ciência e da tecnologia em nossa vida.

Projeto Apoema Geografia 

O projeto valoriza a construção do enten-
dimento da Geografia por meio da visão 
de totalidade. As relações entre socie-
dade e natureza se complementam, e 
são apresentadas situações adequadas 
para que o aluno desenvolva a capaci-
dade de ler, compreender e representar 
o mundo em que vive. Temas associados 
à participação na sociedade, como plu-
ralidade cultural, meio ambiente e con-
sumo, são trabalhados de forma contínua.

Projeto Apoema Espanhol

Valorizando o aprendizado de forma inte-
grada à realidade do aluno, o projeto 
oferece recursos facilitadores e estimu-
lantes. As atividades envolvem trabalho 
em equipe, pesquisas adicionais, jogos, 
discussões e leituras diversas, contri-
buindo para a dinâmica de aprendizado 
com manifestações práticas do uso do 
idioma estrangeiro. Há ainda um CD por 
volume para trabalhar o áudio e dicas 
de livros e sites que proporcionam mais 
opções de aprofundamento do contato 
com o idioma estrangeiro e de sua prática.

Projeto Apoema Matemática 
– Caderno de Atividades

O Projeto Apoema Matemática – 
Caderno de Atividades é mais um ins-
trumento 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 aprofunda-
mento dos assuntos abordados em aula.

Projeto Apoema Matemática 

Os livros da coleção nasceram de expe-
riências reais vividas em sala de aula. O 
projeto gráfico limpo e arejado permite 
organização adequada do conteúdo apre-
sentado. As atividades diversificadas, em 
ordem crescente de dificuldade, respei-
tam o processo de aprendizagem. Seções 
contextualizadas, em momentos oportu-
nos, complementam o material. Ao final de 
cada unidade, exercícios de revisão contri-
buem para a consolidação do aprendizado.

Projeto Apoema História 

O projeto trabalha a noção linear de tempo, 
seguindo a periodização clássica ociden-
tal e contemplando também os conteú-
dos de História da África e do Oriente. Isso 
possibilita ao aluno compreender os pro-
cessos de transformação da sociedade e 
de construção da História, entendendo-se 
como sujeito e agente desses contextos.

Projeto Apoema Inglês 

Valorizando o aprendizado de forma inte-
grada à realidade do aluno, o projeto ofe-
rece recursos facilitadores e estimulan-
tes. Atividades que envolvem trabalho em 
equipe, pesquisas adicionais, jogos, dis-
cussões e leituras diversas contribuem 
para a dinâmica de aprendizado com 
manifestações práticas do uso do idioma 
estrangeiro, incentivando, ainda, a for-
mação cidadã e multicultural. Um CD por 
volume para o trabalho com listening e 
dicas de livros e sites proporcionam mais 
opções de aprofundamento do contato 
com o idioma estrangeiro e de sua prática.

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 alu-
nos no debate de questões relevantes 
no mundo contemporâneo, preparan-
do-os para o ingresso no Ensino Médio.

*Opcional para os anos finais do Ensino Fundamental II

 COLEÇÃO APOEMA



CONTEÚDO DIGITAL – PORTAL APOEMA

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

DESCRIÇÃO 
DO 
PRODUTO

Para o aluno

• Livro do Aluno

• Objetos educacionais no portal do projeto

Para o professor

• Guia Didático

• Ferramentas pedagógicas exclusivas on-line

• Sugestões de avaliação especialmente 
criadas para o projeto

RECURSOS
PARA O PROFESSOR

DIFERENCIAIS

• Os Objetos Educacionais Digitais apresentam 
conteúdos que aprofundam o estudo proposto 
no livro, explorando suas potencialidades.

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

• Alguns textos do OED apresentam hipertextos, 
palavras em negrito que, quando clicadas, 
exibem informações complementares.

• O layout dos Objetos Educacionais Digitais tem interface 
amigável e intuitiva. É similar ao de games e redes sociais, 
que os alunos já conhecem e com os quais têm afinidade.

• A fim de tornar os OEDs cada vez mais acessíveis, em 
muitos deles são inseridas legendas e narração.

Cada objeto tem um guia didático próprio de 
sugestões didáticas que, além de apresentar 
as expectativas de aprendizagem e as 
respectivas habilidades e competências, traz 
novos enfoques e ideias para as aulas.
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ENSINO FUNDAMENTAL II

TEMPOCOLEÇÃO

LANÇAMENTO



A Coleção TEMPO assegura a função 
do livro didático como estímulo ao 
aprendizado dos alunos e também 
como um recurso prático e eficiente 
ao professor. Como ser atrativo sem 
deixar de lado o rigor conceitual 
de cada disciplina? Como oferecer os 
conteúdos na medida certa e de acordo 
com o tempo do aluno e do professor? 
Como colaborar para ir além dos 
muros escolares e oferecer caminhos 
para uma formação integral? Esses 
questionamentos definiram os três 
valores que perpassam toda a Coleção 
TEMPO: dinamizar a aprendizagem, 
organizar funcionalmente 
os recursos didáticos e formar 
integralmente o aluno, centro 
de todo o processo. 
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PROPOSTA
DE
VALOR • DINAMIZADOR DA APRENDIZAGEM 

Manter o interesse e a participação dos alunos é um 
desafio para qualquer professor. A Coleção TEMPO 
foi concebida para garantir uma dinâmica eficiente, 
dentro e fora de sala de aula, de forma estruturada, 
com características e elementos pensados para que 
o aluno sinta-se sempre estimulado a aprender.

• ORGANIZAÇÃO FUNCIONAL 
Facilitar o planejamento é oferecer praticidade 
na organização dos conteúdos, possibilitando 
uma melhor gestão do tempo de sala de 
aula.  Com propostas claras, a Coleção 
TEMPO oferece ferramentas e recursos que 
tornam o planejamento eficaz e objetivo.

• FORMAÇÃO INTEGRAL DO ALUNO 
O livro didático deve oferecer estratégias 
para que o aluno contextualize seus 
conhecimentos nas diferentes leituras de 
mundo, de maneira efetiva e participativa. A 
Coleção TEMPO propõe o desenvolvimento 
das competências e habilidades diante das 
novas tecnologias e das práticas cotidianas.

 COLEÇÃO TEMPO
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OS VALORES DA COLEÇÃO E SEU PAPEL NO 
PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM
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 COLEÇÃO TEMPO

Ciências

Trabalha os conceitos científicos com princípios éticos e 
fundamentados na dimensão histórica. Desperta o interesse do 
aluno ao estabelecer as relações entre homem-natureza-tecnologia.

História

Valoriza questões socioculturais dos diferentes povos por meio de 
documentos orais e escritos, fontes históricas, imagens, infográficos 

e por questionamentos em diversas atividades.

Geografia

Torna a linguagem geográfica compreensível para que o aluno 
entenda seu ambiente, as diversas escalas espaciais e perceba 

os efeitos da ação humana na transformação do espaço.

Matemática

Contém diferentes estratégias e textos extras com desafios e 
curiosidades, além de uma diversidade de exercícios que colaboram 

para um bom desenvolvimento do raciocínio matemático.

Português

Com uma estrutura bem organizada, propõe o equilíbrio entre as 
perspectivas linguísticas e normativas e a interação da linguagem 

com as inúmeras situações sociais do mundo real.
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RECURSOS DIDÁTICOS IMPRESSOS E DIGITAIS INTEGRADOS

Os diversos recursos tecnológicos selecionados para a Coleção TEMPO trazem a tecnologia para sala de aula e, mediados pelo professor, 
colocam o aluno em contato com o universo do conhecimento, complementam o livro didático, dinamizam os conteúdos, desenvolvem as 
habilidades cognitivas e exploram a linguagem virtual. O Livro Digital e os OEDs tornam a aula ainda mais dinâmica para o aluno, e os recursos 
voltados ao professor, no Portal, como o Planejador de aulas e o Banco de Questões, servem como subsídios para seu trabalho em sala de aula.

PARA O ALUNO PARA O PROFESSOR

• LIVRO IMPRESSO

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

 ∙ Formato: 20,5 cm × 27,5 cm

 ∙ Acabamento: brochura

• LIVRO DIGITAL

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

 ∙ Recursos interativos diversos e 
integrados ao conteúdo do livro

 ∙ Tutorial para utilização dos recursos

• PORTAL EDUCACIONAL, com Objetos 
Educacionais Digitais (OEDs)

• LIVRO IMPRESSO

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

 ∙ Manual com indicativos dos recursos 
disponíveis no portal e no Livro Digital

 ∙ Formato: 20,5 cm × 27,5 cm

 ∙ Acabamento: brochura

• LIVRO DIGITAL

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

 ∙ Recursos interativos diversos e 
integrados ao conteúdo do livro

 ∙ Tutorial para utilização dos recursos

• PORTAL EDUCACIONAL, com 
recursos didáticos variados:

 ∙ Banco de questões

 ∙ Sequências didáticas

 ∙ Planejador de aulas

 ∙ Objetos Educacionais Digitais (OEDs)
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 COLEÇÃO PRATICANDO MATEMÁTICA

DIFERENCIAIS

RECURSOS PARA O PROFESSOR

Para o aluno

• 1 livro anual

Para o professor

• 1 Livro do Professor, anual, que inclui um manual

Formato:  
20,5 cm × 27,5 cm

Acabamento:  
brochura

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

• 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. 

• Sugestões de trabalho, comentários a respeito das atividades e recursos 
didáticos e bibliográficos.

EDIÇÃO RENOVADA DA COLEÇÃO, QUE JÁ ERA 

SUCESSO NO MERCADO, APRESENTA UM MATERIAL 

MAIS BEM ESTRUTURADO PARA O PROFESSOR E UM 

LIVRO DIDÁTICO MAIS PRÁTICO PARA O ALUNO. 

A DISTRIBUIÇÃO DE CONTEÚDOS E EXERCÍCIOS É 

EQUILIBRADA E ORGANIZADA EM GRAU CRESCENTE 

DE DIFICULDADE, ALÉM DE DAR ÊNFASE À 

CONTEXTUALIZAÇÃO DO CONHECIMENTO.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
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 COLEÇÃO TROPICAL IMPACT

DIFERENCIAIS

RECURSOS PARA O PROFESSOR

Para o aluno

• 1 livro anual
• 1 CD que acompanha cada livro

Para o professor

• 1 Livro do Professor, anual, que inclui um guia com orientações
• 1 CD que acompanha cada livro

Formato:  
20,5 cm × 27,5 cm

Acabamento:  
espiral

• 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 oportuni-
dade 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 cultura 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 transver-
sal (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 traba-
lhada na seção Focus.• O Guia do Professor traz sugestões de técnicas e procedimentos que esti-

mulam os alunos a desenvolver as habilidades de oralidade e escrita. 
Apresenta, ainda, a estrutura de toda a coleção, orientações passo a passo 
para trabalhar cada unidade e sugestões de leitura.

COM UMA PROPOSTA 

DINÂMICA E CRIATIVA, A COLEÇÃO 

PRIORIZA O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS 

LINGUÍSTICAS POR MEIO DO ENSINO INTEGRADO 

À REALIDADE DOS ALUNOS DO 6º AO 9º ANO, 

RESPEITANDO OS LIMITES DE APRENDIZADO PARA 

CADA IDADE. AS “CHAMADAS” POSSIBILITAM 

AINDA A ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR, 

RELACIONANDO A LÍNGUA INGLESA A OUTRAS 

ÁREAS DO CONHECIMENTO.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO





ENSINO
MÉDIO





119

A SÉRIE BRASIL – Ensino Médio tem como propósito contribuir para a formação de cidadãos 
conscientes de seu papel na transformação da sociedade. Para tanto, apresentamos um conjunto 
de propostas que privilegiam a assimilação dos conteúdos curriculares, aliado ao exercício de uma 
postura crítica, propiciando ao aluno uma opinião independente e uma leitura própria do mundo.

Respeitando as necessidades e demandas de cada área do conhecimento, seu diferencial 
está na estruturação do conteúdo didático na medida certa, o que favorece a otimização do 
ano letivo, sem, entretanto, desconsiderar os desafios específicos de cada disciplina.



AS OITO DISCIPLINAS E 
SEUS COMPONENTES
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 SÉRIE BRASIL

RECURSOS IMPRESSOS RECURSOS DIGITAIS

LIVRO DO 
ALUNO

LIVRO DO 
PROF.

CAD. DE 
REVISÃO

LIVRO 
DIGITAL

OEDs
SEQUÊNCIAS 
DE REVISÃO

PORTAL 
EXCLUSIVO

CD DE 
ÁUDIO

ARTE a a a a a a a

BIOLOGIA a a a a a a a

FÍSICA a a a a a a a

GEOGRAFIA a a a a a a a

HISTÓRIA a a a a a a a

INGLÊS a a a a a a

MATEMÁTICA a a a a a

SOCIOLOGIA a a a a a

A equipe das coleções da SÉRIE BRASIL - Ensino Médio reúne educadores com experiência na produção 
acadêmica e nas práticas de ensino em sala de aula. Especialistas em suas áreas de conhecimento, os 
autores sequenciaram o conteúdo específico de cada disciplina com a proposta de formação integral do 
aluno – da preparação para os exames vestibulares ao desenvolvimento do espírito crítico, fundamental 
para enfrentar os desafios da universidade, do mercado de trabalho e da vida em sociedade.

OS AUTORES
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Inglês 

Contribui para a formação do aluno de 
maneira integrada e unificada, preparan-
do-o para o exercício da cidadania e para 
a compreensão da diversidade social, cul-
tural e linguística que caracteriza a socie-

dade contemporânea. 

Física

Destaca-se pela clareza na exposição dos 
conteúdos. Conceitos físicos são discuti-
dos com o devido rigor, com uma lingua-
gem acessível. Os temas estabelecem 
contato com a realidade do aluno, pri-
vilegiando a exposição contextualizada.

Matemática 

Valoriza o conhecimento prévio do aluno, 
bem como questões contextualizadas em 
outras áreas do conhecimento. A sistema-
tização de conceitos, realizada de modo 
estruturado, é facilitadora do processo 

de construção do conhecimento. 

Biologia 

Apresenta os conteúdos do menor para o 
maior nível de organização biológica e os 
grupos de seres vivos de acordo com sua 
posição na escala evolutiva. Funcional e 
bem sinalizada, a obra facilita a identifi-

cação de seções e atividades.

Arte 

Privilegia os diversos elementos da arte 
e da cultura na contemporaneidade, pro-
pondo um diálogo interdisciplinar com 
outras áreas do conhecimento e com o 
cotidiano vivenciado pelos jovens. 

Geografia

Promove a articulação entre o global e o 
local, o estudo das relações entre natu-
reza e sociedade na produção do espaço 
geográfico, o uso da representação car-
tográfica e a valorização do trabalho inte-
grado e interdisciplinar.

História

Articula teoria e prática e aproxima os 
conteúdos históricos ao cotidiano do 
aluno, apresentando a História como um 
conjunto de processos derivados da ação 
de indivíduos, incluindo o próprio aluno. 

Sociologia 

Por meio do diálogo com o filme Tempos 
Modernos, de Charles Chaplin, a obra 
apresenta os principais conceitos da 
Antropologia, Ciência Política e Sociologia, 
com uma linguagem clara e acessível 
aos alunos do Ensino Médio.
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RECURSOS
DIGITAIS

 SÉRIE BRASIL

LIVROS DIGITAIS

O material impresso ganha versão eletrônica 
com conteúdo extra e mecanismo para 
buscas avançadas durante a leitura. O livro 
digital da SÉRIE BRASIL – Ensino Médio 
apresenta o conteúdo integral do livro 
impresso, do aluno e do professor, enriquecido 
com Objetos Educacionais Digitais (OEDs), um 
conjunto de recursos extras que aprofunda 
e facilita a assimilação dos diferentes temas 
trabalhados. A ordem das páginas é a mesma, 
garantindo a continuidade das atividades de 
ensino em qualquer ambiente ou situação. 
Nessa versão digital é possível fazer buscas 
de conteúdo por palavras-chave e acessar 
capítulos específicos pelo sumário, além de 
ampliar imagens, como mapas e fotografias.
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PORTAL DA COLEÇÃO

Conteúdos complementares são divididos em perfis para professor e aluno de acordo com as necessidades específicas de 
cada um. Com o propósito de ampliar ainda mais o alcance de seu conteúdo, a SÉRIE BRASIL – Ensino Médio mantém um 
portal com ferramentas e materiais de apoio divididos por disciplinas e em perfis distintos para professor e aluno. O conteúdo 
disponível está nas versões digitais de todos os livros e no Manual do Professor. Está também nas Sequências de Revisão, 
nos Objetos Educacionais Digitais (OEDs) e nas informações complementares sobre os principais vestibulares e Enem.

Pacote de recursos multiplataforma que amplia o conteúdo do livro impresso e aproxima o processo de aprendizagem 
da realidade do aluno. O conteúdo apresentado nos livros impressos da SÉRIE BRASIL – Ensino Médio é 
enriquecido na versão digital com os Objetos Educacionais Digitais (OEDs). São seis recursos diferentes oferecidos 
para tornar o aprendizado mais estimulante e mais próximo da realidade do aluno. Em conjunto com os outros 
componentes das coleções, facilitam a visualização, a exploração, a explicação e a assimilação dos temas.

Criadas com o objetivo de reforçar a assimilação dos conteúdos apresentados, as Sequências de Revisão possibilitam 
ao professor e aluno que avaliem os resultados e planejem eventuais atividades de reforço. Resumos das aulas, 
atividades extras de aprendizagem e de avaliação e aprofundamento dos temas são alguns dos recursos oferecidos no 
formato PowerPoint. Bimestrais, as Sequências de Revisão seguem a mesma ordem de apresentação do livro impresso, 
mas proporcionam a customização pelo professor de acordo com as necessidades de revisão identificadas. 

OBJETOS EDUCACIONAIS DIGITAIS (OEDs)

SEQUÊNCIAS DE REVISÃO

PORTAL DO PROFESSOR

• Avaliações e gabaritos 

• Exercícios extras e desafios 

• Conteúdos complementares 

• Quadro de habilidades e competências 
trabalhadas em cada coleção 

• Planejamento bimestral e semestral de aulas 

• Planejamento de aulas de revisão 

PORTAL DO ALUNO

• Avaliações e gabaritos 

• Exercícios extras e desafios 

• Conteúdos complementares 

• Informação sobre Enem e vestibulares
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HISTÓRIA 
EM
DEBATE

REEDIÇÃO

ENSINO MÉDIO



O objetivo maior do ensino 
de História na fase da educação 
básica é estudar o passado para 
compreender o presente. Nessa coleção, 
além de serem orientados a alcançar 
esse objetivo, os alunos são 
motivados a refletir sobre a realidade atual e a 
perceber a formação da sociedade em 
que vivem. A obra oferece aos jovens 
as ferramentas para que se posicionem 
diante do mundo de forma 
consciente e para que atuem como 
agentes e sujeitos de seu tempo 
histórico e assim estejam aptos a enfrentar 
as diversas situações do ambiente 
profissional e dos conflitos sociais, 
ideológicos, políticos e culturais. 



 COLEÇÃO BRINCANDO COM INGLÊS

DESCRIÇÃO 
DO 
PRODUTO

DIFERENCIAIS

Para o aluno

• 3 livros (1º ao 3º ano)

Para o professor

• 3 livros do mestre (1º ao 3º ano), cada um 
acompanhado do Manual do Professor

Formato:  
20,5 cm × 27,5 cm

Acabamento:  
brochura

• Abordagem temática: terra e propriedade 
(1º ano); direitos humanos (2º ano); 
e lutas por liberdade (3º ano). 

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

• Relação entre História e outras 
disciplinas escolares.

• Diálogo com a cultura juvenil.

• Ampla iconografia e muitos 
textos historiográficos.

• Testes e questões dissertativas 
do Enem e de vestibulares.
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Debate interdisciplinar Feminina

38,8%

71,3%

milhões de mulheres 
exerciam trabalho 
remunerado 
em 2013.

44,6 43,5% 
dos trabalhadores 
brasileiros eram 
mulheres em 
2013.

das famílias 
brasileiras 
contam com
o rendimento 
das mulheres 
no orçamento. 

da renda das famílias 
vinham do trabalho 
feminino em 2013.

5,6%
,mas entre 

7,6%.

De 2 
a 4 anos

De 4
a 7 anos

De 7
a 14 anos

Mais
de 14 anos

Menos de
de 2 anos

QUANTAS MULHERES EXERCEM TRABALHO REMUNERADO? 

COMO SE CARACTERIZA A FORÇA DE TRABALHO FEMININO? 

QUE MUDANÇAS DEMOGRÁFICAS
ESTÃO RELACIONADAS 
A ESSE CRESCIMENTO?

72%

O que isso 
representa?

A MATERNIDADE CONCORRE COM A CARREIRA? 

54,9%

A contribuição �nanceira

Em média, 
apenas

2,9%
das pessoas 
formavam 
uma família 
em 2013.

As famílias 
estão 

menores

Mulheres de 
15 anos ou 
mais de 
idade.

Escolaridade 
das mulheres 

economicamente 
ativas.

Filhos/Mulher1960 -

1980 -

2000 -
2010 -

A fecundidade 
caiu.

4,4%
6,3%

2,3%
1,9%

A taxa de atividade geral das 
mulheres em 2013 
era de 

as que têm mais 
de 12 anos de estudo
o valor sobe para 

Taxas de atividade feminina de acordo com a idade do último �lho vivo (2009) 

57% 69% 74% 46%

Até 
3 

anos

De 
4 a
10 

anos

Mais 
de
11 

anos

10,5%

32%

57,5%

Ch
ris

tia
ne

 M
es

si
as

Capítulo 8 O trabalho no Brasil contemporâneo222 223

A participação das mulheres no mercado de trabalho 

1. Os dados da página ao lado estão organizados em torno de algumas questões ligadas à partici-
pação das mulheres no mercado de trabalho. Elabore respostas às questões propostas utilizando 
os dados como base para os argumentos.

2. Que desafios quanto ao mercado de trabalho fazem parte da vida das mulheres brasileiras?

Atividades

A luta das mulheres pela igualdade de direi-
tos está ligada ao crescimento da força de traba-
lho feminina. Os dados sobre a participação das 
mulheres no mercado de trabalho poderiam até 
mesmo ser usados como um indicador da situa-
ção feminina nos diversos países do mundo: nas 
nações em que há uma grande inserção das mu-
lheres em atividades profissionais remuneradas, 
pode-se encontrar um maior número de movimen-
tos feministas pela conquista de direitos sociais. 

Grande parte das mulheres vê o trabalho re-
munerado como um caminho para a conquista 
de sua emancipação: exercer uma atividade remu-
nerada traz resultados financeiros – o que influen-
cia a divisão de poder entre mulheres e homens –, 
além de ampliar as relações sociais, com grande 
impacto sobre o papel social da mulher.

A inserção das mulheres no mercado de tra-
balho traz repercussões sociais, pois exige que 
sejam estabelecidas políticas públicas de cuida-
do e educação das crianças, como o acesso a 
creches e escolas de Educação Infantil e a am-
pliação da licença de trabalho aos pais. Também 
há repercussões na organização das famílias, 
como a demanda por uma divisão igualitária de 
responsabilidades no cuidado com a residência 
e os filhos.

Ocupar postos de trabalho não é tarefa 
fácil para elas. Embora grande parte das mulhe-
res mais pobres exerça atividade remunerada há 
bastante tempo, a principal inserção feminina se 
dava, até algumas décadas atrás, sobretudo em 
atividades informais, como limpeza, preparo de 
comida e cuidado com crianças. 

Essa situação vem se modificando rapida-
mente. Hoje, cerca de metade das trabalhadoras 
brasileiras completou a educação básica (acumu-
lando, portanto, mais de 11 anos de estudo). Entre 
aquelas que completam quatro anos de Ensino 
Superior, a taxa de atividade – ou seja, de exercício 
profissional remunerado – ultrapassa 80%.

Fonte: IBGE; Organização das Nações Unidas. O progresso das mulheres no Brasil 2003-2010. Rio de Janeiro: Cepla; ONU Mulheres, 2011. Disponível em: <http://onumulheres.org.
br/wp-content/themes/vibecom_onu/pdfs/progresso.pdf>. Acesso em: fev. 2016.

Trabalhadora produz peças de madeira em marcenaria. Mirassol (SP), 2014.
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RECURSOS PARA O PROFESSOR

• Projeto interdisciplinar anual, com orientações capítulo a capítulo.

• Descrição dos objetivos, conteúdos, habilidades e competências a serem 
desenvolvidos, além de orientações para trabalhá-los.

• Identificação dos objetivos e orientações de desenvolvimento em todas as atividades propostas. 

• Sugestões de textos e atividades complementares.

RECURSOS PARA O PROFESSOR
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GEOGRAFIA
DAS
REDES
O MUNDO E SEUS LUGARES

REEDIÇÃO

ENSINO MÉDIO



O principal objetivo dessa coleção é 
identificar a relação entre os acontecimentos 
do mundo e os lugares em que eles 
ocorrem e levar o leitor a compreendê-la. 
A coleção fundamenta-se na certeza 
de que a melhor maneira de entender 
Geografia é aquela com a qual nos 
identificamos e por meio da qual 
nos sentimos participantes de uma 
complexa e enigmática rede de relações.



 COLEÇÃO BRINCANDO COM INGLÊS

DESCRIÇÃO 
DO 
PRODUTO

DIFERENCIAIS

Para o aluno

• 3 livros (1º ao 3º ano)

Para o professor

• 3 Livros do Professor (1º ao 3º ano), que 
incluem manual com orientações

Formato:  
20,5 cm × 27,5 cm

Acabamento:  
brochura

• No final de cada capítulo há uma 
seleção de questões de vestibulares 
e do Enem relacionadas ao tema.

• Os mapas são explicados em seu contexto, 
tornando-se uma ferramenta importante 
para a compreensão das diferentes 
geografias construídas pelo ser humano.

• No final de cada unidade, a seção 
Pausa para Pesquisa aproxima 
do aluno os recursos da produção 
do conhecimento científico.

• Grande variedade de projeções 
nos mapas, possibilitando ao aluno 
conhecer mais profundamente as 
representações cartográficas.

• Uso constante de linguagem jornalística 
para contextualizar os acontecimentos 
do mundo no dia a dia do estudante.

130

 GEOGRAFIA DAS REDES



Índice remissivo
Pausa para pesquisa

Ca
rlo

s 
Ca

m
in

ha

O que as estatísticas nos dizem 
sobre as pessoas

A cada eleição, somos inundados por estudos e pesquisas que tentam prever as 
escolhas dos eleitores. Como não é possível perguntar a cada eleitor sua preferência, 
são utilizadas técnicas estatísticas para se chegar a um grupo pequeno de pessoas 
que represente o total de eleitores.

Mas não são apenas os pleitos eleitorais que movimentam estatísticas; muitas 
instituições buscam construir indicadores, índices e taxas com base em dados quan-
titativos. Provavelmente você já ouviu falar em produto interno bruto (PIB), índice 
de desenvolvimento humano (IDH), índice de Gini e taxa de analfabetismo, não é? 
Resultado de trabalhos estatísticos bastante complexos, esses índices e indicadores 
são capazes de revelar os aspectos essenciais de certos fenômenos.

Ocorrem, no entanto, muitas leituras inadequadas desses dados. Por exemplo, 
imagine que uma enquete sobre xenofobia chegue ao seguinte resultado: 57% das 
pessoas contrárias à extensão do direito de voto aos estrangeiros são adultos de 30 
a 40 anos, moradores de edifícios na área central da cidade e usuários de bicicletas. 

Bom, algumas pessoas vão passar a olhar todos os adultos de 30 a 40 anos mon-
tados em uma bicicleta e circulando pela área central da cidade como xenófobos.

Que problemas você consegue perceber nessa leitura dos dados obtidos na enque-
te? A pesquisa apontou que 57% dos entrevistados que se mostraram contrários ao 
direito de voto dos estrangeiros apresentam aquele perfil. E que perfil devem ter os 
que se mostraram favoráveis a esse direito: seria muito distinto? Alguém contrário ao 
direito de voto dos estrangeiros pode ser automaticamente tomado como xenófobo?

O exemplo é fictício, mas temos inúmeros casos em nosso cotidiano de leitu-
ras incorretas de enquetes e estudos estatísticos. Muitas instituições policiais, por 
exemplo, já foram acusadas de, após traçar perfis de pessoas envolvidas em crime, 
passar a tratar a todos que se encaixam neles como potenciais criminosos. Não lhe 
parece uma situação bem semelhante ao nosso exemplo? Em que outras situações, 
conhecidas por você e os colegas, dados estatísticos foram lidos inadequadamente, 
com repercussões negativas?

176 Unidade 4 . Capítulo 9 177
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RECURSOS PARA O PROFESSOR

• O livro propõe reflexões que possibilitam a elaboração de aulas 
dinâmicas e essenciais para o conhecimento de Geografia.

• Comentários e objetivos em cada capítulo.

RECURSOS PARA O PROFESSOR
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ENTRE 
LINHAS E 
PONTOS

ENSINO MÉDIO



O objetivo de Entre 
Linhas e Pontos – Tecendo 
literatura, língua e produção 
textual é despertar nos alunos do 
Ensino Médio o interesse por todas 
as áreas que compõem a disciplina 
de Língua Portuguesa – língua, 
literatura e produção textual – por meio 
de um vasto repertório de textos e temas 
que os levam a percorrer o mundo 
das letras.



 COLEÇÃO BRINCANDO COM INGLÊS

DESCRIÇÃO 
DO 
PRODUTO

DIFERENCIAIS

Para o aluno

• 3 livros (1º ao 3º ano)

Para o professor

• 3 Livros do Professor (1º ao 3º ano), que 
incluem manual com orientações e sugestões

Formato:  
20,5 cm × 27,5 cm

Acabamento:  
brochura

• Tema e seus desdobramentos: cada 
capítulo trabalha um tema central, 
desdobrado em textos, os quais mostram 
a diversidade de abordagem do tema.

• Biografia: traz a biografia dos principais 
autores e indicação de suas obras. É um 
importante recurso para o aluno, que, ao 
conhecer melhor o autor e sua produção, 
pode se interessar por outros trabalhos dele.

• Pontos cruzados: para evitar um 
aprendizado fragmentado, essa seção 
auxilia o professor a relacionar os 
assuntos tratados nas três partes do livro: 
literatura, língua e produção textual.

• Interface: essa seção apresenta aos 
alunos obras artísticas relacionadas ao 
tema abordado. Dessa maneira, além de 
inter-relacionar as partes do livro e outros 
componentes curriculares, eles tornam-se 
capazes de conectar o conteúdo apreendido 
com a realidade artística a que têm acesso.
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RECURSOS PARA O PROFESSOR

Indicações de leituras complementares para enriquecer o trabalho do professor em sala de aula e de 
propostas diferentes abordagens para os conteúdos apresentados em todas as partes do livro.

RECURSOS PARA O PROFESSOR

O Portal Educacional da Coleção Entre Linhas e Pontos disponibiliza recursos que tornam o 
cotidiano escolar de alunos e professores do Ensino Médio mais dinâmico e prazeroso.

www.editoradobrasil.com.br/entre-linhas-e-pontos

Livro Digital 
Livro do Professor e Livro do Aluno no tablet, smartphone e computador.

OEDs 
Recursos interativos para o professor promover uma experiência rica e diversificada em sala de aula.

PDF do livro 
Versão digital do livro impresso exclusiva para professores.

CONTEÚDO DIGITAL

RECURSOS DIGITAIS
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 MATEMÁTICA ACONTECE

DIFERENCIAIS

RECURSOS PARA O PROFESSOR

Para o aluno

• 1 livro para os três anos do Ensino Médio

Para o professor

• 1 Livro do Professor, que inclui um manual com orientações 
para os três anos do Ensino Médio

Formato:  
20,5 cm × 27,5 cm

Acabamento:  
brochura

• No final de cada unidade há uma coletânea de questões de ves-
tibulares e do Enem.

• O projeto gráfico equilibra imagens e textos, valoriza o desenvol-
vimento do conteúdo e facilita a leitura.

• A seção Resumão de Matemática, apresentada nas páginas 
finais do Livro do Aluno, traz de forma resumida conceitos e fór-
mulas de todos os assuntos desenvolvidos na obra.

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

• Sugestões de atividades de avaliação, elaboradas por unidade, con-
forme a organização em que foram divididos os assuntos.

• O livro foi estruturado para que o professor possa fazer um plane-
jamento adequado das aulas, com divisões em momentos didáti-
cos variados, valorizando a participação e a atividade dos alunos.

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, A OBRA 

CONTÉM TODOS OS ASSUNTOS ESSENCIAIS PARA 

OS TRÊS ANOS FINAIS DA ESCOLARIZAÇÃO.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
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RECURSOS PARA O PROFESSOR

• O Manual do Professor auxilia na organização das aulas com a descrição 
dos objetivos e da estrutura de cada capítulo e os comentários sobre o 
conteúdo abordado.

• A bibliografia, além de livros, sugere sites, órgãos governamentais e insti-
tuições para contato, cursos e publicações.

 MATEMÁTICA PARA O ENSINO MÉDIO

DIFERENCIAIS

Para o aluno

• 3 livros (volumes I, II e III)

Para o professor

• 3 livros (volumes I, II e III), com um manual por volume

Formato:  
20,5 cm × 27,5 cm

Acabamento:  
brochura

• Abrange todo o conteúdo do Ensino Médio com aprofundamento 
adequado a esse nível, contribuindo para o aprendizado do aluno, 
especialmente para aqueles que pretendem seguir carreira uni-
versitária em Ciências Exatas.

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

OS LIVROS DA COLEÇÃO APRENDER – MATEMÁTICA 
PARA O ENSINO MÉDIO DESTACAM-SE PELO RIGOR 

MATEMÁTICO E APROFUNDAMENTO DOS CONCEITOS 

DE MODO ADEQUADO AOS ALUNOS DESSE NÍVEL.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
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ENSINO MÉDIO

COLEÇÃO#



Essa coleção facilita a pesquisa e a 
aquisição de conhecimento. É 
caracterizada pelo símbolo #, que 
serve para classificar os assuntos. 
Ela traz informações completas 
relacionadas aos temas abordados.

#: o símbolo antecede  
palavras-chave, designando  
o assunto discutido em  
tempo real.
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DESCRIÇÃO 
DO 
PRODUTO

DIFERENCIAIS

Para o aluno

• 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 cada 
disciplina: Sociologia, Filosofia e Arte

Para o professor

• 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 cada 
disciplina: Sociologia, Filosofia e Arte

Formato: 
20,5 cm × 27,5 cm 

Acabamento:  
espiral

• Seleção de questões extraídas de 
vestibulares e provas do Enem.

• Valoriza a discussão sobre ética e 
cidadania no Ensino Médio.

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

• Diretrizes da coleção: nessa seção, 
são apresentadas metas de ensino, 
estratégias e proposta pedagógica.

• Estrutura didática: traz informações importantes 
sobre a formatação e a organização da Coleção# 
por área de conhecimento e disciplina.

• Textos informativos: são textos auxiliares 
que ajudam o professor a aprofundar seu 
conhecimento sobre os 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: apresentam as obras 
que fundamentam a Coleção#.

 COLEÇÃO#



141

PORTAL DA COLEÇÃO

• O Portal Educacional # é um grande parceiro do professor do Ensino Médio, porque, além de oferecer sugestões de atividades em Word 
para ele utilizar como quiser (RECORTE IDEIAS) e um Banco de Atividades, traz recursos que podem ser utilizados pelos alunos e que 
também otimizam o tempo do professor, que encontra orientações, propostas, atividades, situações de estudo e retomada de conteúdos.

• Os alunos terão, por exemplo, orientação para planejar o estudo para o Enem; provas comentadas; autotestes virtuais, simulados, 
fichas de leitura, aulas multimídias, e PODVEST (ouvir ou fazer download do conteúdo). Todas as propostas estimulam a autonomia, o 
estudo e a retomada de conceitos. Terão acesso a jornais e revistas nacionais e internacionais, mantendo-se informados e atualizados. 
O professor pode utilizar esses recursos para promover outras discussões e enriquecer ainda mais as aulas.

• O portal também oferece dicas importantes de profissionais de sucesso e informações sobre universidades, fontes interessantes para 
os alunos, nesse momento de indecisão sobre a carreira a seguir.



Coleção# Química

Nessa obra busca-se compreender os 
processos químicos e suas implicações 
nas áreas tecnológica, ambiental, política, 
social, econômica e cultural. As informa-
ções, contextualizadas no cotidiano, intro-
duzem e ilustram os conteúdos relevantes 
sobre os elementos químicos e sua inte-

ração com o meio físico.

Coleção# Biologia

A coleção mostra como a Biologia está 
presente na vida do estudante. O con-
teúdo é relacionado a situações cotidia-
nas, mostrando essa proximidade e pro-
movendo reflexões sobre a preservação 
de ecossistemas, recuperação de áreas 
degradadas, manutenção da biodiversi-
dade e acúmulo de biomassa.

Coleção# Física

Para integrar o ensino de Física à prática, 
a abordagem de suas leis e de seus princí-
pios gerais é acompanhada por atividades 
experimentais. Os conceitos fundamentais, 
relacionados tanto a essas práticas como 
aos demais conteúdos, são apresentados 
com rigor científico e linguagem clara.

Coleção# Geografia

A coleção evidencia os valores sociais e 
culturais, contribuindo para a interpreta-
ção dos aspectos naturais de nosso pla-
neta. A abordagem conceitual leva o aluno 
a compreender a relação histórica entre 
sociedade e natureza e a participar ativa-
mente do meio em que vive.

Coleção# Língua Portuguesa 

Cada volume é organizado em três partes: 
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 os alunos, sistematizar e ampliar 
o conhecimento crítico e reflexivo deles. 

Coleção# Matemática

A coleção trabalha o conhecimento mate-
mático aplicado ao cotidiano da sociedade. 
Desse modo, desenvolve as habilidades e 
o raciocínio do aluno de forma contextu-
alizada, possibilitando a interpretação da 
realidade e a resolução de problemas coti-

dianos sob um olhar matemático.

 COLEÇÃO#
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Coleção# História
O conteúdo ajuda o aluno a compreender 
os períodos históricos e relacioná-los, pro-
porcionando o posicionamento dos fatos 
atuais com base na interpretação do pas-
sado. Além disso, a coleção traz exercícios 
que instigam o debate em sala de aula e 
contribuem para a construção da identi-

dade social.

Coleção# Sociologia 

Aborda diversos assuntos, como indústria 
cultural, trabalho, produção, classes sociais, 
política, ideologia e cidadania. Apresenta 
também os principais conceitos e os pen-
sadores mais representativos da história 
da Sociologia. Os conteúdos relacionados 
propiciam debates e possibilitam o desen-
volvimento da capacidade de análise da 
realidade social e de sua transformação.

Coleção# Arte

Essa obra procura desenvolver o senso 
estético e crítico dos alunos. Organizada 
em unidades, a coleção traz atividades 
estruturadas em forma de problemati-
zação e favorece a construção de uma 
noção temporal contextualizada da Arte, 

facilitando a prática pedagógica.

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 pro-
cesso de aprendizagem desse idioma – 
oralidade, leitura, escrita, análise e refle-
xão sobre a língua

Coleção# Filosofia

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

Coleção# Língua Inglesa

Essa coleção foi elaborada com o propó-
sito de introduzir o aluno no universo da 
Língua Inglesa e desenvolver nele as habi-
lidades de ouvir, falar, ler e escrever. Além 
de provocar a curiosidade e o desejo de 
saber mais, os textos desenvolvem a aná-
lise crítica do aluno sobre os universos cul-
tural e social da língua.
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Visite-nos

www.editoradobrasil.com.br
0800 770 1055

 facebook.com/EditoraDoBrasil

 twitter.com/EditoraDoBrasil

 youtube.com/EditoraDoBrasil
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