


Proposta Sócio 
Interacionista

Ação pedagógica que leva à 
produção do conhecimento

Formação de um sujeito 
ativo e crítico 

Ênfase no trabalho 
coletivo



Organização curricular Proposta Sócio Interacionista Atividades

Temas contextualizados que 
desafiam 
os alunos

MODALIDADES ORGANIZATIVAS DE 
TRABALHO

- Atividades permanentes, 
- Sequência didática 

- Projetos

4 Pilares da Educação:

Aprender a Conhecer, Aprender a 
Fazer, Aprender a Conviver

Aprender a Ser 

Formação de competências:
princípios que permeiam toda a 

coleção





• ESTRUTURA DO MATERIAL DE BERÇÁRIO 

o BERÇÁRIO 1 – 0 a 12 meses

o BERÇÁRIO 2 – 12 a 24 meses

o Livros semestrais blocados;

o Cartazes: aniversariantes, chamada, altura;

o Livro específico com as orientações de 

trabalho para o professor.



• COMPOSIÇÃO DA COLEÇÃO

ALUNO:
o Descobrindo o Mundo (livro de atividades blocado);

o Pequenas Lembranças (álbum de recordações);

o Toques de Carinho (livro de massagem);

o Livros de Literatura;

o Meu dia a dia (agenda da criança);

o Vamos conversar (livro da família).

PROFESSOR:
o Descobrindo o Mundo (livro de atividades blocado);

o Traçando Rotas (guia do professor)

o Toques de Carinho (livro de massagem);

o Livros de Literatura (ampliados);

o Conjunto de cartazes.



Interagindo com o mundo
o Propõe atividades que possibilitam observar como os pequenos 

ocupam o espaço físico, como manejam os objetos e como e em 
quais situações a turma interage.

Descobrindo sensações
o Por meio de novos estímulos sensoriais, propõe novas sensações e 

descobertas.

• ÍCONES DE AÇÃO DA COLEÇÃO



o Têm a finalidade de organizar a sequência didática.

o Berçário 1 – 0 a 12 meses

As sequências didáticas são demarcadas pela presença de um animal no rodapé da página:

• SEQUÊNCIA DIDÁTICA

• indica a busca da formação de identidade da 

criança, através do seu nome e dos seus 

gostos;

• usado para as atividades que buscam a 

aquisição de novas informações relacionadas à 

história da criança ou de novas sensações;

• marca as atividades que visam o 

reconhecimento corporal da criança, com 

atividades que utilizam a imagem corporal;

• indica atividades relacionadas às datas 

comemorativas que sejam significativas às 

crianças desse faixa etária.





Acompanha o material do professor
o O livro foi elaborado com a finalidade de auxiliar o professor no momento

inicial da formação da criança, afinal, são esses primeiros anos que pautarão

as experiências que ela levará para toda sua vida.

• TRAÇANDO ROTAS – GUIA DO PROFESSOR

O livro é dividido em duas partes:

a) A primeira parte visa dar dicas do trabalho no 

berçário, desde sua estruturação, os elementos do 

dia a dia da criança, o papel do(a) berçarista até 

os métodos de avaliação a serem utilizados para 

acompanhar o desenvolvimento do aluno.

b) A segunda parte terá como objetivo ampliar o livro 

Descobrindo o Mundo 1, mostrar os objetivos das 

atividades propostas e dar dicas de como utilizá-

las e aproveitá-las de forma produtiva.





• CD MUSICAL

CD MUSICAL

UM CD COM MÚSICAS 
E PARLENDAS

DISPONÍVEIS NO 
PORTAL PARA 

DOWNLOAD - ÁREA 
DO PROFESSOR



• Amplia repertório referente a 

linguagem oral, motora;

• Possibilita a interação social;

• Discernimento dos diferentes 

ritmos e estilos musicais.





• CARTAZES

o CARTAZ DE CHAMADA
Roda de chamada com crachás de foto

Como ainda são crianças muito pequenas e não estão 

familiarizadas com o alfabeto, é importante que o(a) 

professor(a), ao dar início a esse tipo de atividade, 

faça um crachá com os nomes das crianças e suas 

respectivas fotos. 

• Procure destacar a letra inicial com tinta de 

outra cor (por exemplo, se fizer o nome em 

preto, a primeira letra é vermelha – BIANCA, 

seguida da foto). Assim, a criança já vai se 

familiarizando com seu nome e com a letra 

inicial dele, o que será muito útil ao longo das 

atividades.

• A colocação da foto da criança permitirá a ela 

familiarizar-se rapidamente com seu nome, 

pois  fará a relação inicial com a imagem e, 

sequencialmente, com as letras.



o CARTAZ DA MEDIDA
O cartaz de medida pode ser apresentado às crianças logo no começo do ano e 
ser utilizado em vários momentos do ano para que cada um acompanhe o seu 
crescimento.

Além de altura, se a escola tiver uma balança, a variação da massa corporal de 
cada criança (comumente chamada de peso) também pode ser acompanhada.
Uma ideia carinhosa é, no relatório bimestral, apresentar aos pais de cada aluno 
as variações das medidas para que a família possa acompanhar essa evolução.

Ao trabalhar as medidas de comprimento, varie as formas como elas podem ser 
obtidas: barbante, silhueta da criança, fita métrica, cartaz etc.



o CARTAZ DO ANIVERSARIANTE
É possível que as crianças ainda não saibam as datas de seus 
aniversários. Portanto, é importante que você consulte 
previamente as fichas de matrícula de cada criança. 

• Para colocar os nomes das crianças, utilize velcro nos 
balões que figuram no cartaz e nas fichas de nomes dos 
aniversariantes.

• Trabalhe o cartaz de aniversariantes em conjunto com um 
calendário grande de parede.

• As crianças veem todos os dias calendários que contêm 
informações de uso habitual. Cabe à escola ampliar e 
sistematizar essas experiências para que todas as crianças 
possam dar sentido a uma prática. 

• É importante que os alunos compreendam a função social 
desse gênero de texto, pois, na folha de atividades, eles 
também terão contato com a data que o(a) professor(a) vai 
registrar e compreender o porquê disso.

• Além disso, trabalhar os aniversários em conjunto com o 
calendário será uma forma lúdica e contextualizada para 
aprender não apenas a respeito de várias outras datas 
importantes, mas também sobre o tempo; é também fonte 
de informação e pesquisa para a leitura e o registro de 
números e nomes dos meses.



• AGENDA



• PEQUENAS LEMBRANÇAS



• TOQUE DE CARINHO
• Livro de massagem;

• Atividades de estimulação de acordo com a fase 

de desenvolvimento da criança;

• Acompanhado do guia do professor com 

fundamentação teórica, orientação de execução 

e sugestões de outras atividades de estimulação 

que o professor pode realizar com a criança e 

com o grupo;

• Questões como: adaptação, soninho, 
alimentação, banho, troca de fraldas, 
higienização dos espaços em que ficam os 
bebês e criação de cantinhos na sala de 
referência.



• Os títulos produzidos podem ser trabalhados com os bebês

quanto crianças pequenas, pois objetivam alicerçar o trabalho do

professor e despertar a criatividade dos pequenos; ampliar o

seu vocabulário e incentivá-los, desde muito cedo, a adquirirem o

gosto pela leitura.

• LITERATURA INFANTIL



Livro que promove a integração entre escola e 

família trazendo textos sobre assuntos importantes 

relacionados aos momentos em que as crianças 

estão vivendo. Por exemplo: 

• adaptação à creche;

• importância da rotina infantil; 

• o uso de chupeta e objetos de apego; 

• alimentação adequada;

• atos de agressividade em casa e na creche ; 

• brincadeiras que auxiliam no desenvolvimento 

das crianças, entre outros.

• VAMOS CONVERSAR





o MATERNAL 1 – 2 anos

o MATERNAL 2 – 3 anos

o NÍVEL 1 – 4 anos

o NÍVEL 2 – 5 anos

o Livros bimestrais espiralados, divididos por unidades temáticas 

voltadas ao interesse de cada faixa etária;

o Cartazes: aniversariantes, chamada, altura, alfabeto e números 

ilustrados, com representação de libras;

o Orientações de trabalho para o professor no verso de cada página 

do material;

o Guia do Professor anual.

• ESTRUTURA DO MATERIAL



Personagens Maternal 1 e 2 Personagens Nível 1 e 2

• PERSONAGENS DA COLEÇÃO



• ÍCONES DE AÇÃO





O GUIA DO PROFESSOR é um encarte anual, que acompanha o

livro do professor no 1º bimestre.

Ele traz os pressupostos teóricos da Educação Infantil, bem

como as orientações didáticas de como trabalhar com o

material. Além desses aspectos, o GUIA DO PROFESSOR aborda

os seguintes assuntos:

o O trabalho com a literatura em sala de aula

o Material de apoio ao professor – cartazes de altura,

chamada, aniversariantes, alfabeto e números.

o Cantos pedagógicos.

o Sugestões de leitura para professores e pais.

o Avaliação.

• GUIA DE ORIENTAÇÃO DO PROFESSOR



• GUIA DO PROFESSOR – DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES

Em cada página de orientação das atividades você encontrará ícones que se referem aos 

eixos enfatizados em cada trabalho desenvolvido com seus alunos.





Dois materiais de apoio desenvolvidos para contribuir 

com o processo da alfabetização linguística e da 

alfabetização matemática:

• De olho nas letras;

• De olho nos números.

Ambos foram desenvolvidos para atender as crianças na 

última etapa da Educação Infantil. Eles podem ser 

utilizados como material de apoio no decorrer do 

processo de aquisição da língua escrita e da construção 

da linguagem matemática. Os dois livros trabalham com 

a sistematização dos conceitos abordados. 

• LIVRO DE APOIO À ALFABETIZAÇÃO



Livros de literatura para cada série da Educação Infantil. Os livros 

apresentam textos literários narrativos ou poéticos, desenvolvidos 

com a finalidade de ampliar o universo literário da criança.

o partem do universo temático próximo à criança para ensiná-la a nomear 

pessoas, animais, objetos, cores, números, dando início ao processo de 

comunicação em inglês;

o contêm proposta de abordagem de conteúdos por meio de atividades lúdicas e 

criativas;

o enfatizam na oralidade e no desenvolvimento das habilidades de ouvir e falar;

o incluem páginas com adesivos para a execução das atividades e CD de áudio 

para o professor;

o apresentam o livro do professor com encaminhamento das atividades e outras 

sugestões para ampliar a prática em sala de aula.

• LITERATURA INFANTIL

• LIVROS ANUAIS DE INGLÊS - ALUNOS 

DOS NÍVEIS 1 E 2 (4 A 6 ANOS)



• Abordagem lúdica que mobiliza nas crianças ações conscientes em relação ao trânsito e outras 

ações cidadãs;

• atividades interdisciplinares;

• atividades que promovem um diálogo entre família e escola;

• acompanha Guia do Professor.

• LIVRO ANUAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO -

ALUNOS DO NÍVEL 2 (5 A 6 ANOS)



A Educação Infantil consiste no desenvolvimento de um trabalho na formação de crianças, cujo objetivo é 

que elas se tornem aptas para viver em uma sociedade multidiversificada e em constante mudança. 

A finalidade desse material é orientar e informar os pais quanto ao trabalho desenvolvido nas escolas, bem 

como das fases de desenvolvimento das crianças. 

Entre outros tópicos, o material aborda:

• Adaptação da criança à escola;

• Organização da família;

• Desenvolvimento físico, social, emocional, moral;

• Limites;

• Literatura Infantil;

• rotina.;

• Alimentação...

• LIVRO ANUAL VAMOS CONVERSAR – PARA PAIS



Sempre de forma interativa com o 

livro didático do aluno, os CDs 

propiciam o trabalho de estimulação 

da sensibilidade musical, da 

cognição e da criatividade das 

crianças em conjunto com atividades 

práticas, lúdicas e divertidas. Cada 

CD da coleção apresenta mais de 30 

títulos, reunindo cantigas e 

parlendas do universo infantil. 

• CD MUSICAL • LIVRO DE ORIENTAÇÕES 

METODOLÓGICAS PARA A 

ÁREA DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA – PARA PROFESSOR

Livro com aulas elaboradas para crianças de 2 a 6 anos, 

integradas ao desenvolvimento:

o da psicomotricidade;

o da expressividade; 

o do equilíbrio e da coordenação;

o da socialização.

O material também privilegia atividades de 

psicomotricidade, apresenta jogos e brincadeiras 

que desenvolvem a coordenação motora ampla e 

fina e possui seção com atividades inclusivas 

para alunos com diferentes deficiências.



• CARTAZES



• CONJUNTO BILINGUE DE ALFABETO E 

ALGARISMOS – Língua Portuguesa e LIBRAS





Desafios

Valorização da leitura e da escrita

Contextualização

Problematização

Inserção na realidade do aluno

Desenvolvimento de habilidades

A Aula 
Operatória:

Paulo Ronca e Cleide Terzi



MATERIAL DIDÁTICO DO ALUNO:
o 4 livros didáticos, sendo 1 por bimestre 

o Simulados semestrais

Áreas do conhecimento:
o Língua Portuguesa;

o Matemática;

o Arte;                                

MATERIAL DIDÁTICO (OPCIONAL)
o Língua Inglesa;

o Educação Financeira;

o Vamos Conversar;

o Caderno de Atividades – Língua 

Portuguesa e Matemática;

o Educação Física;

o Educação para Trânsito;

o Educação Musical.o História;

o Geografia

o Ciências.

• ORGANIZAÇÃO DA COLEÇÃO



Livro didático do aluno e Guia do Professor, separados 

por área do conhecimento.

O GUIA DO PROFESSOR APRESENTA:
o Introdução de cada área de conhecimento

o Orientações para o encaminhamento de atividades

o Gabaritos de todas as atividades propostas

o Sugestões de atividades complementares

o Sugestões Bibliográficas para o professor

• MATERIAL DO PROFESSOR



• ÍCONES DE AÇÃO

Indicação de atividade prática.

Orientação de pesquisa em diver-

sas fontes.

Introdução do assunto, iniciando

sondagem aos conhecimentos

prévios e instigando o interesse

do aluno.

a seção Aquecendo.

Registro da produção textual de

acordo com o gênero apresen-

tado.*Aplicação dos conteúdos apren-

didos; posicionamento do aluno

diante de situações-problema.

Enriquecimento do vocabulário.*

Curiosidades e informações com-

plementares sobre os assuntos

abordados.

Apresentação de textos de diver-

sos gêneros e indicação de que o

leitor deve realizar.*

Brincadeiras para o desenvolvi-

mento físico, social, cognitivo e

emocional.***

Leitura, interpretação, análise e

comparação de textos.*

Leitura de imagens que devem

ser exploradas com finalidade

didática.**

Informações e atividades que sis-

tematizam o conhecimento.

Trabalho do processo da apropria-

ção da escrita.*

Conexão da teoria com situações

do dia a dia, contextualização dos

assuntos tratados ou abertura para

possibilidades interdisciplinares.

de expressão textual.*

Observação de imagens, buscan-

do desenvolver a capacidade de

construção do sentido, reconhe-

de imagens e obras de arte.****

Conhecimento acerca das expres-

sões culturais e das marcas das

Culturas Indígenas e Afro-brasilei-

ras na formação cultural do povo

brasileiro.*

Atividade de produção de texto.*

Revisão dos principais conteúdos

vistos no capítulo.*****

Desenvolvimento da oralidade por

meio de conversa, discussão, de-

bate, canto, brincadeira, atividades

que exploram e desenvolvem as

capacidades relacionadas à lingua-

gem oral, como recontar histórias,

narrar fatos e outros recursos.*

Ampliação dos conhecimentos

dos alunos estabelecendo a cons-

por meio da interpretação de

símbolos, mapas e outras repre-

sentações espaciais.******

Alfabetização
Cartográfica

Sistematiza os conhecimentos

adquiridos.*******



• 2 OPÇÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA - PARA O 1
O

ANO

Língua Portuguesa
o Tem enfoque no letramento.

o Nessa forma de abordagem, temos uma prática que considera a descoberta do 

princípio alfabético como uma consequência da exposição aos usos sociais da leitura e 

da escrita. Isso deve ocorrer de forma reflexiva a partir da apresentação de 

situações-problema nas quais os alunos revelem espontaneamente as suas hipóteses

e sejam levados a pensar sobre a escrita.

Língua Portuguesa – ABC Mais
o Apresenta a alfabetização tradicional (silábica) de 

forma reflexiva em relação ao sistema sonoro da 

língua e a forma como esses sons são escritos 

(correspondência som-grafia).

o O enfoque é o estudo de palavras-chave retiradas 

de textos de circulação social.





• EDUCAÇÃO MUSICAL

o apresentam uma proposta didático-pedagógica 

direcionada para a construção do conhecimento 

musical, a ampliação da capacidade de reflexão e 

uso da linguagem musical;

o trazem atividades que proporcionam aos alunos 

experiências com ritmo, melodia, timbre, 

intensidade e harmonia;

o incluem a história de compositores brasileiros e 

ocidentais;

o acompanham CD com gravações de apoio às 

atividades (Professor);

o apresentam o livro do professor com 

encaminhamentos metodológicos e glossário de 

termos e  expressões musicais.



• EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO

o desenvolve um trabalho preventivo que prepara  o pequeno cidadão para o exercício pleno da 

cidadania ética, tornando-o responsável e consciente de seus direitos e deveres como participante 

ativo no trânsito;

o trabalha o tema trânsito de maneira transversal,  permitindo a contextualização dos conteúdos nas 

disciplinas do currículo oficial;

o em cada ano foca um aspecto relevante da educação para o trânsito: 

• 1o ano – saber e agir no trânsito;

• 2o ano – interatividade no trânsito;

• 3o ano – compartilhamento das vias de trânsito;

• 4o ano – movimento com responsabilidade;

• 5o ano – ação responsável.

Acompanha Manual do Professor.



• CADERNO DE ATIVIDADES

Caderno anual com atividades de Língua 
Portuguesa e Matemática 
o trazem resumos de conteúdos e atividades 

variadas, que servem para estimular a 

aprendizagem e enriquecer os conceitos 

trabalhados em sala de aula; 

o sua organização prioriza a sequência de 

conteúdos abordados nos livros;

o podem ser utilizados como atividades de lição 

de casa;

o acompanham Guia do Professor.



• LIVRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA

o trabalha de acordo com a concepção de aula 

operatória;

o contempla trabalho com movimento, práticas 

desportivas, ginástica, dança, jogos e 

brincadeiras;

o associa a teoria à prática de maneira lúdica e 

adequada à faixa etária;

o possibilita projetos interdisciplinares;

o acompanha Guia do Professor.



• LÍNGUA INGLESA

Material oferecido em parceria com a Macmillan, editora 

renomada, com um histórico de competência internacional no 

ensino da Língua Inglesa.

o unidades de trabalho que apresentam a linguagem a ser 

aprendida de maneira contextualizada, a partir de temas de 

interesse para a faixa etária correspondente;

o seção Extra Work depois de cada unidade, com atividades que 

podem ser realizadas como lição de casa ou como prática 

adicional;

o a partir do 2o ano, revisões presentes a cada semestre;

o atividades com stickers e picotes;

o músicas divertidas com temática ligada à da unidade em que 

estão inseridas, para serem trabalhadas em classe com o 

suporte de um CD, que acompanha o material do professor;

o acompanha Guia do Professor.



No portal, você encontrará livro digital, materiais suplementares, atividades lúdicas e interativas 

para serem trabalhados com seus alunos.






