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Pilares pedagógicos

Aprendizagem significativa – capacidade aplicação de conhecimento em diferentes 
contextos. 

A aprendizagem significativa tem como ponto de partida o aluno como sujeito da 
aprendizagem com atribuição de sentido àquilo que aprendem. O processo de 
apropriação de significados e atribuição de sentidos acontece e contribui para a 
aprendizagem de conteúdos cumpra sua função, favorecendo o crescimento pessoal e 
promovendo o desenvolvimento de competências e habilidades.



Diversidade de linguagens
A diversidade  de gêneros textuais na centralidade de abordagem de conteúdos 
enriquece a linguagem e a comunicação. Nesse sentido, os gêneros são trabalhados em 
diferentes componentes curriculares e mobilizam o desenvolvimento das capacidades 
de leitura, produção e tratamento das linguagens em práticas de diferentes esferas e 
campos de atividades humanas. 
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Aprendizagem pautada em competências e habilidades

As competências e as habilidades expressam as aprendizagens essenciais que devem 
ser asseguradas aos alunos nos diferentes contextos escolares, a gradação dos objetos 
de conhecimento e os contextos em que estes conhecimentos devem ser abordados 
em cada um dos componentes curriculares. 
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Foco em qualidade e resultados

O foco em qualidade e resultados parametriza o nível de aprendizagem dos

estudantes e está alinhado com a aprendizagem significativa – andam lado a

lado e vinculados com uma prática processual e formativa.



Sequência 
metodológica 
própria do 1º 
ano do Ensino 
Fundamental ao 
Ensino Médio  
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Coleção - Ensino Fundamental Anos 
Iniciais 

A coleção apresenta os componentes curriculares
obrigatórios, conforme a BNCC e são 
encadernados da seguinte forma:



ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 

Nos dois primeiros anos do Ensino Fundamental, a ação
pedagógica deve ter como foco a alfabetização, a fim de 
garantir amplas oportunidades para que os alunos se 
apropriem do sistema de desenvolvimento de outras 
habilidades de leitura e escrita e de escrita alfabética de 
modo articulado ao seu envolvimento em práticas 
diversificadas de letramentos.       

BNCC – página 57

“ “ 



TRANSIÇÃO E CONTINUIDADE

A transição entre essas duas etapas da Educação Básica requer muita
atenção, para que haja equilíbrio entre as mudanças introduzidas,
garantindo integração e continuidade dos processos de aprendizagens das
crianças, respeitando suas singularidades e as diferentes relações que elas
estabelecem com os conhecimentos, assim como a natureza das mediações
de cada etapa. Torna-se necessário estabelecer estratégias de acolhimento e
adaptação tanto para as crianças quanto para os docentes, de modo que a
nova etapa se construa com base no que a criança sabe e é capaz de fazer,
em uma perspectiva de continuidade de seu percurso educativo.

BNCC – página 51

“ “



Do 3.º ao 5.º ano, a Coleção aborda a continuidade aos 
processos  iniciais e a progressão do conhecimento, a 
consolidação das aprendizagens e a ampliação dos 
conhecimentos das crianças.
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SEÇÕES COMUNS NA COLEÇÃO

















PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DE LÍNGUA PORTUGUESA 



PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DE LÍNGUA PORTUGUESA 



PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DA MATEMÁTICA 



PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DE CIÊNCIAS 



PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DE GEOGRAFIA 



PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DE HISTÓRIA  



PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DE ARTE 



TEMAS CONTEMPORÂNEOS DE FORMA CONTEXTUALIZADA E INTEGRADA



COMPONENTE 
CURRICULAR

MATEMÁTICA

HISTÓRIA

GEOGRAFIA

CIÊNCIAS

LÍNGUA PORTUGUESA

ARTE

EDUCAÇÃO FÍSICA

FORMAÇÃO CRISTÃ*

N° DE AULAS 

6
2
2
2
7
1
2

1

GRADE 
HORÁRIA



TOTAL 24

CADERNO

CADERNO 3

CADERNO 4

CADERNO 1

CADERNO 2

NÚMERO DE 
SEMANAS

7

6

6

5

Número de semanas de 
planejamento para uso 
efetivo do material: 

PLANEJAMENTO



• Fundamentação teórica 
• Avaliação
• Conheça seu material 
• Distribuição dos objetos de 

conhecimento no ano escolar 
• Orientações Gerais sobre o Caderno 1
• Sequência metodológica de cada um 

dos capítulos com orientação aula a 
aula. 

• Textos complementares
• Referências 

CADERNO 1

• Orientações Gerais do 
Caderno

• Sequência metodológica de 
cada um dos capítulos com 
orientação aula a aula. 

• Textos complementares
• Referências 

CADERNOS 2, 3 E 4

ORGANIZAÇÃO DO MANUAL DO PROFESSOR 











Coleção 6.º ao 8.º ano do 
Ensino Fundamental

2020





LANÇAMENTO DA COLEÇÃO DE PRODUÇÃO DE TEXTO INCORPORADA À COLEÇÃO PADRÃO 
– ÊNFASE NA TEXTUALIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, ESCRITA, REVISÃO 
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