Caros professoras, professores e educadores!
Sabemos que a literatura abre as portas da imaginação, nos coloca
em contato com outras realidades e é um meio de experimentar
sentimentos que promove o autoconhecimento e a empatia. Que a
leitura leva a reflexões, estimula o pensamento crítico e criativo, auxilia
o desenvolvimento da comunicação e da argumentação. Já sabemos
também que, por meio da leitura de livros, o cérebro desenvolve conexões
não possíveis na leitura apressada de telas.
No entanto, a prática da leitura literária é desafiadora, requer esforço e
tempo, e concorre com inúmeros outros atrativos. Por isso, entendemos
que a leitura precisa ser significativa e prazerosa. Nossa proposta é que ler
seja um momento esperado, de emoções e descobertas, que vá abrindo
portas e janelas, tornando-se cada vez mais interessante.
Este catálogo foi construído ao longo de anos, sempre de olho nesse
propósito. Os lançamentos - Momotaro, de Lúcia Hiratsuka, e Problema

que bicho tem, de Caio Riter e Inara Moraes - são histórias instigantes e
originais, que ampliam o repertório cultural com aventura e imaginação.
Para efetivamente apoiá-los na tarefa de formar leitores literários capazes
de fruir e apreender o lido, reclassificamos as obras e apresentamos os temas
de acordo com os interesses dos jovens. Além disso, disponibilizamos no
nosso site Manuais do Professor e Roteiros de Leitura, muitos já atualizados
para ajudá-lo a implementar também a BNCC.
Professoras, professores, educadores, este catálogo foi feito para
vocês. Esperamos que gostem e contamos com suas contribuições!
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“Ler é aventurar-se

pelo Universo inteiro”
Bartolomeu Campos de Queirós

A Edelbra sempre acreditou que investir na educação
é dar bases para o futuro, por isso em 2005 lançou o
Projeto Pequeno Escritor©, que se propõe a auxiliar
a escola no seu compromisso de desenvolver as competências de leitura e escrita nos anos iniciais.
É o primeiro programa com livros personalizados do
Brasil. Por ele, mais de 120 mil crianças já publicaram
suas próprias obras. Ao final do processo, cada aluno
recebe o seu livro personalizado, com seu nome na
capa, impresso profissionalmente.
Mais do que possibilitar que cada criança escreva
um livro, o Pequeno Escritor© é um projet o completo, que:
• Oferece 6 temas distintos.
• Propõe uma metodologia fundamentada
em bases teóricas consolidadas.
• Favorece o desenvolvimento das
competências gerais indicadas pela BNCC.
• Dispõe de portal virtual exclusivo.
• Possui ferramenta multimídia
para escrita e envio dos textos.
• Entrega um livro para cada criança.

BNCC

O Projeto Pequeno Escritor© apoia o
desenvolvimento das competências gerais indicadas
pela Base Nacional Comum Curricular – BNCC

durante a sua implementação
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Direitos Humanos

Cidadania

Esportes

Sustentabilidade

Empatia e Sentimentos

Diversidade Cultural

Para o desenvolvimento dos seus livros, os alunos
investigam, interpretam informações, testam articulação
de ideias, experimentam caminhos, desenvolvem
o pensamento crítico e científico e a criatividade.
Aprendem a valorizar o conhecimento e as
manifestações culturais, exercitam diversas linguagens e a
argumentação. Com comprometimento e cooperação,
são protagonistas do seu aprendizado.

5

EDUC AÇ ÃO INFANTIL: UM MUNDO DE JANEL A S ABERTA S

Educação Infantil: um mundo de janelas abertas coloca em prática
os mesmos pressupostos que reivindica para uma Educação
Infantil de qualidade: valorização do diálogo, da pesquisa, da
experiência e também da cultura e do ambiente nos quais a
escola está inserida.
O livro é resultado das trajetórias das autoras como formadoras
de educadores de crianças e também do conhecimento produzido
de forma compartilhada no blog de educação Tempo de creche.
Nele, as autoras, em interação com professores, coordenadores,
familiares e colaboradores especialistas, vêm configurando um
novo lugar de fundamentação e de diálogo, no qual a comunidade
educacional interage, partilhando opiniões e dúvidas.

“Abriu novos
horizontes, metas
e estratégias para
o meu crescimento
profissional.”

“Perfeito!
Simples,
prático, porém
significativo.
Vou usar as
dicas em
meus cursos
de formação.”

“O professor é na sua essência um
pesquisador e é muito bom quando
encontramos algo realmente
significativo, claro, inspirador,
motivador e que vem ao encontro
de nossos anseios e necessidades!”

“Contribui bastante para
os processos formativos
de educadoras da infância
entre as quais me incluo.”

Depoimentos
da comunidade
do blog
Tempo de creche

“Nunca
tinha
aprendido
tantas
coisas em
tão pouco
tempo.”

um mundo de
janelas abertas

Joyce Menasce Rosset
Maria Ângela Rizzi
Maria Helena Webster

ISBN: 978.85.5590.058-7

Aqui, o leitor encontra conteúdos provocativos e afinados com a
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para auxiliar o dia a dia
dos profissionais da Educação Infantil. São janelas abertas para
dialogar com o que já se sabe, com o que não se sabe e com o
que precisa ser repensado. Ilustrado com imagens que mostram o
cotidiano de escolas, este livro apresenta uma proposta de Educação
Infantil que tem a criança como sujeito e cidadão, a natureza como
território e o professor como pesquisador e aprendiz.

Educação Infantil:

ISBN: 978-85-5590-058-7
Capa Flexível | 21 x 28 cm
176 páginas

Educação infantil:
um mundo de janelas abertas
Joyce Menasce Rosset; Maria Ângela Rizzi;
Maria Helena Webster
Gênero:
(FALTA)
Palavras-chave:
(FALTA)

EDUCAÇÃO INFANTIL: UM MUNDO DE JANELAS ABERTAS é o
resultado da trajetória das autoras como formadoras de educadores da Educação Infantil e como criadoras do blog de educação
Tempo de Creche.

Formação de Professores

Este livro traz conteúdos provocativos para auxiliar o dia a dia dos
profissionais da Educação Infantil.

66

Diversas metodologias alimentam os conteúdos, numa somatória
de visões para contemplar diferentes contextos sociais e culturais.

O livro é composto por três grandes capítulos:
CRIANÇA: QUE SER É ESTE
Aborda o sujeito central da Educação Infantil, uma criança
interessada que brinca, investiga as pessoas, os objetos e a
natureza ao seu redor. Propõe a brincadeira como linguagem da
criança, que provocada pela curiosidade pensa, levanta hipóteses,
se expressa, vive experiências e aprende.
TERRITÓRIO: CULTURA E NATUREZA
Fala sobre os cenários da infância e da Educação. Cultura e
natureza são pilares da identidade. A escola na busca constante
para alimentar, acompanhar e instigar os conhecimentos que
podem ser construídos, não pode ser fechada em si, porque o
universo é amplo, dialógico, a cultura é viva e os ambientes de
natureza são fontes inesgotáveis de inspiração e aprendizagem.
PROFESSOR: ESTUDIOSO E APRENDIZ DA PRÁTICA
Dialoga diretamente com o educador da primeira infância. O
pensar e o fazer docente são organizados com um olhar para
a singularidade, para o grupo e para reflexão sobre a prática.
As autoras acreditam na educação do professor que propõe
atividades, que convida as crianças provocando questionamentos,
aguçando a curiosidade e o interesse, que planeja propostas
imaginando uma narrativa com começo, meio e fim e que,
ativamente, escuta e encaminha as contribuições das crianças.
Ao longo do livro, Quadros Organizadores e Percursos Reflexivos
são instrumentos orientadores que sugerem caminhos para
o professor pensar, planejar, desenvolver a ação pedagógica,
refletir, documentar, alicerçar seus avanços e construir um

O livro EDUCAÇÃO INFANTIL: UM MUNDO DE JANELAS
ABERTAS é um instrumento vivo para o professor ler, reler,
argumentar consigo e com os colegas, copiar, recriar e usar.
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trabalho autoral.
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Patrimônio cultural e ensino de História
Carmem Zeli de Vargas Gil e Rhuan Targino Zaleski Trindade (orgs.)
Gênero:
Teórico-metodológico
Palavras-chave:
Educação patrimonial
Ensino de História

ISBN: 978-85-66470-41-3
Brochura | 16 x 23 cm
184 páginas

O livro reúne estudos e reflexões acerca de experiências
educativas de diversos pesquisadores, professores e estudantes, mobilizados pelo meio acadêmico e profissional
em torno do ensino de História. Os textos oferecem pistas diversas, itinerários renovados, alternativas inusitadas,
tomando as ações em torno ao patrimônio como objeto
de estudo, intervenção, estratégias pensadas em sua potência pedagógica.

A formação do leitor jovem:
temas e gêneros da literatura
Ana Mariza Filipouski, Diana Maria Marchi

Formação de Professores

Gênero:
Teórico-metodológico
Palavras-chave:
Formação de leitores
Práticas pedagógicas

88

ISBN: 978-85-360-1049-6
Brochura | 21 x 28 cm
1442 páginas
Selecionado: Programa
Nacional Biblioteca da Escola
– PNBE do Professor/2011;
Catálogo Literário Autorias da
Diversidade - MG/ 2016

Esta obra oferece aos professores alternativas para a formação do leitor, sugerindo projetos de trabalho para a
disciplina de Língua e Literatura Portuguesa que tenham o
texto literário como foco e ofereçam temas e assuntos de
interesse dos jovens. A intenção é apresentar oportunidades de construção de aprendizagens significativas através
do desenvolvimento de competências e habilidades que
deem importância à cultura letrada na contemporaneidade, preparando-os para uma atuação comprometida, responsável e criativa frente à vida social.

Políticas e práticas de inclusão escolar:
mapeando diálogos,
compartilhando experiências
Ana Carolina Christofari; Kátia Silva Santos; Cláudia Rodrigues
de Freitas; Mauren Lúcia Tezzari; Magali Dias de Souza; Virginia
Bedin
Gênero:
Obra de referência
Palavras-chave:
Práticas escolares
Inclusão escolar

ISBN 978-85-66470-77-2
Capa Flexível | 17 x 21 cm
136 páginas
Selecionado: Catálogo
Literário Autorias da
Diversidade - MG 2016

Ao buscar uma análise diversificada da complexa problemática da inclusão nas práticas escolares, o livro traz relatos, depoimentos, experiências e análises, realizadas por
diferentes atores-professores, em contextos e cenários
diversos. A partir das palavras desses professores, com os
questionamentos dos grandes problemas que enfrentam,
podemos refletir sobre os avanços e o quanto ainda há para
desenvolver com relação à inclusão escolar. As importantes
considerações que tecem são instrumentais para a mobilização do pensamento, fruto desejável de toda reflexão.

Juventudes:
diálogos e práticas
Ana Mariza Filipouski, Maria Denise Crespo Nunes

ISBN: 978-85-360-1157-8
Capa dura | 17 x 21 cm
144 páginas
Selecionado: Lista REBI,
Prefeitura de São Bernardo
do Campo; Catálogo Literário
Autorias da Diversidade
- MG/2016

O livro trata do papel do jovem na sociedade contemporânea. Enquanto categoria social, a juventude vem recebendo a atenção das políticas públicas, o que vem influenciando mudanças nas relações em família, na escola,
no consumo, na cultura. E é na escola que educadores e
jovens constroem aprendizagens e preparam novas trajetórias. Aliando teoria e prática sobre o tema, as autoras
apresentam referências diversificadas e atuais, incluindo
músicas, livros, filmes, sites, vídeos e arte urbana.
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Gênero:
Obra de referência
Palavras-chave:
Juventude
Relações sociais
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Coleção Entre Nós • Anos iniciais

Coleção Ente Nós
Coordenação Ana Mariza Filipouski e Diana Maria Marchi
Ilustrações Eloar Guazzelli

TEORIA E METODOLOGIA NO
ENSINO FUNDAMENTAL
Capa flexível | 21 x 28 cm
17 livros

A coleção propõe aos professores fortalecer relações de parceria em torno de objetivos comuns,
estabelecendo “nós” que os auxiliem a enfrentar
os desafios da escola contemporânea. Apresenta
discussões teóricas e práticas pedagógicas que
qualificam o dia a dia da sala de aula, possibilitando ressignificar a escola e estreitar relações
entre o conhecimento sistematizado, a vida de
cada um, a cultura e a sociedade.

Práticas pedagógicas em Língua
Portuguesa e Literatura:
espaço, tempo e corporeidade

ISBN: 978-85-5590-015-0
224 páginas

Neste livro, são recuperadas condições que caracterizam
o ensino da língua atualmente na escola, sinalizando as
principais necessidades de aprendizagem que as crianças
manifestam ao final da primeira etapa do Ensino Fundamental. São recompostos os princípios organizadores
das sequências didáticas para ensinar a ler, a escrever e
a analisar a língua. Também é evocada a necessidade de
articular a proposta curricular e metodológica do ensino
de língua a um processo de avaliação.
• Os conceitos de língua, linguagem, texto, oralidade,
escrita, fala, leitura e análise linguística
• Organização didática
• Proposições teórico-metodológicas e avaliação formativa

Coleção Entre Nós • Anos iniciais

Adriana Dickel; Camila Comin Bortolini; Ivete Nunes Garcia;
Juliana Laimer; Rosangela Hanel Dias; Silvia Maria Scartazzini
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Práticas pedagógicas em ALFABETIZAÇÃO:
espaço, tempo e corporeidade
Luciana Piccoli, Patrícia Camini
O livro discute a alfabetização na escola contemporânea,
considerando as variadas culturas escritas pelas quais as
crianças transitam. Sugere práticas pedagógicas que possibilitam aliar oralidade, leitura e escrita à compreensão das
estruturas linguísticas e às funções sociais da língua para
ensinar a ler e produzir diferentes gêneros textuais.

ISBN 978-85-360-1129-5

• Por onde andam as discussões sobre alfabetização?
• Práticas pedagógicas
• Alfabetização e avaliação

160 páginas
Prêmio: Finalista do Prêmio Jabuti
2013 na categoria Educação
Selecionado: Recomendado pelo Pacto
Nacional pela Alfabetização na Idade
Certa/2013; Ministério da Educação, na
categoria Alfabetização e Letramento;
Programa Nacional Biblioteca na
Escola; PNBE do Professor/2013;

Práticas pedagógicas em
ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA:
espaço, tempo e corporeidade

Coleção Entre Nós • Anos iniciais

Ana Maria Beltrão Gigante, Monica Bertoni dos Santos
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ISBN 978-85-360-1130-1
152 páginas

2ª edição revisada

Este livro tem como objetivo subsidiar professores, de
modo a contribuir para o desenvolvimento do pensamento lógico-matemático dos alunos e favorecer a compreensão de conhecimentos sistematizados em diferentes
componentes curriculares. Inclui sugestões de atividades,
jogos e fichas didáticas, bem como formas de registro promotoras do desenvolvimento de habilidades relacionadas
a ler, a escrever e a resolver problemas – competências
desenvolvidas na educação básica.
• As primeiras aprendizagens matemáticas
• Práticas pedagógicas
• Avaliação do ensino e das aprendizagens

Práticas pedagógicas em ARTES:
espaço, tempo e corporeidade
Carlos Roberto Mödinger, Cristina dos Santos,
Flavia Pilla do Valle, Luciana Gruppelli Loponte

ISBN 978-85-360-1124-0
144 páginas

Selecionado: Programa Nacional
Biblioteca na Escola - PNBE do
Professor/2013

A obra privilegia diferentes linguagens (Artes Visuais, Dança, Música e Teatro) e o componente curricular é valorizado como campo de conhecimento, de construção social
e cultural. São apresentadas sugestões de trabalho que
envolvem o desenho, o movimento do corpo, a sonoridade e a representação de cenas dramáticas, favorecendo o
exercício de uma metodologia que abrange aspectos relativos a produzir, apreciar, contextualizar e compreender
arte como construção social e cultural.
• Artes, criança e a escola
• Práticas pedagógicas
• Como avaliar em Artes?

Práticas pedagógicas em CIÊNCIAS:
espaço, tempo e corporeidade
Eunice Aita Isaia Kindel

ISBN 978-85-360-1123-3
112 páginas

Selecionado: Programa Nacional
Biblioteca na Escola – PNBE
do Professor/2013

• O ensino de Ciências e a criança contemporânea
• Práticas pedagógicas
• Como avaliar Ciências nos anos iniciais?

Coleção Entre Nós • Anos iniciais

Neste livro, o estudo das metamorfoses biológicas e culturais pelas quais o corpo passa auxilia a construção da
autoestima da criança. São também apresentadas questões relativas à Natureza, que apostam na capacidade de
o educador valorizar o que as crianças já sabem e as encanta no mundo natural e, a partir disso, propor diferentes
formas de aprendizagem fundamentadas na ludicidade.

13

Práticas pedagógicas em EDUCAÇÃO
FÍSICA: espaço, tempo e corporeidade
Fernando Jaime González, Maria Simone Vione Schwengber
Neste livro, a Educação Física é definida como disciplina
que tem especificidade, conhecimentos e saberes indispensáveis no processo de escolarização dos anos iniciais.
São sugeridos diferentes percursos curriculares (concretizados em mapas de competências e de conteúdos) e
exemplificadas algumas práticas pedagógicas em torno
dos temas caracterizadores da coleção.

ISBN 978-85-360-1131-8
144 páginas

• Escola e Educação Física nos anos iniciais: especificidade e conhecimentos
• Práticas pedagógicas
• Avaliar em Educação Física

Selecionado: Programa Nacional
Biblioteca na Escola; PNBE do
Professor/2013

Práticas pedagógicas em GEOGRAFIA:
espaço, tempo e corporeidade

Coleção Entre Nós • Anos iniciais

Dakir Larara Machado da Silva, Ligia Beatriz Goulart, Maíra
Suertegaray Rossato, Nelson Rego
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Este livro apresenta propostas de práticas pedagógicas e
reflexões metodológicas para o ensino e a aprendizagem
de temas e conceitos relacionados ao espaço, ao tempo
e à corporeidade. As propostas apresentadas, focadas no
conhecimento geográfico, incluem, de maneira fundamental, o lúdico e a curiosidade, mostrando que a formação da cidadania e o prazer de ensinar e de aprender
podem, e devem, caminhar juntos.
ISBN 978-85-360-1128-8
128 páginas

• Tornando a Geografia atrativa
• Práticas pedagógicas
• Avaliar com significado em Geografia

Práticas pedagógicas em História:
espaço, tempo e corporeidade
Carmem Zeli de Vargas Gil, Dóris Bittencourt Almeida
Este livro procura instigar o leitor a refletir acerca dos significados das aulas de História nos anos iniciais e apresenta práticas centradas na cultura, valorizando saberes,
lugares e celebrações. Ao sugerir percursos que buscam
desenvolver as competências do pensar historicamente,
destaca a relevância de ensinar História para as crianças.

ISBN 978-85-360-1127-1
128 páginas

• A professora dos anos iniciais e a História
• Práticas pedagógicas
• Avaliação em História

Selecionado: Programa Nacional
Biblioteca na Escola - PNBE do
Professor/2013

Práticas pedagógicas em MATEMÁTICA:
espaço, tempo e corporeidade
Ana Maria Beltrão Gigante, Monica Bertoni dos Santos

ISBN 978-85-360-1125-7
120 páginas

2ª edição revisada

• Ensino e aprendizagem de Matemática
• Práticas pedagógicas
• Ensino, aprendizagem e avaliação em Matemática

Coleção Entre Nós • Anos iniciais

Este livro discute o ensino de Matemática e propõe soluções que ampliam a eficácia das aprendizagens nessa etapa
da vida dos alunos em que se constroem, ampliam e consolidam conceitos de base da competência matemática. Sugere práticas que, partindo de conhecimentos já construídos,
indicam um fazer matemático fundamentado na leitura, na
escrita, na ludicidade e na construção coletiva.
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ARTES visuais, dança, música e teatro:
práticas pedagógicas e
colaborações docentes
Carlos Roberto Mödinger, Flavia Pilla do Valle, Júlia Maria
Hummes, Luciana Gruppelli Loponte, Maria Isabel Petry
Kehrwald, Sandra Rhoden

ISBN 978-85-360-1116-5
168 páginas

Selecionado: Programa Nacional
Biblioteca na Escola; PNBE do
Professor/2013

Neste livro você encontrará subsídios para o planejamento didático em Arte, com exemplos práticos que abrangem
quatro linguagens artísticas: Artes Visuais, Dança, Música
e Teatro. Sem desconhecer especificidades de cada linguagem, as diferentes atividades envolvem a produção
artística, a apreciação, a contextualização e a compreensão das artes como construção cultural e social.
• O que significa ensinar Artes na escola hoje?
• Práticas pedagógicas: Identidades (Riso é coisa
séria!) e Ambiente (A arte do lixo!)
• Desafios da avaliação em Artes

A docência em CIÊNCIAS NATURAIS:
construindo um currículo para o aluno
e para a vida
Eunice Aita Isaia Kindel

Coleção Entre Nós • Anos finais

As discussões deste livro procuram responder a uma
questão central: que conhecimentos em Ciências são importantes para nossos alunos hoje? Através de propostas
pedagógicas que dão destaque a questões da atualidade, aliadas ao desejo de construir um ensino de Ciências
significativo, são apresentadas sugestões que problematizam o fazer pedagógico e investem no protagonismo dos
alunos contemporâneos.
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ISBN 978-85-360-1112-7
128 páginas

Selecionado: Programa Nacional
Biblioteca na Escola; PNBE do
Professor/2013

• O ensino de Ciências na escola contemporânea
• Práticas em Ciências: realizando o currículo para a
vida
• Tipos, instrumentos e critérios de avaliação

Afazeres da EDUCAÇÃO FÍSICA na escola:
planejar, ensinar, partilhar
Fernando Jaime González, Alex Branco Fraga
A partir do entendimento de que Educação Física é um
componente curricular da educação básica, a proposta do
livro é demarcar a finalidade desta disciplina na escola, explicitar as competências e conteúdos a serem ensinados e
exemplificar como é possível articular conhecimentos específicos com eixos temáticos interdisciplinares. Busca oferecer ferramentas para de algum modo lidar com os afazeres
da Educação Física na escola: planejar, ensinar, partilhar.
ISBN 978-85-360-1111-0
208 páginas

Selecionado: Programa Nacional
Biblioteca na Escola - PNBE do
Professor/2013

• Qual a função deste componente curricular na escola
brasileira hoje?
• Identidades e Ambiente nas aulas de Educação Física:
possibilidade didáticas
• Avaliar para ensinar e aprender

A GEOGRAFIA em projetos curriculares:
ler o lugar e compreender o mundo
Roselane Zordan Costella, Neiva Otero Schäffer

ISBN 978-85-360-1113-4
128 páginas

• A Geografia no currículo escolar: desafios da contemporaneidade
• Projetos para ler e compreender o mundo
• Avaliação da aprendizagem em projetos de ensino

Coleção Entre Nós • Anos finais

Propõe reflexões metodológicas sobre o ensino de Geografia e encaminha possibilidades de comunicação entre o
professor, o aluno, os diferentes campos do conhecimento e o lugar de aprendizagem. Valoriza a leitura do espaço
geográfico em diferentes escalas, construindo, assim, os
conceitos que estruturam seu campo de conhecimento. O
engajamento nesta proposta responde aos desafios que os
alunos enfrentam na sociedade atual, explorando atividades reflexivas e de construção de ideias.
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A docência em HISTÓRIA:
reflexões e propostas para ações
Carmem Zeli de Vargas Gil, Dóris Bittencourt Almeida
O que significa ensinar História na escola hoje? Que atividades contribuem para o desenvolvimento de competências e habilidades em História? Essas questões são discutidas e exemplificadas com práticas pedagógicas que,
transversalizadas pelos temas da coleção, dão destaque
à memória, às ancestralidades africanas e indígenas e ao
patrimônio cultural. As autoras procuram instigar outros
olhares, desnaturalizar estereótipos e provocar questionamentos acerca de tantas histórias silenciadas.
ISBN 978-85-360-1114-1
168 páginas

Selecionado: Programa Nacional
Biblioteca na Escola; PNBE do
Professor/2013

• Ensinar e aprender História na escola brasileira
• Reflexões e proposições pedagógicas: memória,
ancestralidade e patrimônio cultural
• Avaliação em História

Leitura e autoria: planejamento em
LÍNGUA PORTUGUESA e LITERATURA

Coleção Entre Nós • Anos finais

Luciene Juliano Simões
Colaboração – Ana Mariza Filipouski, Diana Maria Marchi,
Joice Welter Ramos
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ISBN 978-85-360-1117-2
216 páginas

Selecionado: Programa Nacional
Biblioteca na Escola; PNBE do
Professor/2013

Por meio da discussão de exemplos concretos, o livro oferece subsídios para a reflexão sobre planejamento didático em Língua Portuguesa e Literatura. Ao tratar de outras
prioridades que não a lista de conteúdos e outros modos
de dar uma direção às aulas, mostra que é possível manter a sistematicidade, tão fortemente associada ao espaço
e aos tempos da escola, sem abrir mão da meta principal
do ensino da língua: o letramento para a maior participação social.
• A função do componente curricular de Língua Portuguesa
e Literatura na escola brasileira hoje
• Planos de trabalho
• Ensino e avaliação: um exemplo de planejamento
didático

LÍNGUAS ADICIONAIS na escola:
aprendizagens colaborativas em INGLÊS
Margarete Schlatter, Pedro de Moraes Garcez
Que experiências significativas podem ser vividas na aula
de Inglês como Língua Adicional na escola regular? Atentos às diretrizes curriculares e ao vivenciado na formação
de educadores, os autores sugerem caminhos para inspirar sua discussão com colegas sobre como definir objetivos de ensino, planejar projetos colaborativos e avaliar de
modo a promover a aprendizagem, o protagonismo e a
participação crítica, criativa e atuante dos alunos na vida
contemporânea.
ISBN 978-85-360-1118-9
176 páginas

• As Línguas Adicionais na formação do cidadão
• A construção de boas práticas: o projeto Bem na foto
• A avaliação como aliada da aprendizagem

MATEMÁTICA: reflexões no ensino,
reflexos na aprendizagem
Ana Maria Beltrão Gigante, Monica Bertoni dos Santos

ISBN 978-85-360-1119-6
172 páginas

2ª edição revisada

• Aprender Matemática, compreender o mundo e construir-se como cidadão
• Práticas interdisciplinares e a competência Matemática
• O ensino de Matemática e a avaliação

Coleção Entre Nós • Anos finais

O que significa ensinar Matemática na escola hoje? Este
livro se propõe a refletir sobre uma forma de aprender
matemática que possibilite compreender o mundo, contribuindo para a formação individual pelo desenvolvimento da competência de resolução de problemas. Apresenta
práticas que podem ser também exploradas em parceria
com outras disciplinas, amplia a significação dos conteúdos abordados e, ao mesmo tempo, dá sentido ao estudo
da matemática para a vida.
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