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O EDUCA BRASIL reúne cursos gratuitos de formação
continuada em EAD e disponibiliza certiﬁcado de
participação para proﬁssionais da Educação de todos os
segmentos!
Conheça os cursos atualmente disponíveis:
•

Educação Infantil: da releitura dos saberes à ressigniﬁcação das
práticas

•

Anos Iniciais do Ensino Fundamental: avaliação a serviço das
aprendizagens

•

Anos Finais do Ensino Fundamental: ressigniﬁcar as práticas
docentes

•

Novo Ensino Médio: dos fundamentos
teóricos aos desaﬁos da implementação

•

Melhor gestão, melhor escola

Qual é a relação atual
dos estudantes com a tecnologia?
Nos últimos anos, as visões da sociedade, dos pais e responsáveis e dos
educadores sobre esse tema foram exauridas, mas o que pensam os jovens,
os maiores interessados nessa história? Confira a reportagem completa!

Conﬁra mais detalhes e matricule-se
gratuitamente em www.educa-brasil.com

Metaverso na educação:
realidade ou ficção científica?

Ciência é, sim,
coisa de menina!

Helena Poças Leitão e Francisco Tupy
contam mais sobre o Metaverso e o
que os motivou a escrever um livro que
traçasse um norte acerca do assunto
para os educadores.
pág. 14

O “Mergulho na Ciência” incentiva
garotas a aprimorarem seus talentos
dentro da área científica. Descubra o
projeto!
pág. 30

Saúde é uma questão de educação
Já parou para pensar quantos casos
de ansiedade poderiam ter sido
evitados em razão de uma educação
socioemocional de qualidade? Entenda
como o assunto deveria fazer parte da
sua sala de aula.
pág. 39

NOVA EDIÇÃO

Vitrine
Literária

EDUCAÇÃO INFANTIL

Um bom livro sempre será um excelente
companheiro nessa maravilhosa viagem
pelo mundo das descobertas, da ampliação
de repertório e da reelaboração das
diversas formas de pensar e agir.
Conheça alguns dos lançamentos de
literatura da Editora do Brasil.
Livros disponíveis
nos formatos
impresso e digital!

É tempo de aprender com a
solução didática mais adotada
AS AVENTURAS DEna
HUCKLEBERRY
FINN / THE ADVENTURES OF
HUCKLEBERRY
FINN
Educação
Infantil em todo
o país!
ÁGUA - FONTE
DA VIDA
A partir de 8 anos

Assuntos: Sustentabilidade,
consumo consciente,
recurso hídrico, saúde
Temas transversais: Meio
Ambiente, Trabalho e Consumo

Coleção Saúde do Planeta

Coleção BiClássicos

Tom Sawyer e Huck Finn já aprontaram várias junA água é fonte permanente da vida e da sobrevitos, mas agora é o momento de Huck contar a sua
vência de todos os seres vivos neste nosso planeta
história. Fugindo de seu pai violento, ele encontra
azul. Esse livro explora não só a importância da
Jim, um escravizado fugitivo. Unidos pelo desejo de
A partir de 12 anos
água para o bom funcionamento de todo o ecosliberdade e amizade, Huck e Jim descem o Rio Missistema da Terra, mas vai além, nos mostrando
sissippi e vivem muitas aventuras juntos, incluindo
a importância de cuidarmos desse recurso tão
Assuntos: Aventura,
trapaceiros e pilantras, famílias em guerra e até
Amadurecimento,
precioso
ﬁnito.premissa,
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Comeessa
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Brasil que
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está de novoaaprontando as suas
Escravidão,
Clássico,
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peripécias.
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mais conhecidas, um
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nova
edição
de Tic-tac:
é tempo
– Seriado,
totalmente
alinhada
para
preservar
esse recurso
tão essencial,
agora de aprender
Tema transversal:
verdadeiro clássico de aventuras com temas como
emànova
edição.
Base Nacional Comum Curricular (BNCC),
diversos
materiais
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preconceito,
amadurecimento e amizade, adaptada
versão em português e inglês.
complementares e novo Manual “de Professor para nessa
Professor”.

A autora Vilza Carla é escolha unânime quando se
trata de soluções didáticas para a Educação Infantil!

A partir de 12 anos
Assuntos: Direitos Humanos,
Imigração, Família, Guerra,
Refugiados, Violência
Temas transversais:
Pluralidade Cultural e Ética

MALAIKA, FORÇA DO CONGO

QUANDO O DIA RAIOU

A partir de 8 anos

A partir de 10 anos

VOLUME
Assuntos: Escola, Humor,
Ciência, Esqueleto, Inusitado
Tema transversal:
Pluralidade Cultural

1

O CASO ARREPIANTE DO ESQUELETO ASTOLFO

Coleção Mundo Sem Fronteiras

Coleção Cometa Literatura

A jornada de um imigrante é sempre um acontecimento transformador. Sair de seu lugar de
nascimento pode até ser uma escolha, mas nem
sempre é fácil. Quando emigrar é uma necessidade, medos, traumas e muita preocupação com
o futuro são companheiros certos nessa viagem.
Malaika nasceu no Congo, país da África repleto de
conﬂitos, desigualdade e inﬂuência de países colonizadores. Guerrilhas e muita violência tornam o
VOLUME
país
instável e forçam milhares de pessoas a deixarem
seus lares, incluindo Malaika e sua família.
INICIAL
A jornada dessa jovem tão forte e determinada é
cercada de percalços e luto, mas também de muita
luta e esperança. Embarquem nessa narrativa
envolvente sobre amor e perseverança.

A “vida” de um esqueleto de laboratório não é fácil. Especialmente
quando a espevitada faxineira da escola resolve pregar peças nos
estudantes do colégio usando o carismático esqueleto Astolfo. A
confusão é certa! E a diversão também, claro. Preparem-se para
muitas loucuras engraçadíssimas, dentro e fora dos muros do colégio. Jonas Ribeiro e Telma Guimarães, conhecidos escritores, se
juntaram para contar, com maestria e alegria, uma história cheia de
perseguições, mistério, reviravoltas, surpresas do destino, reﬂexões
profundas, planos mirabolantes, paixões do outro mundo e muito
bom humor. Uma aventura sobrenatural (e de “esquentar os ossos”)
é o que os leitores encontrarão nesse livro imperdível!

Assuntos: Sustentabilidade,
Reciclagem, Meio
Ambiente, Curiosidades,
Preservação da Natureza VOLUME 2
Temas transversais: Meio
A partir de 4 anos
Ambiente, Trabalho e Consumo
Assuntos: Meio Ambiente,
Períodos do dia, Ecologia,
PLANETA TERRA, NOSSA CASA
Alfabetização
Coleção Saúde do Planeta
Tema transversal:
A Terra é um planeta cheio de vida, diversidade e
Meio Ambiente

beleza. Ela abriga incontáveis espécies animais,
incluindo o ser humano. Até onde sabemos, ela é
o único planeta com as condições propícias para
a vida neste
vasto universo.
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está causando
as suas
aulas!
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•

Coleção Mil e Uma Histórias
Uma borboleta bate asas aqui e um vento sopra ali.
Um passarinho come uma fruta e leva sementinhas
por aí, deixando-as cair ao longo do caminho, dando
origem a novas plantinhas e árvores, que por sua
vez darão origem a novos frutos e novas sementinhas. É o mágico ciclo da vida, explorado de forma
carinhosa nesta leitura cheia de imagens e poesia
para os pequenos leitores em alfabetização.

QUE BICHO PASSOU POR AQUI?
Coleção Cometa Literatura

Bem-vindos ao Parque Nacional Kruger, um dos pontos
turísticos mais visitados da África do Sul! Nesse livro,
os irmãos gêmeos Tabo e Thabang protagonizam uma
aventura repleta de conhecimento e de surpresas. A partir de 9 anos
Os pais deles são guardas ﬂorestais nesse famoso
parque habitado por animais africanos diversos. Após Assuntos: Animais,
de aprender
adoçãosobre
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características desses bichos, eles Meio Ambiente,
se aventuram um dia com a mãe e tentam decifrar as Parque Kruger,
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uma narrativa
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Leitura obrigatória!

A partir de 9 anos
Assuntos: Livro,
Mistério, Onomatopeia,
Infância, Ciência.
Tema transversal:
Pluralidade Cultural

Reﬂexão, Filosoﬁa.
Tema transversal:
Pluralidade Cultural

UMA ESCADA DE AREIA ATÉ O CÉU
Coleção Farol
A vida e sua relação intrínseca e magníﬁca com o tempo: este é o mote
desse livro de contos do premiado escritor Dilan Camargo. O amanhã,
o hoje e o ontem entrelaçados numa composição literária convidativa
e profundamente reﬂexiva. Aquilo que fomos, quem somos agora e
todas as possibilidades e problemas que nosso porvir há de trazer.
Com narrativas e personagens que exploram dramas e situações do
passado, do presente e do futuro de modo surpreendente o autor nos
brinda com um tipo diferente de viagem no tempo para que o jovem
leitor possa sentir e reﬂetir sobre tudo o que foi, é e o que pode ser.

VUPT
Coleção Cometa Literatura
Era uma vez um som que passava tão rápido, mas tão rápido, que ninguém sabia bem o
que era, de onde vinha e para onde estava indo. Era vupt para cá e vupt para lá e ﬁcavam todos confusos, olhando de um lado para o outro. CientistasVOLUME
diplomados e 3
cheios
das teorias se reuniram para estudar o fenômeno, mas, quem diria?, foi uma criança
criativa e cheia de imaginação que conseguiu olhar além para ﬁnalmente desvendar
esse mistério. Criatividade, imaginação, humor e boas surpresas esperam o leitor neste
livro dos premiados João Luiz Guimarães e Ionit Zilberman.

Saiba mais sobre a coleção em www.editoradobrasil.com.br
ou entre em contato com nossa equipe www.editoradobrasil.com.br
de consultores!

VOLUME 2

Tic-tac é ideal para
as suas aulas!
Descubra o porquê:
• Coleção renomada e líder de adoção no segmento;
• A coleção vem dentro de uma caixa com os livros curriculares: Linguagem,
Matemática e Natureza e Sociedade e materiais complementares: caderno
de letra bastão, caderno atividades, kit de jogos e brinquedos (para o
aluno), kit de histórias, kit de fantoches e cartazes (para o professor);
• Contempla material digital pronto para impressão,
com atividades e materiais de apoio às aulas;
• Manual do Professor em formato inédito! Trata-se de um
volume separado, com orientações acerca dos volumes
curriculares e também do material complementar.

Outro grande destaque é
a inclusão do volume 3,
ideal para a transição
das crianças da
Educação Infantil para
os Anos Iniciais do
Ensino Fundamental!

VOLUME 3

Saiba mais sobre a coleção em www.editoradobrasil.com.br
ou entre em contato com nossa equipe de consultores!
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[ CARTA DE APRESENTAÇÃO ]

Prezados(as) educadores(as),

O uso da tecnologia na Educação chegou para ficar de vez. Nesta edição da Arco43 em Revista, preparamos algumas matérias que abordam
o uso da tecnologia nos estudos e apontam tendências para o futuro.
Na matéria “Qual é a relação atual dos estudantes com a tecnologia?”, entrevistamos crianças e jovens para contar um pouco suas
experiências antes e depois da pandemia. Apesar dessa nova geração
de estudantes estar familiarizada com as principais ferramentas tecnológicas, muitos entrevistados relataram que não estavam acostumados a utilizar a tecnologia para
aprendizagem, porém 100% deles são a favor da inclusão de ferramentas digitais para o ensino.
Vale, ainda, colocar como reflexão a importância de as escolas acompanharem as novas tendências
tecnológicas para atender esses estudantes e evitar a perda de alunos. É importante frisar que de
nada adianta a escola oferecer tablets, computadores ou até mesmo óculos de realidade virtual se ela
também não investir em infraestrutura básica, como em contratação de uma internet de qualidade.
Além disso, as instituições de ensino precisam investir (e muito) na formação de seus professores
para que eles possam desenvolver aulas mais atrativas e efetivas para essa nova geração de estudantes.
E por falar em evolução tecnológica na Educação, tratamos nesta edição do “Metaverso
Educacional”. O Metaverso, um mundo virtual muito próximo do mundo físico, está atualmente em construção, sendo desenvolvido por grandes corporações em todo o planeta. Neste
novo espaço, poderemos estudar, trabalhar, fazer compras, entre outras atividades que já fazemos – porém faremos tudo isso em uma realidade virtual. Parece ficção científica, mas não é! O
Metaverso está evoluindo de modo exponencial, e a expectativa é que em menos de cinco anos
já estejamos inseridos nesse novo mundo. Mas o que a escola e os educadores podem fazer agora?
É preciso conhecer mais o assunto a fim de se preparar para o futuro. Assim, nesta matéria, falamos sobre tal conceito e propomos algumas reflexões importantes para que as instituições de
ensino possam se preparar para essa próxima revolução digital.
Além da tecnologia, destacamos também diversos temas relevantes para a educação atual, como a
aplicação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a importância dos livros didáticos para o
processo educacional e a perspectiva sobre os Direitos Humanos na sala de aula, bem como muitos
outros conteúdos que enriquecerão ainda mais o processo de ensino e aprendizagem na sua escola.
Preparamos tudo com muito carinho. Esperamos que aproveitem a leitura!

Helena Poças Leitão
Gerente de Marketing e Inteligência de Mercado da Editora do Brasil
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Qual é a
relação atual
dos estudantes
com a
tecnologia?
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[ CAPA ]

E

ntre os primeiros casos de Covid-19, a explosão
de estresse que se seguiu, o desafio emocional e
o distanciamento físico necessário, muito do que
entendíamos sobre educação mudou em questão de
dias, incluindo a capacidade de as escolas se conectarem com professores e estudantes. Logo, a tecnologia
educacional foi chamada para preencher as lacunas
que fossem possíveis. Assim, ao longo dos dois últimos
anos de muitas transformações, as visões da sociedade,
dos pais e dos educadores sobre o tema foram exauridas, mas o que pensam as crianças e os adolescentes,
os maiores interessados nessa história?
Foi o que tentamos descobrir em um bate-papo
com alguns estudantes de escolas públicas e privadas de todo o Brasil. Entre tudo o que foi dito,
respostas quase unânimes indicaram que os alunos preferem a inserção das tecnologias no ensino
presencial, sobretudo pelo contato direto com
os professores e colegas de classe. A socialização
e os projetos ligados a habilidades socioemocionais e
cidadãs estiveram também na maioria das respostas
sobre o que mais gostam em suas escolas. Ou seja,
na vanguarda da inovação tecnológica, ainda é preciso se atentar a apoiar o bem-estar socioemocional.

Como a tecnologia apoia as relações
entre professores e alunos?
Enrico Lucchesi, do 4º ano do Ensino Fundamental
do Colégio Stocco (Santo André – SP), é um dos
estudantes que prefere o uso da tecnologia aplicado
à sala de aula tradicional. No seu dia a dia, ele usa
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principalmente o tablet para fazer algumas provas,
apresentações, pesquisas e programações de robótica, além de acessar o Classroom: “É bem melhor
quando a tecnologia se junta ao presencial, porque
posso interagir com os materiais da escola e os espaços,
como a Sala Maker”.
Já Rafaela de Oliveira, da 2ª série do Ensino Médio
do Centro Educacional ETIP (Santo André – SP),
utiliza mais as tecnologias em uma sala especializada.
Para ela, o uso desses elementos aumentou após a pandemia, principalmente em casa. “Facilitou um pouco
estudar, pois é uma rede de plataformas que são necessárias, mas, ao mesmo tempo, ficou bem desgastante,
por fazer sempre as mesmas coisas e ainda ter uma
alta probabilidade de desenvolver um problema de
saúde”, comenta.
Ao longo do período de distanciamento social,
Rafaela encontrou alguma dificuldade para aprender
certos conteúdos. “Foram tempos difíceis para todo
mundo, inclusive para os alunos. [É] muito melhor
estar presencialmente para não perder o foco tão fácil,
como foi no online, além de não ter que lidar com a
dificuldade da internet”.
Raphaela Rolim, da 3ª série do Ensino Médio
do Colégio Mary Ward (São Paulo – SP), teve uma
relação parecida com as mudanças. Acredita que as
tecnologias educacionais viabilizaram ser possível
continuar, porém, para ela, houve dificuldade muito
maior de concentração e foco do que havia no presencial. “Em casa, eu tinha muito mais distrações ao
meu alcance, como a própria internet, que, apesar de

ter sido benéfica, estava ali à disposição para qualquer
tipo de pesquisa”, diz.
Já Catarina Lis Sacramento Pinto, da 1ª série do
Ensino Médio do Colégio MedMaster (Fortaleza – CE),
conta que, apesar de dificuldades que encontrou para se
adaptar ao modelo online durante a pandemia, o maior
uso de aparelhos tecnológicos facilitou o seu estudo e
melhorou as suas notas. Para o futuro, ela acha que as
aulas poderiam utilizar mais tecnologias como testes
online e trabalhos envolvendo criação de redes sociais,
com o objetivo de divulgar algum tema trabalhado em
sala: “Sempre tento usar ao máximo a tecnologia para me
auxiliar nas tarefas de casa e até mesmo no estudo para
as provas. As principais redes sociais que me auxiliam
são o Instagram e o YouTube; por meio delas, consigo
estudar e também obter mais informações”.

O que podemos aprender com os últimos anos?
Bianca Vitória de Oliveira Cavalcante, aluna da 2ª
série do Ensino Médio da Escola Estadual Balduino
de Souza “Chiquinho” (Quatá – SP), usa o celular na
sala de aula quando é permitido. “Na escola, usamos
os computadores do Centro de Inovação e Tecnologia,
inaugurado em março deste ano. Antes da pandemia,
não tínhamos computadores. Quando precisávamos
fazer uma pesquisa, pedíamos apoio aos professores ou
usávamos livros didáticos. Com a mudança das aulas
presenciais para as online, passei a acompanhar pela
televisão os conteúdos disponibilizados pelo Centro
de Mídias no YouTube. No começo, foi um baque e
bem complicado conciliar as aulas com as lições de
casa. Porém, com o tempo, acabei me acostumando”.
Foi a pandemia que serviu de catalisador da inovação
em sua escola, que só após esse período pôde adotar
iniciativas para melhorar o ensino com a ajuda da tecnologia. “O novo Centro de Tecnologia e Inovação,
por exemplo, nos proporciona mais facilidade no
aprendizado. Esses dias mesmo eu precisava fazer uma
pesquisa sobre o holocausto e consegui tirar todas
as minhas dúvidas estudando pelo computador da
escola”, conta a estudante.
O que Bianca mais gosta na escola atualmente?
Os projetos desenvolvidos em grupos, como os itinerários temáticos que apresentam temas de estudo
variados, como Humanas, Linguagens, Biologia, entre
outros. “E também iniciativas como o Clube Juvenil,
que toda sexta-feira propõe uma hora de atividade

extracurricular, como dança, esportes e tecnologia,
para os alunos”.
Claro que a realidade é diferente em escolas públicas
e privadas, mas, ainda assim, é possível apontar como
elemento comum entre as instituições que prosperaram
e seguem prosperando nestes tempos desafiadores uma
cultura focada em desenvolver a conexão entre professores e alunos, aliada ao desenvolvimento completo
das crianças e dos jovens. É a tecnologia funcionando

“Em casa, eu tinha muito mais
distrações ao meu alcance, como
a própria internet, que, apesar
de ter sido benéfica, estava ali à
disposição para qualquer tipo de
pesquisa” – Raphaela Rolim

como trampolim de metodologias ativas, que desenvolvem o protagonismo dos estudantes.
Enquanto em um ambiente escolar “comum” temos
um professor no banco do motorista conduzindo o
veículo para, em média, 20 a 30 alunos, a tecnologia
educacional bem aplicada coloca os discentes no volante
e garante que eles tomem ativamente suas próprias
decisões sobre como criar, manipular e exibir informações em tela. À medida que os alunos tomam suas
próprias decisões, eles podem definir seus objetivos e
avaliar seu próprio progresso ao longo do caminho.
Rayssa Camilly, da 3ª série do Ensino Médio da Escola
Sesi (Bayeux – PB), é um exemplo de quem acredita
nisso. Para ela, as tecnologias poderiam ser melhor utilizadas; ela crê que falta dinamismo nas aulas e indica
Kahoot! (plataforma de aprendizado baseada em jogos)
e videoaulas como exemplos úteis para o complemento
das explicações. O que ela mais gosta na escola atualmente é justamente o uso de audiovisuais em sala.
João Victor, da 2ª série do Ensino Médio da Escola
Sesi (Bayeux – PB), concorda com a colega: “No
geral, a escola é cansativa. Acho que falta introduzir
mais metodologias ativas e diversificadas”. Ele destaca que determinadas informações são mais fáceis de
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[ CAPA ]
encontrar utilizando o celular, também ampliando as
formas como as aulas são aplicadas, não sendo sempre
a mesma coisa de “escrever no quadro e copiar”. “Ainda
assim, o fato de que nem todos os alunos têm acesso
à internet dificulta a interação”, comenta. Durante a
pandemia, a maior dificuldade de aprendizado para
ele foi relacionada com os conteúdos de Exatas pela
falta de uma boa comunicação entre alunos e professores para sanar as dúvidas com mais facilidade.

Respostas mais imediatas
Uma grande coisa sobre a tecnologia é que ela fornece feedback instantâneo para que os alunos possam
ter uma sensação de realização muito mais rápida do
que ao usarem caneta e papel. As crianças que não
necessariamente estrelam podem se tornar estrelas
com a tecnologia. Alcides Guimarães Costa Filho,
da 2ª série do Ensino Médio do Colégio MedMaster
(Fortaleza – CE), encontrou alguma dificuldade inicial
na transição para as aulas online por não estar acostumado com as plataformas. Ainda assim, rapidamente
ele se adaptou e gostou muito de como elas o ajudaram. Idem para Jonatas da Silva Bandeira, da 3ª série
do Ensino Médio da Escola Sesi (Bayeux – PB), que
encontrou mais facilidade para estudar matérias como
Física e Química, por exemplo, porque haviam sites
em que era possível montar experimentos e entender
como eles funcionavam.
A promessa da tecnologia na sala de aula é grande:
possibilitar o aprendizado personalizado e baseado
em domínio, economizando o tempo do professor, e
equipar os alunos com as habilidades digitais necessárias para as carreiras do século XXI. Contudo, é
preciso cautela. “Na minha opinião, poderia-se aproveitar mais da tecnologia, [mas] não para substituir a
lousa e o pincel, pois existem muitos agentes facilitadores como quizzes, documentários, animações, etc.”,
diz Felipe Rodrigues Martins, do 9º ano do Ensino
Fundamental do Colégio MedMaster (Fortaleza – CE).
A forma como a tecnologia é usada e como é
incorporada à experiência de aprendizagem é fundamental para sua eficácia. É preciso pensar no dispositivo,
em quem o está usando, na intensidade, na metodologia
e em muitos outros fatores. Sophia Pietsch Guilger, aluna
do 12º ano (equivalente à 3ª série do Ensino Médio)
do Colégio Humboldt (São Paulo – SP), utiliza sempre o Chromebook e, às vezes, o celular na sala de aula,
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recursos que ganharam mais força durante a pandemia.
“As aulas foram totalmente dependentes dos recursos
tecnológicos, e, depois, os professores permaneceram
usando muitas dessas ferramentas. Eu gostei muito, porque juntou a nossa realidade, que já era bem digital, com
um novo intuito, o educacional. Agora é mais fácil tirar
dúvidas, organizar trabalhos em grupo, revisar conteúdos antigos”. O que ela mais gosta na escola atualmente
é o convívio com as pessoas, pois, segundo suas palavras,
não existe tecnologia que substitua o contato humano.

Como vai ser a escola do futuro,
segundo os estudantes?
“Será uma escola muito tecnológica, contando com a
presença de tablets, celulares e até outros meios tecnológicos que possam vir a existir, substituindo objetos como
lousas”, Allan de Oliveira Santos, da 2ª série do Ensino
Médio do Instituto Federal Catarinense (Brusque – SC).
“Uma escola com muita responsabilidade para
manter o ensino com os computadores. Os tablets
também serão uma ótima opção para as escolas usarem nas salas de aula para podermos copiar algumas
matérias, além de manter a parte tecnológica ligada
aos alunos”, Rafaela de Oliveira, do 2º ano do Ensino
Médio do Centro Educacional ETIP (Santo André – SP) .
“Com certeza a tecnologia vai ser parte do futuro
da Educação. Acho que vão ter mais meios de aprendizado, tablets proporcionados pelas escolas, e usaremos
mais aplicativos relacionados com isso, etc.”, Rayssa
Camilly, da 3ª série do Ensino Médio da Escola Sesi
(Bayeux – PB).
“Com muitos tablets e computadores, bem high-tech. Deverá ter uma boa estrutura para suportar
todos os alunos e funcionários, estrutura essa que
seja acessível e chamativa, que faça a pessoa se sentir
acolhida e satisfeita no local. Outra coisa também é a
presença de cursos e atividades que possam abranger
uma grande quantidade de habilidades e iniciativas
sustentáveis e ecológicas”, João Victor, da 2ª série do
Ensino Médio da Escola Sesi (Bayeux – PB).
“Eu vejo o SESI como um tipo de escola do futuro,
pois as escolas do futuro irão focar no protagonismo do

aluno [e] terão diversos projetos que auxiliam em seu
crescimento estudantil, como laboratórios e mostras
que trazem esse incentivo ao aluno. Ainda contarão
com uma boa utilização de tecnologias para facilitar o meio de ensino e comunicação”, Alexandro de
Oliveira Aguiar Filho, da 3ª série do Ensino Médio
da Escola Sesi (Bayeux – PB).
“Eu acho que as escolas do futuro serão mais
interativas, participativas e altamente tecnológicas,
utilizando sempre que possível a internet e as mídias
sociais para auxiliar nos estudos. Além disso, creio
que a educação do futuro trará um ensino mais individual, voltado aos interesses e talentos de cada um,
bem como as aulas serão voltadas para o desenvolvimento de habilidades emocionais e intelectuais de
cada estudante; assim, estes serão capazes de pensar
criticamente para resolver os problemas apresentados no cotidiano”, Catarina Lis Sacramento Pinto,
da 1ª série do Ensino Médio do Colégio MedMaster
(Fortaleza – CE).
“Acho que meios tecnológicos, como tablets e
computadores, irão ser ferramentas comuns e grandes aliadas, [devido ao] fácil acesso de materiais e [à]
interação com a escola”, Alcides Guimarães Costa
Filho, da 2ª série do Ensino Médio do Colégio MedMaster
(Fortaleza – CE).
“Acho, infelizmente, que a escola vai diminuir o
espaço para reflexões e debates sobre temas sociais, o
que acho que não deveria acontecer, pelo contrário;
a escola deveria nos ensinar mais sobre a sociedade,
deveríamos ter aulas sobre economia, entre outras coisas”, Jonatas da Silva Bandeira, da 3ª série do Ensino
Médio da Escola Sesi (Bayeux – PB).
“A escola do futuro vai ter lanchonete inteligente,
cardápio virtual etc.”, Josicleide, da 3ª série do Ensino
Médio da Escola Sesi (Bayeux – PB).
“Espero que possa aproveitar cada vez mais os recursos
oferecidos pela internet, mas sem substituir o principal,
que é a relação [entre] professor e aluno. Acho que deveriam ter mais salas especializadas em tecnologia e em
informática para que ajudem no aprendizado”, Felipe
Rodrigues Martins, do 9º ano do Ensino Fundamental
do Colégio MedMaster (Fortaleza – CE).

“Eu acho que a escola do futuro será um ambiente
muito diferente, sem salas de aula fechadas e cheias de
carteiras viradas para uma lousa. Eu acredito também
que terá um cuidado ainda maior com a individualidade de cada pessoa e usará sempre dos novos recursos
para aprimorar os métodos de ensino e proporcionar aos estudantes uma trajetória autônoma. Além
disso, eu defendo que ela deveria oferecer momentos
‘livres’, que possam fortalecer as relações sociais e nos
quais os alunos possuam liberdade de escolha. Pelo
menos é isso que eu espero que a escola do futuro seja
e tenha”, Sophia Pietsch Guilger, 12º ano (equivalente à 3ª série do Ensino Médio) do Colégio Humboldt
(São Paulo – SP).
“Acredito que a escola no futuro estará mais
integrada ao digital, fazendo com que os jovens se
familiarizem com isso cada vez mais cedo, o que
acredito que, juntamente ao novo projeto do Ensino
Médio, irá proporcionar uma autonomia maior aos
estudantes”, Raphaela Rolim, da 3ª série do Ensino
Médio do Colégio Mary Ward (São Paulo – SP).
“Eu estudo aqui no ‘Chiquinho’ desde o 6º ano.
Agora estou na 2ª série do Ensino Médio e posso
dizer que a escola já tem evoluído bastante, tanto
do ponto de vista de acesso à tecnologia como do de
realização de atividades de entretenimento para os
alunos. Acredito que a escola do futuro deva continuar sendo assim. Ou seja, ela já está acontecendo”,
Bianca Vitória de Oliveira Cavalcante, 2ª série do
Ensino Médio da Escola Estadual Balduino de Souza
“Chiquinho” (Quatá – SP).
“Será uma estrutura superfuturista, com muita
tecnologia tanto para as aulas como também para as
atribuições de alguns funcionários, que devem ter lousas touch, mesas que fossem [como] lousas digitais,
computadores disponíveis para todos os estudantes.
[As escolas também terão] aulas integrais, mais oficinas de tecnologia e focarão em profissões do futuro”,
Giulia Barroso, do 9º ano do Ensino Fundamental da
Escola Castanheiras.
“Não vai haver mais canetas e livros, que serão
substituídos por outras coisas. Eu acho que vão existir vários robôs”, Enrico Lucchesi, 4º ano do Ensino
Fundamental do colégio Stocco (Santo André – SP).
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EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS | NOVA

EDIÇÃO

CONSTRUINDO UM MUNDO MELHOR
POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO
SOCIOEMOCIONAL

FÉ NA VIDA – ÉTICA E CIDADANIA é um
material didático simples e laico, que
propõe o resgate de valores essenciais
mediante uma formação integral e cidadã.
De maneira lúdica e descontraída, a coleção
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
eles mesmos e também para os outros.

Saiba mais sobre a coleção em
www.editoradobrasil.com.br ou entre em
contato com nossa equipe de consultores!

CONHEÇA OS DESTAQUES
DA NOVA EDIÇÃO:
•

Manual do Professor em formato U,
com orientações página a página:
mais praticidade para suas aulas!

•

Nova organização! Momentos e
Vivências para a Educação Infantil e
Momentos e Encontros para os Anos
Iniciais do Ensino Fundamental;

•

Obra em consonância com a Base
Nacional Comum Curricular (BNCC);

•

Conteúdos contextualizados, que
desenvolvem a inteligência emocional;

•

Atividades que propiciam interação
entre pares. Também contempla
novas atividades pautadas em
objetivos da BNCC, que contribuem
para a criança reﬂetir e se
expressar sobre diversos temas.

Obra disponível também para
os Anos Finais do Ensino Fundamental!

[ TENDÊNCIA ]

Metaverso na
educação: realidade
ou ficção científica?
S

e tem um assunto que foi muito abordado nos
últimos meses, este foi o metaverso. Desde que
Mark Zuckerberg anunciou a mudança de nome
do Facebook para Meta, esse é um dos temas que tem
movimentado discussões em vários setores da sociedade – não só entre aqueles diretamente interligados
à tecnologia e conexão como também nas áreas que
têm mais tradição relacionada com o offline, como é
o caso da Educação.
As possibilidades do metaverso para o ensino-aprendizagem são tantas e tão disruptivas que parece até
coisa de ficção científica. E se você pensou nisso, seu
raciocínio não está tão longe da fundação do conceito,
já que o termo “metaverso” foi usado pela primeira
vez em 1992, no romance “Snow Crash”, de Neal
Stephenson, para descrever um mundo virtual e distópico. Desde então, o tópico foi tema de sucessos

14 | Arco43 em Revista nº7 | 2022

de bilheteria, como “Matrix” e “Jogador Nº 1”, e de
ações em jogos eletrônicos, como Fortnite e GTA.
Animada com o leque que se abre para a Educação
com o metaverso, Helena Poças Leitão, Gerente de
Marketing e Inteligência de Mercado da Editora do
Brasil, e autora de “Marketing Escolar de Bolso”,
juntou-se a Francisco Tupy, game designer, pesquisador de convergência da aplicação de videogames na
Educação e Comunicação (ECA-USP) e autor de
“Gamificação Escolar de Bolso”, para pesquisar o
tema e escrever um livro que traçasse um norte inicial para os educadores.
A obra “Metaverso Educacional de Bolso –
Conceitos, reflexões e possíveis impactos na Educação”,
deverá ser publicada no segundo semestre de 2022.
Por enquanto, batemos um papo com os dois sobre
metaverso e suas visões.

Imagem: Shutterstock
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Arco 43: Afinal, o que é o metaverso?

Helena: O metaverso é um mundo virtual no qual
você pode fazer as mesmas coisas que faz no mundo
real, como ir a shows ou parques, encontrar amigos,
visitar museus e até mesmo estudar e trabalhar. Para
que a experiência no metaverso seja mais próxima da
realidade, o usuário pode utilizar os óculos de realidade aumentada, luvas sensoriais e, quem sabe, até
macacões sensoriais de corpo inteiro.
O metaverso, portanto, é a junção da realidade
aumentada com a virtual, combinando o mundo digital com o material, e tudo nele acontece em tempo
real. Então, suponhamos que você queira comprar
um livro. Você vai acessar a livraria no metaverso
e poderá passear pela loja, manuseando e selecionando os livros desejados. Você paga pelos produtos
no caixa e os receberá posteriormente em sua casa.
Arco 43: Como será a educação
aplicada ao metaverso?

Francisco: Não sabemos ao certo todas as aplicações do metaverso na Educação, uma vez que o
conceito ainda está em construção no mundo todo.
O que temos certeza é que o metaverso vai revolucionar o formato de ensino-aprendizagem. A chegada da
pandemia fez com que as escolas fossem obrigadas a
se adaptar ao mundo digital, tornando, atualmente,
o ensino híbrido em uma realidade.
Assim que o metaverso conseguir se consolidar
de fato no país, ele poderá ser aplicado, por exemplo, como uma plataforma imersiva, isto é, mais uma
mídia para a exploração de conteúdos, simulações
de ambientes ou sistemas para apoiar o ensino dentro e fora da sala de aula.
Imagine um professor ensinar História ou
Geografia, levando os estudantes a explorarem lugares no mundo todo e ensinando, de maneira prática,
suas disciplinas? Essa instrumentalização do metaverso será propícia também para o aprendizado das
diversas disciplinas que compõem a sua criação,
como programação, design, legislatura, economia,
entre outras.
Outro ponto relevante é entender os impactos desta tecnologia na humanidade e como tirar
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proveito desta mídia, inclusive integrando-a com o
sistema tecnológico, que vai desde o 5G até blockchain, NFT e digital twin.
Arco 43: Você acredita que, em breve, o
metaverso será tão onipresente quanto o TikTok,
o Instagram e o Facebook na vida dos alunos?

Helena: Acreditamos que o metaverso será onipresente, sim; contudo, essas redes sociais hoje não
têm funções relevantes para o aprendizado, e sim para
o entretenimento. Poucas são as escolas que conseguiram de fato utilizar esses canais para o ensino de
conteúdos. O metaverso possibilitará uma imersão
virtual, garantindo que o usuário viva experiências
como se ele estivesse no mundo real. Essa é a principal característica que poderá ser utilizada para
fins educacionais.
Na área da Saúde já existem modelos de plataforma muito próximos ao conceito do metaverso,
com um laboratório de anatomia virtual em que os
alunos podem estudar o corpo humano, explorar
cada estrutura e isolar órgãos e sistemas, tudo isso
com o uso dos óculos de realidade virtual. Esse tipo
de experiência você não tem em TikTok, Instagram
ou Facebook. Não há como comparar essas mídias
com o metaverso.
Arco 43: Mas esta é uma tecnologia
adequada para o mundo da educação?

Francisco: Se for uma tecnologia devidamente
compreendida e explorada, sim; trata-se de uma excelente maneira de reproduzir conteúdo para ampliar
o potencial dos estudantes. Como qualquer uso de
tecnologia aplicada à Educação é importante que a
escola desenvolva um planejamento dentro de sua
proposta pedagógica.
Os estudantes conseguem absorver os conteúdos
com muito mais facilidade quando mostrados na prática. Por exemplo, uma coisa é o professor passar a
matéria na lousa e explicar o que acontece quando
elementos químicos são misturados; outra é ele mostrar isso na prática em um laboratório.
A questão da distração só acontece quando a aula
não se torna interessante para os estudantes, mas o

papel de torná-la atraente é do professor. Um caminho
interessante é organizar as aulas de modo que misture
teoria em sala de aula com a prática no metaverso,
colocando o estudante como protagonista, fazendo-o ser parte do processo do ensino-aprendizagem.

de seus professores. A tecnologia deve ser um meio,
e não um fim. Ela deve estar inserida dentro de um
plano macro no processo de ensino-aprendizagem,
ajudando cada vez mais na transformação da vida
do estudante.

Arco 43: O metaverso educacional tem o
potencial de contornar os obstáculos do
ensino a distância e evitar questões como
dispersão e até mesmo evasão escolar?

Arco 43: O que os motivou a escrever o livro
“Metaverso Educacional de Bolso”?

Helena: Há um longo caminho pela frente. Em
primeiro lugar, é preciso democratizar a internet para
nossos estudantes. Depois, garantir a eles equipamentos de qualidade, como computadores e óculos
virtuais. O metaverso será um instrumento utilizado
primeiramente nas escolas particulares de elite, pois
vai exigir um investimento inicial alto. Os estudantes
com menor poder aquisitivo só terão acesso ao metaverso quando este recurso se popularizar, tal como
aconteceu com o celular. Quando tudo isso acontecer, ele poderá contribuir muito para a qualidade do
ensino no país, principalmente na Educação Básica.
Arco 43: Com tecnologias totalmente sem
precedentes, como esta do metaverso, o modo
como ensinamos também vai ter de mudar?

Francisco: Claro, pois como falamos, já não é possível ensinar da mesma maneira que fazíamos antes
da pandemia. O estudante deve ser o protagonista, e
o professor, o roteirista e coagente que media o jeito
de se relacionar com o conteúdo. Os professores
precisam acompanhar as tendências educacionais,
estudar muito e atualizar suas aulas constantemente
para conduzirem essa nova geração de estudantes.
Arco 43: Passaremos de vez por uma revolução
em que a aprendizagem será puramente
ativa e centrada na experiência do aluno?

Francisco: A ideia surgiu principalmente para
esclarecer ao público do mercado educacional o significado do metaverso e seus possíveis impactos na
Educação, por ser uma tecnologia emergente, e capacitar o leitor como professor, gestor ou curioso, a fim
de que ele entenda, de modo sólido, esta proposta e o
que é possível extrair dela em relação à sua realidade.
Helena: Outro ponto importante da obra é levar
o público leitor a saber separar tendências sérias
de modismos, democratizando e popularizando o
conhecimento, de modo que isso se traduza em bons
resultados em sala de aula. Além disso, traremos
reflexões e práticas sobre o uso do metaverso, desde
sua aplicação em sala de aula até na parte administrativa da escola.

Metaverso
Educacional de
Bolso, livro de
Helena Poças Leitão
e Francisco Tupy,
deve ser lançado no
segundo semestre
desse ano.

Helena: A tendência é essa, mas tudo vai depender da proposta pedagógica aplicada pela escola e da
atuação de seu corpo docente. Sabemos da falta de
recurso da maioria das escolas particulares e públicas,
assim como da falta de investimento na formação
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Descontos voltados
para famílias e
vantagens para
a sua escola

Imagem: Shutterstock

A Editora do Brasil faz parte de todas as etapas do
aprendizado. Além de oferecer livros e materiais didáticos essenciais, que vão desde a literatura e Educação
Infantil até a formação de professores, a editora se
preocupa com a facilidade de acesso aos seus ricos
conteúdos por parte dos estudantes.
Pensando nisso, foi criado o programa Família
Inteligente Economiza, que oferece descontos às
famílias e vantagens para as instituições de ensino
que a ele aderirem.

Novo modelo do Código Promocional
Apresentada como o novo modelo do Código
Promocional, a solução Família Inteligente
Economiza foi criada especialmente para as escolas
que precisam de novos meios para conquistarem mais
recursos financeiros e para as famílias que desejam
economizar na compra de livros escolares na loja da
Editora do Brasil.
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A situação do mercado de educação vem passando
por mudanças de adaptação à crise financeira. Muitos
pais e responsáveis optam por colocar suas crianças
e seus jovens na rede pública de ensino, o que pode
levar pequenas e médias escolas privadas a encerrarem as atividades.
No cenário econômico atual, as instituições de
ensino dependem de lucro para realizar ações e garantir seu posicionamento no mercado, bem como várias
empresas no mundo dos negócios. Diante dessa realidade, é essencial um planejamento financeiro que
certifique a rentabilidade.

2.

Assessoria pedagógica diferenciada, para otimizar a implementação de nossas soluções didáticas
na sua escola;

3.

Conexão Didática: evento online exclusivo para
escolas parceiras;

4.

Recursos pedagógicos exclusivos para as coleções didáticas;

5.

Condições flexíveis de parcelamento: descontos e frete para as famílias que comprarem na
loja virtual;

Como essa solução funciona?
1. Por meio de um contrato, a escola adota as coleções didáticas da Editora do Brasil e adere à
solução Família Inteligente Economiza;

6.

Educa Brasil: cursos de formação continuada
no formato Educação a Distância (EaD) e com
certificação;

7.

Revista Arco43: assinatura gratuita da revista;

8.

Kit da Coleção de Bolso: pocket books dos principais temas e tendências da Educação;

9.

Condições especiais na contratação de serviços
de empresas parceiras, como Lego® Education,
Estrela Cultural, Aprimora, Soul Educacional,
Soul Socioemocional, entre outras.

2.

De acordo com as especificações de cada contrato, a Editora do Brasil negocia um desconto
diferenciado para a instituição;

3.

A escola repassa parte do desconto para os pais
e responsáveis dos alunos que comprarem os
livros pela loja virtual da Editora do Brasil;

4.

A instituição de ensino receberá uma bonificação referente a essas compras.

Há também acesso a:

Mais de 2.000 escolas e
250 mil famílias já foram
beneficiadas com a solução!

Mais vantagens!
Além da bonificação, as escolas parceiras também
receberão todo o apoio necessário para aplicar conteúdos em sala de aula. Confira:
1.

Uma loja personalizada para a escola, com materiais essenciais para o desenvolvimento dos alunos;

•

Conteúdos multimídia;

•

Banco de questões;

•

Planejador de aulas;

•

Desafio Enem e Vestibulares.

Converse com um(a) consultor(a) da sua região
para conhecer mais detalhes da solução especial
Família Inteligente Economiza! Você também
pode entrar em contato conosco pelo e-mail
atendimento@editoradobrasil.com.br e levar todos
esses benefícios para a sua escola! Acesse e saiba mais:
www.editoradobrasil.com.br
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FORMAÇÃO CONTINUADA
PROFESSORES E GESTORES DO NOVO ENSINO MÉDIO

LANÇAMENTO!

Editora do Brasil: sua melhor parceira na implementação do

NOVO ENSINO MÉDIO!
Conheça agora nossas obras de formação continuada,
um instrumento para a prática pedagógica voltada para a
adoção das propostas do Novo Ensino Médio de acordo
com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que sugere
uma estrutura curricular flexível e componentes curriculares integrados por área de conhecimento.

Essas mudanças foram realizadas conforme preconiza um novo
contexto para a educação global, em um ambiente que passa por
transformações rápidas na sociedade, ciência e tecnologia, e com
a formação dos jovens constantemente adequada para a vida pessoal e o trabalho. Dessa maneira, a Editora do Brasil está ao seu lado,
gestor(a) e professor(a), com lançamentos exclusivos em e-book!

GESTÃO ESCOLAR
• Novas práticas para o Ensino Médio: Gestão
LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS
• Novas práticas para o Ensino
Médio: Português
• Novas práticas para o Ensino Médio: Inglês
• Arte – Artes Visuais: Proposições
para o Ensino Médio
• Arte – Dança: Proposições
para o Ensino Médio
• Arte – Música: Proposições
para o Ensino Médio
• Arte – Teatro: Proposições
para o Ensino Médio
MATEMÁTICA E SUA TECNOLOGIAS
• Novas práticas para o Ensino
Médio – Matemática

CIÊNCIAS DA NATUREZA E
SUAS TECNOLOGIAS
• Construindo o Novo Ensino Médio:
Projetos interdisciplinares – Biologia
• Construindo o Novo Ensino Médio:
Projetos interdisciplinares – Física
• Construindo o Novo Ensino Médio:
Projetos interdisciplinares – Química
CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS
• Novas práticas para o Ensino Médio – Filosofia
• Novas práticas para o Ensino
Médio – Geografia
• Novas práticas para o Ensino
Médio – Sociologia

Saiba20mais
| Arco43 sobre
em Revistanossos
nº 7 | 2022 e-books de formação continuada em
www.editoradobrasil.com.br ou entre em contato com nossa equipe de consultores!

[ EDUCAÇÃO E SOCIEDADE ]

Imagem: Shutterstock

Direitos
humanos na
sala de aula

A

Declaração Universal dos Direitos Humanos
foi criada e redigida pela Organização das
Nações Unidas (ONU) após um contexto
de pós-guerra. Mesmo que o Brasil seja uma das 48
nações que estavam de acordo com o seguimento
dessas diretrizes, assegurar que esses direitos sejam
exercidos ainda hoje é um desafio.
A sociedade, desde tempos muitos distantes, direciona-se para disputas de relações de poder, ações
discriminantes e situações que ferem o direito do
outro. Seja essa questão exemplificada em teorias psicanalíticas ou estudos sociológicos, o fato é apenas
um: desde que o mundo é mundo, a dinâmica das
relações sociais tem sido assim.
Contudo, evoluímos com o passar do tempo. Hoje,
temos conhecimento e acesso à informação para que
possamos criar uma sociedade mais igualitária e inclusiva em diversos âmbitos. Porém, o que foi observado

nas últimas décadas é que crimes contra as mulheres,
assim como a homofobia e o racismo, além de muitas
outras questões que ferem intrinsecamente os direitos
humanos, têm aumentado. E como frear esses acontecimentos? Como fazer todos serem enxergados e
tratados da mesma maneira?
Para Penélope Martins, autora de publicações da
Editora do Brasil, um dos caminhos seria educar sobre
o assunto nas escolas. Sob sua perspectiva, “a escola
não pode se furtar do seu papel de mediadora da vida
social. Tudo que impacta a vida das pessoas é tema para
a escola, principalmente se há um desejo de transformar
a realidade buscando dignidade, equidade e justiça”.
Partindo desse pressuposto, discutir os direitos
humanos na sala de aula, definir como o assunto deve
ser abordado e qual deve ser o cuidado ao ministrar
o tema também é papel das instituições de ensino, e
não apenas dever da família.
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[ EDUCAÇÃO E SOCIEDADE ]

Lei 14.164/21 e o Plano de
Contribuição com Reflexões para
Combate à Violência Contra a Mulher
Em junho de 2021, foi sancionada a Lei n.
14.164/21, que cria a semana escolar de combate à
violência contra a mulher. Por sua vez, este foi um
passo extremamente importante para criar uma reflexão
entre os jovens e adolescentes a respeito dos direitos
humanos. A lei vale tanto para o ensino público como
para o ensino privado e, além de fazer parte das novas
diretrizes do Ensino Médio, tem como finalidade dedicar uma semana inteira ao assunto, criando atividades
participativas e oferecendo literaturas sobre o tema.
Foi pensando nisso que Penélope Martins criou o
“Plano de contribuição com reflexões para combate à
violência contra a mulher”, com o intuito de auxiliar
didaticamente os professores a lidar com essa semana
tão importante do ano letivo:
“Mais do que marcar uma semana em que a discussão aconteça, o tema é urgente, e a coragem de dizê-lo
no ambiente escolar pode tanto significar uma mudança
de paradigma para abordarmos assuntos historicamente
restritos à esfera íntima das relações familiares quanto
para educar sobre gênero e opressão na sociedade. As
violências contra a mulher são inúmeras; não podemos
pensar unicamente no impacto físico, mas também
nas torturas psicológicas e na sobrecarga emocional
que tradicionalmente as mulheres carregam em suas
vidas privadas e públicas. Quando a escola se envolve
no debate, nasce uma chance efetiva para criação de
instrumentos que venham a fortalecer as identidades
das crianças e dos jovens dentro do aspecto de não
suportarem uma possível condição de vítima, respeitando a profundidade da responsabilidade em não
perpetuar em si mesmo condutas opressoras para
com as outras pessoas”, diz a autora sobre a importância do projeto.
As escolas se preocuparem com este tema é também um ato pró-direitos humanos, uma vez que as
mulheres fazem parte de um grupo socialmente oprimido e são vítimas da disparidades de gêneros em
várias situações cotidianas.
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Um país que rege leis a favor da igualdade e inclusão social, mas que, em contrapartida, apresenta um
número alto de crimes que violam esses direitos, precisa criar políticas públicas que levem a cumprir aquilo
que está escrito em sua Constituição Federal. É sob
esse viés que se tornou imprescindível a abordagem
dos direitos humanos dentro das salas de aula. Uma
vez que o papel da educação é auxiliar na construção
da cidadania de crianças, jovens e adolescentes, falar
sobre direitos humanos de maneira aprofundada é uma
forma de conscientização e prevenção do aumento de
casos de violência/discriminação.
Penélope Martins afirma que as leituras literárias são
potenciais meios para criarmos esse sistema dialógico que
encara o desafio de mediar temas espinhosos dentro das
escolas. “Com o objetivo de transformar a vida social com
dignidade para todas as pessoas, ler é, certamente, um
dos atos mais revolucionários na educação”, completa.
Junto à nova proposta de ensino definida pela Base
Nacional Comum Curricular (BNCC), os direitos
humanos, assim como as habilidades e competências
socioemocionais, serão abordados dentro de sala de
modo interdisciplinar.
Isabel Roth, autora de “Você, eu, todos nós... Direitos
humanos e sociedade” e de “Você, eu, todos nós… Um
futuro melhor”, salienta que os direitos humanos permeiam absolutamente todos os aspectos de nossas vidas.
“O acesso à educação, à alimentação básica, a remuneração ao trabalho e o direito a dias de descanso, todos
eles são garantidos por direitos humanos elencados na
Declaração Universal. Abordar a temática em sala de
aula, de maneira transversal ao currículo, adiciona uma
camada nova de sensibilização e reflexão a esses jovens em
formação, que pode, inclusive, contribuir para incentivar
um novo olhar para o entorno, para a comunidade na
qual estão inseridos. O mundo contemporâneo é complexo e palco de dinâmicas que estão a todo o tempo se
transformando, e, por isso, quanto mais recursos oferecermos a esses jovens, melhor preparados [eles] estarão
para lidar com as realidades que se impõem”, comenta.
Ainda considerando as palavras de Isabel, seja ensinando Matemática, seja expondo os estudantes a uma
vivência artística ou a uma discussão sobre questões
relacionadas com a política, o papel da educação é sempre o de alargar os horizontes do indivíduo, expondo
ele a novas maneiras de perceber e refletir o mundo.
Crianças e adolescentes que têm o privilégio de receber uma boa base durante sua formação têm mais
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capacidade de desenvolver
senso crítico, raciocínio
lógico e a capacidade de
analisar situações e contextos, bem como mais
chances de desenvolver
competências socioemocionais fundamentais para
a convivência em sociedade, como a escuta ativa,
a empatia, a disposição
ao diálogo e a busca pelo
consenso. Assim, a educação contribui para o
fortalecimento da cidadania, preparando crianças e
adolescentes para serem cidadãos proativos e solidários no futuro.
Outro fator que se mostra intrinsecamente importante a respeito do assunto é a escolha dos materiais
didáticos para induzir o tema em sala de aula. Roth
teve essa preocupação. Os livros “Você, eu, todos
nós... Direitos humanos e sociedade” e “Você, eu,
todos nós… Um futuro melhor” serão lançados ainda
este ano e tratarão de temas como cultura e educação, bullying, imigração, meio ambiente, racismo e
gênero, trabalho digno e justiça, fake news e democracia. A partir de tópicos importantes e presentes no
cotidiano, a abordagem aos direitos humanos se fará
de modo exemplar.
Quando questionada sobre o impacto que essas
obras podem ter sobre as vidas dos jovens e adolescentes
leitores, Isabel diz esperar que elas possam apresentar
conceitos e narrativas originais e inusitados aos alunos
e que o conteúdo seja recebido com curiosidade e interesse. “Busquei fazer a escrita o mais leve e convidativa
possível, justamente para que a leitura fosse prazerosa e
fluida. Trouxe como exemplos músicas, influenciadores, filmes e notícias de jornal atualizadas, pois quero
que esses jovens percebam que muitas das fontes de
informação já estão à disposição deles, basta que estejam atentos e interessados em pesquisar, analisar e
entender os conteúdos. Assim, espero, acima de tudo,
contribuir para ajudá-los – mesmo que só um pouquinho – nesse longo e importante processo de formação
do pensamento crítico. Acho que esse é o maior presente que educadores de todas as áreas podem oferecer
aos seus alunos: ensinar que pensem por si mesmos”.

O filósofo Friedrich Nietzsche, em seus importantes pensamentos, dizia que a moralidade é a melhor
de todas as regras para orientar a humanidade. Hoje,
podemos dizer que, na tentativa e na crença de que a
educação possa transformar vidas, seguimos a mesma
linha de raciocínio, em que a moralidade se torna o
principal instrumento para reflexão e construção do
indivíduo como ser dentro de uma sociedade, que
salienta e o influencia para que passe também a performar a coletividade e, assim, que os pensamentos,
em sua totalidade, não sejam voltados só para si, mas
também para o outro. Dessa maneira, ao falarmos
de educação em direitos humanos, falamos também
sobre o ensinamento de ética e a construção de novos
valores para a sociedade, que ainda se encontram em
evolução, desmistificando pensamentos estruturais
que permeiam nossa cultura há muito tempo.
Investir na educação em direitos humanos dentro da sala de aula é um passo para colocar a nova
geração no caminho na direção de um futuro que
seja mais igualitário e respeitoso. Entretanto, toda
mudança acontece de maneira gradual, subjetiva e
dependente de um ou mais fatores externos ao indivíduo. A forma como uma mensagem é interpretada
por cada um acontece de modo diferente, mas dispor
de atividades e reflexões que aproximem os jovens da
realidade durante os anos letivos é não somente um
escudo como também uma ferramenta de combate à
violência (de todos os tipos) em um futuro próximo.
Zelando para que a conscientização seja levada para
suas próprias realidades, haverá espaço para uma
sociedade que não só conheça, mas também viva, em
prática, os direitos humanos.
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[ INFÂNCIA ]

Leitura na
educação infantil

S

er criança é criar inúmeras possibilidades de brincar e, no meio dessas possibilidades, descobrir
novos mundos, aprendendo sobre si mesmo, os
outros e o mundo ao redor. Nessa jornada, os livros
são grandes aliados tanto da diversão infinita como
do conhecimento essencial.
Foi justamente esse o tema que moveu conversas no YouTube, promovidas junto aos autores dos
novos lançamentos da Editora do Brasil para 2022.
Ao decorrer das discussões, temas como a importância
dos livros em todas as fases da vida – e principalmente,
na infância – foram latentes.

Os primeiros passos
Muito antes do que imaginamos, bem no começo de
nossos primeiros sentidos e percepções, ainda bebês, surgem as primeiras formas de leitura: a visual e a sensitiva.
A autora do livro “A loja do mestre André”, Rosinha,
além de entregar uma obra repleta de sensações, rimas
e ritmos, falou sobre a importância do contato do livro
para os bebês, como forma de aconchego e afeto.
Morder, pegar, jogar no chão e rabiscar, todas essas
ações são formas de leitura que os bebês usam para se
expressarem e compreenderem formas, cores, acontecimentos e sentimentos, navegando por meio de
narrativas coloridas e com imagens que colaboram
com os sentidos e se completam com uma melodia.
Diversão e brincadeiras no
desenvolvimento infantil
“Os livros atravessam gerações, assim como as
brincadeiras”. Com essa frase valiosa, Manuel Filho,
escritor do lançamento “Vou contar até dez”, começou
a conversa sobre a leitura na infância. Ele preenche
suas criações com brincadeiras da infância, fazendo
os adultos que acompanham as crianças reviverem
momentos ricos e únicos.
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O autor tem como característica envolver os quatro
elementos – terra, fogo, água e ar – em suas produções, mostrando as possibilidades de brincar com cada
um deles, e afirma: “eu quero que minhas obras sejam
uma brincadeira, uma diversão, que as crianças brinquem com as páginas do livro”.
Podemos ver claramente esse desejo se concretizando nas obras, pois, em cada frase, o leitor e os
pequenos ouvintes se transformam nos personagens
e vivem aventuras imaginárias, já ensaiando para os
desafios da vida.
É incrível ver crianças que ainda não aprenderam
a ler, interpretando e contando histórias usando as
ilustrações; a linguagem visual é uma forma rica de
ler o mundo e de brincar. O livro vira um brinquedo
e ler vira uma brincadeira.
Maurício Veneza também enriqueceu o bate-papo
com o lançamento “O banho do sapo”, obra rica que
remete à música “O sapo não lava o pé”, desmistificando a percepção que temos do sapo e entregando
um novo olhar para a história.
O autor entrou na onda da diversão e ressaltou
que o espaço das brincadeiras de rua deveria voltar a ter seu lugar, pois, hoje, muito antes de ler e
escrever, os pequenos têm mais contato com as telas
do que com livros que estimulam a imaginação, a
criatividade e as sensações. Por sua vez, as brincadeiras de rua são as primeiras formas de contato;
nelas, as crianças pegam na mão uma das outras,
correm juntas, ajudam-se, se escutam e interpretam personagens, sem mesmo saber o nome do
colega. Elas unem, desenvolvem empatia e consideração, compõem quem somos hoje e fortalecem
a persistência e a criatividade, além de infinitos
outros benefícios. A brincadeira é uma linguagem
infantil universal.

interação, mostrando outros
elementos, expandindo a história com questionamentos e diálogos
que despertarão curiosidade e interesse.
Fábio Sgroi, autor de “Como o vovô
vem nos buscar?”, completa esse raciocínio com uma frase essencial: “o livro é o
começo da história. Ler é a experiência. Mas,
quando você expande com suas próprias particularidades, criações e imaginações, [cria-se] um
mundo novo com diversas possibilidades. O livro
é o meio de transporte da mente”.

Relações familiares, afeto e
memória na literatura infantil
Como falar de literatura infantil sem envolver
relações familiares? Elas são intrinsecamente unidas,
e uma nova expressão que as engloba é “confort reading”, explica Telma Guimarães, autora de “Enquanto
seu lobo não vem”, obra que traz memórias e sentimentos de sua infância entre as linhas. Telma usa o
termo para expressar a importância do aconchego, alimentando a criança com amor e histórias ricas, que
criam laços profundos.
E o cuidado também se faz presente quando o medo
do pequeno por um personagem interrompe a história. Nesse momento, incluí-lo no conto é essencial,
trabalhando de modo que seja criada proximidade e

Durante toda a vida
Outro lançamento de 2022, “Fifi e Manolo”, foi
escrito por Penélope Martins. “Este é um livro essencial que fala sobre amizade, respeito, convivência
e companheirismo. Um lugar perene de passagens
abertas que mudam sempre que é revisitado, levando
acesso ao mundo imaginário que fará parte de muitos momentos ao longo da vida da criança”, ela diz.
Não importa quantas vezes se lê o mesmo livro,
cada vez é realizada uma interpretação diferente. É
preciso alimentar e expandir a imaginação com todas
as formas de linguagem, pois os adultos buscam emoções e vivências da infância nos livros, sentimentos
que nos acompanham durante toda a nossa história
e que nos moldam e definem.
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A natureza e o meio ambiente
no universo literário
Pode não ser tão notado, mas a natureza tem uma
forte presença e grande envolvimento no mundo dos
livros infantis. Por quê?
Para que uma criança preserve e valorize a natureza,
é preciso que ela se sinta parte dela e conheça seus elementos; isso provocará proximidade e identificação, e
é aí que entra a literatura. Nos livros, podemos explorar as cores, os formatos, os animais, os vegetais, que
vão desencadeando processos emocionais que geram a
intenção de cuidado, amor e carinho, criando memórias e ligação afetiva.
A escritora do lançamento “Olhe com atenção”,
Ellen Pestili, busca justamente criar um laço de interação do pequeno leitor com os personagens e com a
natureza, com ilustrações que se aproximam do real,
intensificando a absorção de ideias, estimulando a
cognição e a emoção pela arte, mostrando imagens
que influenciam na reflexão e no cuidado com o
meio ambiente.
Por sua vez, a autora de “Quando o dia raiou”, Nye
Ribeiro, concorda com esse posicionamento e reforça:
“A natureza é nossa fonte de inspiração”, nos ensinando que, além de elementos ricos, a história deve
soar como música para as crianças, para encantá-las
e introduzi-las ao universo dos livros, criando raízes
que permanecerão por toda a vida.

[ GESTÃO ESCOLAR ]
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A BNCC
chegou às
escolas
A

Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é
um documento normativo que define as aprendizagens fundamentais que toda a Educação
Básica brasileira deve promover para os estudantes.
Isso significa que a BNCC serve como referência
norteadora para a elaboração do currículo das instituições de ensino. Este documento está previsto
desde a Constituição de 1988 e foi homologado para
a Educação Infantil e o Ensino Fundamental em 2017,
e para o Ensino Médio em 2018.
O fundamento da BNCC está na definição das
habilidades e competências que devem ser trabalhadas com os alunos, por meio de objetivos de ensinos
claros, concretos e contextualizados. Isso porque a
Base indica aquilo que é primordial para o desenvolvimento dos estudantes e também abre espaço para
que as instituições complementem seus currículos de
acordo com as regionalidades e o formato de ensino
adotado em cada escola. Ou seja, a BNCC não substitui o currículo escolar.

Como está a receptividade
das escolas à BNCC?

Para compreender melhor o assunto, conversamos
com João Paulo Cêpa, mestre em História Social pela
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que
há 20 anos atua na Educação e liderou a elaboração
e implementação da BNCC na Secretaria de Estado
da Educação do Espírito Santo de 2015 a 2018. De
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2017 a 2020, atuou como Consultor Pedagógico e
Especialista em Currículo e BNCC no Programa
Formar – Instituto Gesto/Fundação Lemann. Ele
explica que o grande desafio da implementação da
BNCC é o fato de que a normativa possa apoiar os
sistemas educacionais a se tornarem mais coerentes,
promovendo programas e projetos que possibilitem a
todos os estudantes o acesso ao conjunto de aprendizagens essenciais que são por ela previstas. “A BNCC
é um mecanismo importante de indução de políticas
de formação docente, elaboração de materiais e recursos didáticos, processos de avaliação interna e externa,
bem como para aquisição de insumos indiretos que
apoiam a aprendizagem (tecnologia, por exemplo).
Essa é uma oportunidade de estabelecer bons processos pedagógicos que promovam a educação com
equidade, em qualquer lugar do Brasil, seja na zona
urbana, seja na zona rural. Todos os estudantes precisam ter os mesmos direitos garantidos”, comenta.

E a adaptação dos professores?

Já a respeito das equipes escolares, para que a adaptação aconteça junto aos professores também, é sabido
que os sistemas públicos de ensino, bem como as
redes privadas, desde a homologação da BNCC para
a Educação Infantil e o Ensino Fundamental, no fim
de 2017, oferecem para as equipes escolares diferentes
processos formativos para apoiá-las na compreensão
das mudanças advindas dos currículos alinhados. Os

educadores precisam conhecer a estrutura dos currículos e como trabalhar o planejamento pedagógico
orientados por habilidades e competências. Isso significa que o foco não está no conteúdo, e sim no que
o(a) estudante precisa ser capaz de fazer a partir das
atividades e dos objetos de conhecimento propostos.
Sobre isso, João Paulo complementa: “as escolas precisam desenvolver projetos pedagógicos que
promovam o protagonismo discente, com foco em
metodologias ativas. Essas metodologias possibilitam que os alunos interajam com os conhecimentos,
incentivando-os para que aprendam de maneira autônoma e participativa, a partir de problemas e situações
reais. Na BNCC, esta é a alma da proposta de uma
educação integral, na qual a função da escola e do
conhecimento não termina nas paredes da sala de aula.
As 10 Competências Gerais propostas no documento
são referências importantes para conectar o trabalho
docente com questões relevantes para o desenvolvimento holístico dos estudantes. De fato, todas as
mudanças que a BNCC propõe precisam ser inseridas
nas pautas formativas docentes. É uma mudança que
não acontece da noite para o dia. Precisa ser acompanhada e apoiada de perto no dia a dia das escolas”.

Como está ocorrendo o processo
de implementação da BNCC?

Com base no monitoramento do Observatório
do Movimento pela Base, é possível ter dados consolidados de 5.553 municípios (99,7%) que estão
com os currículos alinhados à BNCC na Educação
Infantil e no Ensino Fundamental e devidamente
homologados. No Ensino Médio, apenas dois estados (Alagoas e Tocantins) aguardam a homologação
no Diário Oficial, mas já têm seus referenciais curriculares aprovados pelos Conselhos Estaduais. No
tocante à implementação dos currículos de Educação
Infantil e Ensino Fundamental nas escolas, desde 2019
as equipes escolares das redes públicas municipais e
estaduais vêm recebendo formação, que foi apoiada
até 2020 pelo Governo Federal a partir do Programa
ProBNCC, com remunerações por bolsa voltadas
para uma equipe de formadores, que multiplicavam
esses processos formativos para as equipes nos municípios. Com a pandemia de Covid-19, esse processo
foi prejudicado, mas vem sendo retomado em 2022,
na medida em que as aulas presenciais retornaram.

João Paulo complementa sobre os dados do Ensino
Médio: “Para o caso específico do Ensino Médio, esse
processo de implementação está caminhando nas redes
estaduais, em parceria com o Governo Federal, a partir
do Programa do Novo Ensino Médio, para a ampliação
da carga horária das escolas (para que todas elas cheguem progressivamente até a carga horária de 4.200 h)
e a implementação dos itinerários formativos propedêuticos ou de formação técnica e profissional. Desde
2020, os estados estão se planejando para a adaptação

“A BNCC é um mecanismo
importante de indução de
políticas de formação docente,
elaboração de materiais e
recursos didáticos, processos
de avaliação interna e externa,
bem como para aquisição de
insumos indiretos que apoiam
a aprendizagem [...]”
– João Paulo Cêpa

da oferta do Novo Ensino Médio, tanto do ponto de
vista pedagógico (desenhando normativas, documentos pedagógicos e a arquitetura curricular) como no
suporte, com a adequação da carga horária docente,
o transporte e a alimentação escolar, bem como com
os insumos de rede física necessários para receber os
estudantes sob uma nova proposta curricular”.
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Anos Iniciais:
um período de
descoberta e
aprendizagem

P

ara começar a falar dos Anos Iniciais no Ensino
Fundamental, precisamos conhecer o estudante
que chega na sala de aula: um aluno movido pela
curiosidade natural da primeira infância. Depois, é
necessário pensar em quem estamos conduzindo para
os Anos Finais e, com isso, compreender a responsabilidade de participar deste período tão estruturante,
criativo e transformador. A pesquisadora e formadora Joyce Menasce Rosset diz que a aprendizagem
na Educação Infantil está baseada nas experiências em
múltiplas linguagens, permeadas pelas brincadeiras e
interações. Até os cinco anos, a criança se interessa pelo
universo ao seu redor e sua aprendizagem é ampliada
pela escuta atenta do professor. As experiências e descobertas, que nascem das investigações singulares dentro
e fora da escola, precisam ser mediadas.
O que propicia essa mediação? Ela oportuniza processos crescentes de aprendizagem e conhecimento,
que partem do contexto (o que as crianças lembram
disso?), do entendimento das crianças (o que compreende sobre esta questão?) e das aplicações e correlações
que elas vão estabelecer (como identificam e explicam?
O que mais se pode fazer com isso?). A problematização, a experimentação, a análise, a conceituação
e a criação são vistas como as novas aprendizagens.
O estudante faz um ritual de passagem do Ensino
Infantil para o Fundamental, levando bagagens em seu
”drive” individual. Apoiado na criatividade das novidades e das formas de se expressar, ele vai descobrir o que
os primeiros anos do Fundamental lhe propõem. Se,
por um lado, esses anos estão “carimbados” pela importância dos processos que desenvolvem a alfabetização e
pelos diferentes letramentos, por outro, a BNCC traz
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as competências e habilidades socioemocionais como
um grande norte. Por que se emprega essa ênfase? Os
Anos Iniciais são o berço para a formação do estudante
e as habilidades que ampliam o desenvolvimento cognitivo, as capacidades de lidar com emoções, se relacionar
com o próximo e tomar decisões conscientes. Em uma
caminhada permanente, são responsáveis por ampliar
a autonomia do estudante e dar continuidade a toda
a jornada. Para ampliar essa formação, o professor, ao
compreender os cinco anos da formação inicial como
um conjunto, pode organizar seu planejamento por
temas e se afastar dos conteúdos isolados, o que possibilita uma compreensão do todo como realmente é:
um mosaico de áreas de conhecimento e uma teia de
pontos de vista a serem desvendados para que se possa
opinar e amadurecer.
Projetos integradores fortalecem esse olhar e a existência das correlações. Nesse sentido, as aprendizagens
socioemocionais, somadas aos conteúdos de cada componente curricular, garantirão conviver, com mais
criticidade, com as novas situações e as novas formas
de aprendizagem que os alunos encontrarão ao ingressar nos Anos Finais. É necessário ter em foco que a
segunda etapa do Fundamental os aguardam com a
necessidade de interagir com um número maior de professores, mas também com a aprendizagem de conviver
com novos interlocutores, a necessidade de aprofundar conteúdos e novas possibilidades de conexões e a
escolha de linguagens para o enfrentamento de novos
desafios relacionados ao seu desenvolvimento pessoal
e de estudante, ressignificando, assim, os aprendizados
a partir de seu protagonismo dentro e fora da escola.
Maria Helena Webster: Coordenadora de
Arte e Linguagem dos livros da Editora do Brasil.
Coordenadora de livros didáticos e paradidáticos, formadora de professores em Arte e autora
de livros dirigidos aos professores de Educação
Infantil. Idealizadora e autora de
conteúdo do site “Tempo de
Creche Educação”.
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[ ARTIGO ]

NOVO ENSINO MÉDIO

LANÇAMENTO

Trabalhe com material de
excelência editorial no ensino
de Literatura e prepare seus
estudantes para o ENEM
e exames vestibulares
do melhor modo!
Autores: Graça Sette, Antonio Barreto
e Márcia Travalha

Reunindo a experiência de três grandes autores, todos com larga experiência em sala de aula, o
lançamento “Série Brasil: Literatura” apresenta a CRONOLOGIA das ESTÉTICAS LITERÁRIAS de
Portugal e do Brasil, uma vez que o contato dos jovens com as obras tradicionais torna o seu
repertório literário mais amplo, o que os ajudará no letramento literário e na apreciação de
obras contemporâneas que negam ou retomam características de estéticas anteriores.
A obra foi produzida visando ser prática e amigável para o professor
e, também, atraente e inovadora, com linguagem clara, concisa
EXCLUSIVO!
e objetiva, para se aproximar do jovem estudante.
Encarte contendo
LINHA DO TEMPO
MANUAL ELABORADO ESPECIALMENTE
ilustrada com a
PARA VOCÊ, PROFESSOR(A)!
síntese
da evolução
Tendo em vista que a maioria dos professores cumpre
cronológica
das
escolas/
uma carga horária de 40 horas semanais, os autores
estéticas
literárias
do
elaboraram um MANUAL DO PROFESSOR prático, claro,
Brasil
e
de
Portugal,
além
de
objetivo e de fácil consulta (com numeração dos capítulos,
suas
principais
características
das seções e das páginas em que aparecem questões
sociais, culturais e históricas e
sobre cada texto), a fim de facilitar a prática pedagógica.
apresentação de autores e obras
(incluindo outros países lusófonos).
ENEM, VESTIBULARES E
PROTAGONISMO ESTUDANTIL!
No final de cada capítulo do livro,
há uma seção denominada “ENEM e
VESTIBULARES”, que ajuda a avaliar
os conteúdos desenvolvidos.
Outra atividade de avaliação que
exige protagonismo dos estudantes
e comprometimento com seu próprio
processo de aprendizagem é a
produção de portfólios individuais,
orientada no Manual do Professor.
Saiba mais sobre este lançamento e nossas
obras para o Novo Ensino Médio em
www.editoradobrasil.com.br ou entre em
contato com nossa equipe de consultores!

Complete suas aulas de Língua Portuguesa
com outros títulos da SÉRIE BRASIL!
• Gramática
• Leitura e Produção de Texto

[EM ALTA ]
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Ciência é,
sim, coisa
de menina!
A

ciência é um tema fascinante e encanta a todos
com seus enigmas, paradigmas e descobertas.
Assim como um ímã, ser atraído por ela não
é algo raro de acontecer. Nomes como Isaac Newton,
Albert Einstein e Stephen Hawking são conhecidos,
citados e estudados até hoje por terem estabelecido
pesquisas, leis e criações que guiam a Humanidade
em diversos campos do conhecimento. No entanto,
os exemplos que vêm à mente das pessoas quando
perguntadas sobre nomes importantes da ciência são
sempre masculinos, já percebeu? Porém, as únicas coisas em que as mulheres ficam atrás dos homens são
espaço na sociedade e reconhecimento, uma vez que
também são brilhantes e talentosas.
Assim como Marie Curie, Ada Lovelace, Mary Jackson
e Jaqueline Goes de Jesus, a ciência recentemente atraiu
meninas como Rafaela Bigonha Bovareto Silveira, de 15
anos, e Nicole Oliveira, de 8 anos. A primeira, juiz-forana, descobriu oito asteroides entre as órbitas de Marte
e Júpiter. A Administração Nacional da Aeronáutica
e Espaço (NASA , ou National Aeronautics and Space
Administration, em inglês) investigará os corpos celestes
encontrados pela jovem para identificar se há possibilidade
de algum deles entrar em rota de colisão com a Terra.
Já a alagoana Nicole tem o sonho de ser engenheira
aeroespacial para construir foguetes e conquistou o
título de astrônoma amadora quando mapeou 23 asteroides, podendo se tornar a pessoa mais jovem a ter
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descoberto corpos rochosos. Ela já é a mais jovem a
integrar o projeto “Caça-asteroides”, do Ministério da
Ciência e Tecnologia e Inovações (MCTI), que tem
parceria com o International Astronomical Search
Collaboration (IASC), entidade que reúne astrônomos amadores de vários países, com sede nos Estados
Unidos e apoio da NASA. Rafaela também faz parte
deste programa.
Para incentivar que mais e mais meninas sigam
esse caminho e encontrem na ciência sua paixão,
há diversos projetos espalhados pelo Brasil, como o
“Mergulho na Ciência”.

O Mergulho na Ciência
Este projeto de Cultura e Extensão do Instituto
Oceanográfico da Universidade de São Paulo (IO-USP)
tem como objetivo principal inserir na Ciência crianças e jovens, do 5° ao 9° ano do Ensino Fundamental,
ao falar sobre vários temas de uma maneira simples,
divertida e descomplicada, mostrando a importância
dessa área do conhecimento para o desenvolvimento
do país e desmistificando a figura de uma cientista por
meio de exemplos de cientistas brasileiras.
São realizados cursos presenciais e gratuitos anualmente, com palestras, oficinas, aulas práticas em
laboratório e visitas a museus da USP, além da vivência
do cotidiano na universidade. Porém, com a pandemia,

os cursos foram adaptados para o formato online, com
acesso gratuito às palestras e material complementar.
Conversamos sobre o assunto com Camila Negrão
Signori, coordenadora do Mergulho na Ciência. Ela
também é Professora Doutora do IO-USP, coordenadora do MicrOcean Lab e atua na área de Oceanografia
Microbiana. É Bacharel em Oceanografia pela
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (2005) e
Mestre em Ciências Biológicas/Zoologia pelo Museu
Nacional (2008).
“Na primeira edição (2018), nós tivemos 12.500
meninas inscritas para apenas 50 vagas, foi um sucesso
total. Não estávamos esperando esse número e interesse, o que confirmou que um curso como esse era
necessário para as crianças e jovens”, conta Camila. O
curso, que é mantido via apoiadores, como a própria
Editora do Brasil, é ministrado 100% por mulheres
cientistas, divididas entre as seguintes áreas do conhecimento: Ciências Exatas e da Terra, Ciências Biológicas,
Ciências Humanas, Ciências da Saúde e Engenharia.
Com o curso online, as inscrições foram abertas
para meninos e professores do Ensino Fundamental,
e também foram um sucesso. “Em 2020, abrimos por
três meses esse curso gratuito e online, com inscrições
livres (sem um número limite de pessoas), e tivemos
20 mil matrículas. Também realizamos um sorteio
para um encontro síncrono, [o] ‘De frente com as
cientistas’. Foram 100 crianças contempladas. Neste
ano (2022), reaproveitamos o curso online e o oferecemos, pelo período de dois meses, para meninos,
meninas e professores. A adaptação para o virtual possibilitou inscritos de todos os estados brasileiros e mais
24 países, tanto de Língua Portuguesa como outros,
com brasileiros que residem fora”, informa Camila.

O futuro é feminino
Dados mundiais apresentados pela Organização
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura (UNESCO), em 2020, apontam que apenas
30% dos cientistas são mulheres. No Brasil, as mulheres pesquisadoras representam 40,3%. Para Camila, a
saída para esse cenário é mostrar exemplos femininos,
tanto para as meninas, a fim de elas criarem aquela
identificação, como para os meninos, para aprenderem a respeitar o espaço feminino na liderança, seja
na ciência ou em qualquer outra área. Além disso,
os meninos também aprendem a apoiar as colegas,

irmãs, mães e amigas e a incentivar as mulheres em
qualquer situação de trabalho.
“Em primeiro lugar, acredito que exista uma certa
falta de autoestima nas meninas para ocuparem lugares
em que não existem muitas mulheres como exemplo
de sucesso. Já os meninos seguem sem enxergar essas
pedras. Para reverter a situação, temos que mostrar
mulheres que dominam essas áreas e enfrentam os
desafios. Aos poucos, isso tem aumentado. Enxergo
essas estatísticas mudando aos poucos, com um trabalho de formiguinha, mas acredito que daqui a alguns
anos vamos falar em melhorias. Tenho uma visão otimista sobre a equidade dos gêneros para o futuro”,
afirma Camila.

Quais são os exemplos mais famosos?
Marie Curie – Em suas pesquisas constatou que
alguns elementos químicos auxiliam em tratamentos médicos, como o polônio e rádio, que hoje são
usados na radioterapia. Por suas descobertas, foi a
primeira mulher a ganhar o Prêmio Nobel de Física
em 1903 e recebeu, também, o Prêmio Nobel de
Química de 1911. Foi a primeira pessoa e a única
mulher a ganhá-lo duas vezes.
Ada Lovelace – A cientista inglesa nasceu no início do século XIX. Durante a sua vida, dedicou-se
aos cálculos matemáticos e também à escrita. Com
isso, ficou conhecida por ter desenvolvido o primeiro
algoritmo que foi processado por uma máquina, ou
seja, a primeira programadora da História.
Mary Jackson – foi matemática e a primeira
engenheira aeroespacial do que viria a se tornar
a NASA. Também foi a primeira mulher negra a ser
engenheira da agência espacial. A sua história serviu como inspiração para o livro e filme “Estrelas
além do tempo”. O prédio da NASA foi batizado
em seu nome.
Jaqueline Goes de Jesus – A brasileira de 32
anos é biomédica e doutora em patologia humana.
Seu feito? Foi ela quem coordenou a equipe de
pesquisa que conseguiu sequenciar o genoma da
covid-19 no país, apenas 48 h após o primeiro caso
da doença ser registrado por aqui.
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EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS

Uma coleção de
SUCESSO e, agora,
repleta de novidades!
Não é de hoje que a coleção Assim eu aprendo marca presença
nas escolas de todo o país! Em razão de tal sucesso, apresentamos
sua nova edição, totalmente elaborada de acordo com a BNCC:

Assim eu aprendo – Integrado:
Linguagem, Matemática, Natureza e
Sociedade – para a Educação Infantil
• Apresentação das competências, dos objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento da BNCC acontecem
a cada unidade, de maneira gradual e combinada,
visando ao desenvolvimento integral da criança.
• Inclusão de conteúdos digitais como animações,
jogos e vídeos para os alunos.
• Acesso ao Planejador de aulas, ferramenta
exclusiva para o professor.
• SUPERNOVIDADE: novo volume voltado para a Educação
Infantil 3, essencial na transição para o Ensino Fundamental.

Saiba mais sobre as novidades da coleção Assim eu aprendo em www.editoradobrasil.com.br

Assim eu aprendo – Integrado: Língua
Portuguesa, Matemática, Ciências,
Geografia, História, Inglês e Arte – para
os Anos Iniciais do Ensino Fundamental
• Nova edição com maior quantidade de atividades!
• Manual do Professor totalmente reestruturado.
• Reorganização dos conteúdos de acordo com
a carga horária de 40 horas semanais.

Assim eu aprendo – Gramática – para os
Anos Iniciais do Ensino Fundamental
• Obra de referência no segmento,
viabiliza a aprendizagem de modo
simples e agradável, prezando o trabalho
por meio da prática. O volume do 1º
ano conta com pauta caligráfica.
• Flexível: uso em diversos contextos, como
dentro e fora da sala de aula, em tarefas
ou aulas de reforço, entre outros.
• Grande quantidade de fotografias! Parece
detalhe, mas este é um dos recursos
imagéticos ideais para os estudantes
dos Anos Iniciais. Geralmente, eles
contam com materiais didáticos com
maior incidência de ilustrações, que não
representam fielmente o cotidiano.

Ou entre em contato com nossa equipe de consultores!

[ ENSINO MÉDIO ]

Os livros didáticos e
sua importância para
o processo educacional

A

s tecnologias vêm e vão, e muitas delas podem
ser aplicadas no universo da Educação para
contribuírem com o ensino dos estudantes.
No entanto, uma coisa que nunca “sai da moda” é
o livro didático, uma importante ferramenta educacional que auxilia tanto os professores, na condução
dos projetos pedagógicos, como os alunos, oferecendo
apoio para que consigam acompanhar os conteúdos.

A história do livro didático
Os livros didáticos só ganharam amplitude a partir
de 1920, quando começaram a ser impressos com o
surgimento das indústrias de papel nacionais. Antes
disso, os educadores dependiam de materiais trazidos de
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outros países, o que limitava as possibilidades e estratégias de ensino. Hoje, o Ministério da Educação (MEC)
reserva um investimento anual de aproximadamente
R$1,9 bilhão para a produção e distribuição de livros
didáticos voltados para as escolas da rede pública. De
acordo com o Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação (FNDE), cerca de 150 milhões de livros
didáticos circulam por mais de 140 mil escolas do
Brasil a cada ano.
A ideia do livro didático é trabalhar em complemento às bibliografias de cada área do conhecimento.
Levando em consideração as instituições que dispõem
de baixo orçamento para bibliotecas e afins, o livro
assume uma posição mais central no processo de ensino-aprendizagem. Utilizada nos livros, a linguagem

para cada contexto. É importante avaliar com atenção
as opções e, após escolher os livros que serão utilizados,
pensar em maneiras de adequar os temas e conceitos
do material para a realidade escolar e para a filosofia
que utilizam no seu processo de ensino.
No caso do Programa Nacional do Livro e do
Material Didático (PNLD), a cada novo edital, o
MEC publica um guia sobre os livros didáticos com
resenhas das coleções consideradas aprovadas. Essa
lista é enviada às escolas, que escolhem, entre os títulos disponíveis, aqueles que melhor atendem ao seu
projeto pedagógico, processo que deve ser feito sempre com muita cautela.

dialógica, ou seja, que consiste em construir reflexão
sob a forma de diálogo, proporciona maior interação e
envolvimento do aluno com os conteúdos apresentados.
Para a professora Aline Rossi, que leciona Filosofia
na escola E. E. E. M. Pedro Amazonas Pedroso, em
Belém (PA), o uso dessa ferramenta é fundamental
tanto para classes do Ensino Fundamental como do
Ensino Médio. “Trabalho este ano com as turmas do
1o ano do Ensino Médio. Adotamos o livro InterAção
Humanas – Ciências Humanas Sociais Aplicadas, da
Editora do Brasil. O diferencial da editora é a aproximação temática à realidade dos alunos, bem como
a delimitação dos temas de forma focada e bem interessante. Com a abordagem do livro podemos propor
e até sugerir diálogos envolventes e reais com os alunos. Outra coisa que chama a atenção é a bibliografia
do livro, propostas de material. Isso amplia a pesquisa
e otimização das informações”.

“[...] O diferencial da editora
é a aproximação temática à
realidade dos alunos, bem
como a delimitação dos
temas de forma focada e bem
interessante.” – Aline Rossi

Imagem: Shutterstock

A escolha do livro didático
Maria Angélica Rodrigues, coordenadora do Ensino
Fundamental e Médio do colégio Stella Maris, localizado na cidade de Santos (SP), complementa a visão
da professora Aline: “Adotamos os livros da Editora
do Brasil pela riqueza pedagógica e temos mais títulos
para o Ensino Médio do que para o Fundamental. As
obras têm um caráter bastante interdisciplinar e, ao
mesmo tempo, têm profundidade teórica, que é algo
que não encontramos em outros materiais. Com isso,
notei que algumas avaliações dos professores ganharam corpo, são mais ricas em vários sentidos, desde
habilidades cobradas até referencial teórico. O material faz a diferença”.
Neste sentido, o processo de escolha dos livros didáticos é também um exercício constante de adaptação
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[ EDUCAÇÃO E FAMÍLIA ]
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Evasão escolar
pós-retomada presencial:
o que a escola pode fazer?

E

m 2020, a evasão escolar no Brasil atingia 5
milhões de estudantes durante a pandemia de
Covid-19. Esse número aumentou 5% entre
os alunos do Ensino Fundamental e 10% entre os
do Ensino Médio, vide dados do Fundo das Nações
Unidas para a Infância (Unicef) divulgados pela Agência
Câmara de Notícias no ano passado. Dois anos depois
de um período difícil e com amplas consequências,
2022 marca a volta de um ano letivo totalmente presencial. Com ele, acendeu-se um alerta para a urgência
de ir atrás de quem abandonou a escola ou não conseguiu aprender adequadamente para remediar os
grandes impactos desse período.
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Marcelo Xavier, diretor pedagógico da Inspira Rede
de Educadores e membro do Comitê Organizador da
Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas
e Privadas, destaca que esse cenário impactou mais precisamente a Educação Infantil, que sofreu uma queda
significativa no número de alunos matriculados. O fenômeno se explica pelo fato de o ensino para a faixa etária
entre 0 e 4 anos de idade não ser obrigatório. “Com a retomada das atividades presenciais, o número de matrículas
voltou a crescer e segue em elevação. Os pais viram que as
escolas adotaram protocolos sanitários para mitigar o contágio e reconhecem que o convívio social é fundamental,
principalmente nessa faixa etária, em que se aprende muito
a partir da relação de troca com o outro”, explica Xavier.

Evasão escolar é um dos maiores
desafios da escola pública
No começo do atual ano letivo, a União dos
Dirigentes Municipais de Educação (Undime) constatou que a volta às aulas contrastava com uma evasão
escolar de 342 mil alunos, principalmente no Ensino
Médio. Este problema segue como um dos grandes
desafios da escola pública, principalmente após a pandemia de Covid-19 ter acentuado as desigualdades
sociais e econômicas das populações de baixa renda.
Segundo Therezinha Doin, educadora há 53 anos e
consultora pedagógica do Instituto JCA, essa é uma
questão que vai além do direito à Educação, começando com o direito à vida: “Recebo constantemente
uma série de relatos de jovens que estão passando por
situações de violência e insegurança alimentar. São
problemas domésticos graves, além do baixo acesso a
oportunidades educacionais e conectividade. Eles não
receberam atividades escolares e sofreram muito com
o fechamento prolongado de várias escolas”.

Kenia de Oliveira, que também atua no Instituto
JCA como analista de projetos sociais e é graduada em
Serviço Social pela Universidade Federal Fluminense
(UFF), com especialização em Família, Infância e
Juventude, diz que o contexto também ressaltou o
enorme desafio de entrar em contato com os alunos:
“Ao mesmo tempo, neste momento de tanta incerteza
e sensação de insegurança, percebemos que se sentiam solitários sem a presença do professor. Porém,
há outros fatores, como a ausência dos responsáveis
no acompanhamento dos jovens durante as aulas,
gerada não pela negligência, mas sim pela urgência
de trazer comida para casa e atender às necessidades
básicas familiares. Além disso, o aumento do desemprego fez com que alguns jovens tivessem que deixar
de estudar para trabalhar e compor a renda da família”.
Entre as principais causas que motivaram a evasão
no contexto da pandemia também estão os problemas de instabilidade na internet ou quedas constantes
de luz e a dificuldade de acesso às aulas, uma vez que
muitos(as) alunos(as) não possuem celular ou computador para estudar em casa. Aliado à desmotivação,
defasagem pedagógica e disparidade entre idade-série,
o desestímulo à continuidade nos estudos encontrou
um cenário perfeito para se instalar.
Xavier lembra que identificar essas características é
importante, pois a aprendizagem a distância não funciona com a mesma intensidade e eficácia para todos: “No
retorno ao presencial, é necessário revisar alguns conteúdos
para identificar e equalizar o conhecimento dos estudantes. Em alguns casos, aulas de reforço devem ser oferecidas
para garantir que nenhum deles tenha atraso de aprendizagem, de modo a evitar, ao máximo, a evasão escolar”.

Como mudar essa perspectiva de evasão?
Para reduzir o índice de evasão e abandono escolar, o Ministério da Educação (MEC) lançou em
março, em parceria com o Ministério da Mulher,
Família e Direitos Humanos (MMFDH), a campanha “‘Disque 100 Brasil na Escola”, a fim de receber,
analisar e encaminhar denúncias de violações de direitos humanos e, assim, identificar situações de crianças
e adolescentes que não estão matriculados na rede de
ensino ou que não estão frequentando a escola. Todas
as notificações são encaminhadas ao Conselho Tutelar
local para busca ativa e acompanhamento. O MEC,
em parceria com as secretarias estaduais, municipais
e o Distrito Federal, também deve acompanhar os

registros, realizando monitoramento para apoiar ações
e garantir o direito à educação.
Doin aponta que, além desse tipo de ação, é fundamental pensar em novas práticas pedagógicas que
levem o aluno a ter mais interesse pelas aulas: “Eles
não veem muita praticidade naquela aprendizagem. No
Instituto JCA, realizamos uma série de ações e projetos para apoiar os jovens a desenvolverem autonomia
intelectual e hábitos de estudos. Entre eles, projetos
de monitoria, em que alunos já formados e de séries
adiantadas apoiam disciplinas de Matemática, Física
e Produção Textual, apontadas como as de maior dificuldade; Diário Literário, para indicação e incentivo
à leitura; e o Diário dos Eixos, que promove reflexões
e debates sobre temas ligados à cidadania”.
Tudo isso trabalha o pertencimento dos jovens,
que precisam se ver como parte da escola, o que inclui

“(...) o aumento do desemprego
fez com que alguns jovens
tivessem que deixar de
estudar para trabalhar e
compor a renda da família.”

a necessidade de ações relacionadas com o aspecto
social, como os exemplos do instituto, que promoveu
ações de fortalecimento dos vínculos de convivência familiares e comunitários, além do aporte com
auxílio financeiro. Também foi implementado no
instituto o acompanhamento social e a articulação
com a rede socioassistencial territorial, com o objetivo de realizar orientações, encaminhamento social e
assistência às famílias para melhoria da qualidade de
vida. “Realizamos este acompanhamento por meio de
busca ativa, realizada a cada falta do(a) aluno(a), cujo
objetivo não era eliminar do programa por falta, mas
sim entender a realidade desse adolescente e da família e, a partir deste processo, verificar quais questões
atravessavam o aprendizado. [Juntos, é importante]
pensar caminhos para o retorno às aulas, a atualização do conteúdo perdido e o resgate do interesse pela
continuidade dos estudos”, completa Oliveira.
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Ensino Fundamental – Anos Finais

Você

e Luiz Roberto

DANTE

LEVANDO A MELHOR EDUCAÇÃO
MATEMÁTICA PARA SEUS ESTUDANTES!

RACIOCÍNIO E CÁLCULO MENTAL reúne atividades que exploram
importantes aspectos da Educação Matemática, como deduções lógicas,
cálculo mental, descoberta de regularidades e padrões, levantamento
de possibilidades, elaboração e resolução de problemas, entre outros.
Tudo isso apresentado de modo contextualizado e de acordo com as
competências e habilidades da Base Nacional Comum Curricular (BNCC),
valorizando também as unidades temáticas da Matemática: Números,
Álgebra, Geometria, Grandezas e medidas e Probabilidade e estatística.
Um lançamento exclusivo da Editora do Brasil com o renomado autor
Luiz Roberto Dante, que, juntos, oferecem para suas aulas um material
de ampla utilização – podendo ser utilizado como material didático
ou de apoio – que contribui significativamente para o letramento
matemático, visto como a Matemática das práticas sociais.

Saiba mais sobre o lançamento em www.editoradobrasil.com.br
ou entre em contato com nossa equipe de consultores!

[ARTIGO ]
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Saúde é uma
questão de educação
*Por Flávia Sato, Sócia e Diretora de P&D na Academia Soul.

V

ocê acorda com o despertador, vai ao banheiro,
lava o rosto, escova os dentes e decide qual será
seu café da manhã. Liga a cafeteira, lê o jornal, toma o medicamento para pressão, se arruma e
vai trabalhar. Estas poucas palavras ilustram o início
de um dia bem trivial, não é? Talvez você faça algo
parecido, mas não se dê conta de que o banal é, na
verdade, resultado de avanços tecnológicos acumulados. Se hoje você pode viver com certo conforto, deve
isso às gerações anteriores, que melhoraram sua quantidade de vida. Mas de que adianta viver mais tempo
se perdemos tanto das nossas vidas estressados, ansiosos e irritados, discutindo e nos distanciando cada vez
mais das pessoas ao nosso redor?
Em 2022, a Organização Mundial da Saúde (OMS)
publicou o Relatório Mundial de Saúde Mental e apontou
que a pandemia de Covid-19 agravou ainda mais uma crise
de saúde mental, aumentando casos de ansiedade e transtornos depressivos em mais de 25% durante o primeiro
ano de pandemia. Não é difícil entender o porquê, mas é
importante ir além e compreender os motivos pelos quais
a fragilidade já existia. É claro que essa não é uma resposta
simples, mas minha aposta vai na falta de entendimento
sobre a saúde ser uma questão de educação.
Segundo dados levantados pela OMS sobre prevalência de distúrbios mentais, ansiedade e depressão
combinadas respondem por cerca de 60% do total.
Já bipolaridade (4%), autismo (3%) e esquizofrenia
(2,5%) são pouquíssimos prevalentes - o que não quer
dizer que não sejam relevantes. O ponto de atenção
aqui é a compreensão de que essa fatia de mais de 60%
de todos os distúrbios mentais poderia simplesmente
ter sido prevenida em grande parte dos casos. Não há
uma estimativa precisa sobre a quantidade que poderia
deixar de existir com ações de prevenção, mas podemos usar outros estudos como base para essa reflexão.
Para os especialistas da OMS, a infância e a adolescência são idades de vulnerabilidade e oportunidade no
campo mental da saúde. Isso quer dizer que são momentos
cruciais para o amadurecimento emocional e psicológico,

o que pode determinar uma vida adulta equilibrada ou
aumentar o risco de vivenciar condições de saúde mental ao longo da vida. Nesse sentido, segundo pesquisas
da organização global sem fins lucrativos Committee for
Children, o uso estruturado de um programa de aprendizagem socioemocional na Educação Básica responde
por 20% de redução de situações de bullying nas escolas
e diminui a incidência de violência em 42%.
Um estudo de metanálise publicado em 2017,
com a participação de cerca de 100 mil alunos, mostra que, mesmo após mais de três anos da última aula
de aprendizagem socioemocional, os alunos que a
receberam têm um desempenho acadêmico cerca de
13% maior do que os que não receberam. Além disso,
problemas de conduta, sofrimento emocional e uso
de drogas também são menores entre os alunos com
exposição à aprendizagem socioemocional. Exemplos
como estes tornam evidente que saúde mental também é uma questão de educação.
Em situação análoga, podemos pensar no caso da
prevalência de diabetes. Segundo a OMS, ela é a nona
maior causa de morte mundial, sendo que, as pessoas
que têm a doença, cerca de 95% apresentam o tipo
2. Já segundo a Universidade de Harvard, nove em
cada 10 casos de diabetes tipo 2 poderiam ser prevenidos por mudanças no estilo de vida, o que quer dizer
que a doença, que mata tantas pessoas, poderia ter
seu impacto reduzido apenas com pequenas mudanças na alimentação e na rotina de atividades físicas.
Da mesma maneira, quantos casos de ansiedade poderiam ser evitados por uma educação socioemocional de
qualidade? Quantos casos de depressão poderiam nunca
ter acontecido se as escolas focassem em cuidar da qualidade da experiência de vida dos seus estudantes? Se
não começarmos a plantar as sementes de um futuro
com mais qualidade de vida, equilíbrio, calma interior
e felicidade, estamos fadados não apenas a perpetuar,
mas a piorar ainda mais o cenário crítico de saúde mental em que vivemos hoje. Agora, cabe a nós escolher:
qual é o legado que queremos deixar para o futuro?
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[ TÚNEL DO TEMPO ]

O que rolou no
nosso primeiro
semestre de 2022?
O ano de 2022 começou com tudo na Editora do Brasil! O primeiro semestre foi recheado de novidades, lançamentos e eventos, além de muitos conteúdos especiais nas redes sociais, no blog e em podcast.
Para garantir que você não perca nadinha, reunimos um pouco dessa linha do tempo por aqui.

Série Diálogos
Logo no segundo mês do ano, de 7 a 11 de fevereiro,
estreamos a primeira temporada da “Série Diálogos”.
O evento foi 100% online, transmitido pela plataforma
Sympla, com certificado de participação e destinado
aos adotantes das obras da Editora do Brasil.
A série de vídeos e entrevistas contou com três temporadas ao todo e, em cada episódio, com discussões
e reflexões acerca das propostas pedagógicas de nossas obras e do processo de implantação de um ensino
pautado em competências e habilidades. Também
abordou novas metodologias e o protagonismo dos
estudantes em cada uma delas.
Nosso objetivo foi ajudar a assegurar um ensino
de qualidade cada vez maior aos alunos das escolas
adotantes das obras da Editora do Brasil. Um sucesso!
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Conexão Didática
Logo depois, em 19 de março, veio o “Conexão
Didática”, que, assim como na primeira edição, em
2021, teve uma programação totalmente pensada para
o educador e o gestor escolar.
Ao decorrer dessa edição, nosso querido apresentador, Marcos Keller, e os renomados especialistas Priscila
Boy (pedagoga, escritora e palestrante) e Roberto
Shinyashiki (médico especialista em Psiquiatria, autor,
palestrante e empresário) discutiram temas importantes, que impactam a vida profissional e pessoal de
cada uma dessas figuras.
O evento foi transmitido pelo YouTube da Editora
do Brasil. Durante a live, também houve alguns sorteios especiais: um notebook, kits de livros de bolso e
convites para a Bett Brasil.

realizados sorteios de dois Kindles e kits de livros.
Todo mundo que participou do encontro recebeu
um certificado e um voucher de desconto para nossa
loja online.

Conecta Escolas Exponenciais
No mês seguinte, mais especificamente no dia 13
de abril, emendamos nossa participação no “Conecta
Escolas Exponenciais”, que reuniu mais de 1.000 educadores em São Paulo.
Neste ano, após os impedimentos da pandemia,
o maior evento de inovação e crescimento escolar
do Brasil voltou a ocorrer presencialmente, no Expo
Center Norte. Os visitantes tiveram a oportunidade
de acompanhar 28 palestras com grandes nomes da
educação e do mercado.

Bett Brasil
Por fim, mas não menos importante, de 10, 11, 12 e
13 de maio, nossa equipe ficou alocada na Bett Brasil,
a maior feira de tecnologia e educação da América
Latina. Como expositores, apresentamos um estande
para lá de especial: teve podcast ao vivo, máquina de
livros, espaço instagrámavel, sorteios, sessão de autógrafos e coquetel com música ao vivo.

3º Encontro Editora do Brasil para
Bibliotecários e Mediadores de Leitura
Abril foi um mês agitado! Nos dias 28 e 29,
ainda ocorreu o “3º Encontro Editora do Brasil para
Bibliotecários e Mediadores de Leitura”. Gratuito e
organizado pela Editora do Brasil, esse é um evento
muito especial para nós, pois reconhece a bibliotecária
e o bibliotecário como guardiões do espaço onde os
livros aguardam seus leitores. É por meio da mediação
de leitura que são construídas pontes que conectam
pessoas às histórias.
As autoras Penélope Martins e Isabella Zappa marcaram presença, e, durante o encontro, ainda foram

•

A obra “Ana e os palíndromos” ficou entre os 100
melhores livros do BRAW;

•

Fomos destaque no Bologna Ragazzi Award;

•

“Frederico, Frederico” recebeu um prêmio da
Unesco e da PUC-Rio;

•

O livro “Ainda assim te quero bem” venceu, na
categoria Melhor Texto Juvenil, o V Prêmio AEILIJ
de Literatura; e

•

A versão argentina de “Em algum lugar do mundo”
foi selecionada pela ALIJA na categoria Tradução.

Se em seis meses tivemos tudo isso para contar,
imagina o que vem por aí!
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Momentos que também merecem destaque:
Não são eventos, mas não poderíamos deixar de
nos orgulhar de contar que, durante esse semestre:

Vitrine
Literária

Um bom livro sempre será um excelente
companheiro nessa maravilhosa viagem
pelo mundo das descobertas, da ampliação
de repertório e da reelaboração das
diversas formas de pensar e agir.
Conheça alguns dos lançamentos de
literatura da Editora do Brasil.
Livros disponíveis
nos formatos
impresso e digital!

A partir de 8 anos
Assuntos: Sustentabilidade,
consumo consciente,
recurso hídrico, saúde
Temas transversais: Meio
Ambiente, Trabalho e Consumo

AS AVENTURAS DE HUCKLEBERRY
FINN / THE ADVENTURES OF
HUCKLEBERRY FINN

ÁGUA - FONTE DA VIDA

Coleção BiClássicos

Coleção Saúde do Planeta
A água é fonte permanente da vida e da sobrevivência de todos os seres vivos neste nosso planeta
azul. Esse livro explora não só a importância da
água para o bom funcionamento de todo o ecossistema da Terra, mas vai além, nos mostrando
a importância de cuidarmos desse recurso tão
precioso e ﬁnito. Uma reﬂexão prática sobre a
água e o papel que precisamos desempenhar
para preservar esse recurso tão essencial, agora
em nova edição.

A partir de 12 anos
Assuntos: Direitos Humanos,
Imigração, Família, Guerra,
Refugiados, Violência
Temas transversais:
Pluralidade Cultural e Ética

MALAIKA, FORÇA DO CONGO

A partir de 12 anos
Assuntos: Aventura,
Amadurecimento,
Escravidão, Clássico,
Bilíngue
Tema transversal:
Pluralidade Cultural

Tom Sawyer e Huck Finn já aprontaram várias juntos, mas agora é o momento de Huck contar a sua
história. Fugindo de seu pai violento, ele encontra
Jim, um escravizado fugitivo. Unidos pelo desejo de
liberdade e amizade, Huck e Jim descem o Rio Mississippi e vivem muitas aventuras juntos, incluindo
trapaceiros e pilantras, famílias em guerra e até
Tom Sawyer, que está de novo aprontando as suas
peripécias. Uma das histórias mais conhecidas, um
verdadeiro clássico de aventuras com temas como
preconceito, amadurecimento e amizade, adaptada
nessa versão em português e inglês.

A partir de 10 anos
Assuntos: Escola, Humor,
Ciência, Esqueleto, Inusitado
Tema transversal:
Pluralidade Cultural

O CASO ARREPIANTE DO ESQUELETO ASTOLFO

Coleção Mundo Sem Fronteiras

Coleção Cometa Literatura

A jornada de um imigrante é sempre um acontecimento transformador. Sair de seu lugar de
nascimento pode até ser uma escolha, mas nem
sempre é fácil. Quando emigrar é uma necessidade, medos, traumas e muita preocupação com
o futuro são companheiros certos nessa viagem.
Malaika nasceu no Congo, país da África repleto de
conﬂitos, desigualdade e inﬂuência de países colonizadores. Guerrilhas e muita violência tornam o
país instável e forçam milhares de pessoas a deixarem seus lares, incluindo Malaika e sua família.
A jornada dessa jovem tão forte e determinada é
cercada de percalços e luto, mas também de muita
luta e esperança. Embarquem nessa narrativa
envolvente sobre amor e perseverança.

A “vida” de um esqueleto de laboratório não é fácil. Especialmente
quando a espevitada faxineira da escola resolve pregar peças nos
estudantes do colégio usando o carismático esqueleto Astolfo. A
confusão é certa! E a diversão também, claro. Preparem-se para
muitas loucuras engraçadíssimas, dentro e fora dos muros do colégio. Jonas Ribeiro e Telma Guimarães, conhecidos escritores, se
juntaram para contar, com maestria e alegria, uma história cheia de
perseguições, mistério, reviravoltas, surpresas do destino, reﬂexões
profundas, planos mirabolantes, paixões do outro mundo e muito
bom humor. Uma aventura sobrenatural (e de “esquentar os ossos”)
é o que os leitores encontrarão nesse livro imperdível!

QUANDO O DIA RAIOU

A partir de 8 anos

Coleção Mil e Uma Histórias

Assuntos: Sustentabilidade,
Reciclagem, Meio
Ambiente, Curiosidades,
Preservação da Natureza
Temas transversais: Meio
Ambiente, Trabalho e Consumo

A partir de 4 anos
Assuntos: Meio Ambiente,
Períodos do dia, Ecologia,
Alfabetização
Tema transversal:
Meio Ambiente

PLANETA TERRA, NOSSA CASA
Coleção Saúde do Planeta
A Terra é um planeta cheio de vida, diversidade e
beleza. Ela abriga incontáveis espécies animais,
incluindo o ser humano. Até onde sabemos, ela é
o único planeta com as condições propícias para
a vida neste vasto universo. Mas seus recursos
não são inﬁnitos. O uso em larga escala e muitas
vezes indevidos destes recursos está causando
estragos irreversíveis ao nosso lar e é preciso
agir agora para garantir a vida na Terra para as
futuras gerações. Uma reﬂexão importantíssima
sobre nosso papel na preservação daquela que é
a nossa casa, agora em nova edição.

A partir de 14 anos
Assuntos: Fantasia, Internet,
Tecnologia, Distopia,
Aventura, Ficção Cientíﬁca
Temas transversais: Ética,
Trabalho e Consumo

QUE BICHO PASSOU POR AQUI?
Coleção Cometa Literatura
Bem-vindos ao Parque Nacional Kruger, um dos pontos
turísticos mais visitados da África do Sul! Nesse livro,
os irmãos gêmeos Tabo e Thabang protagonizam uma
aventura repleta de conhecimento e de surpresas.
Os pais deles são guardas ﬂorestais nesse famoso
parque habitado por animais africanos diversos. Após
aprender sobre as características desses bichos, eles
se aventuram um dia com a mãe e tentam decifrar as
pegadas impressas no chão. Com perspicácia e muita
inteligência, esses personagens convidam os leitores
para uma história de investigação sem igual! Com
páginas dobráveis, esse livro colorido e rico é uma
excelente escolha para quem quer aprender a preservar
os ecossistemas que abrigam esses animais.

TERRA APAGADA
Em um futuro distópico, a humanidade vive uma realidade
sem muita liberdade ou autonomia em um planeta cada
vez mais seco e inóspito. As máquinas estão no controle.
Livros foram queimados, e mesmo suas versões digitais
foram, aos poucos, deletadas. Até mesmo locais reais
foram paulatinamente deletados, apagados do mapa e
da memória das pessoas. Mas como sempre, o espírito
humano é resiliente e perspicaz... Há uma resistência
que luta contra esse presente cinza. Maya, a heroína
dessa história, faz parte de uma dessas células de resistência e tenta ao máximo preservar livros, locais,
histórias. Uma aventura perigosa e emocionante com
uma narrativa profunda sobre o presente e tudo aquilo
que precisa ser urgentemente repensado para o futuro.
Leitura obrigatória!

Assuntos: Livro,
Mistério, Onomatopeia,
Infância, Ciência.
Tema transversal:
Pluralidade Cultural

A partir de 9 anos
Assuntos: Animais,
Meio Ambiente,
Parque Kruger,
África, Preservação
Tema transversal:
Pluralidade Cultural

A partir de 13 anos

Coleção Farol

A partir de 9 anos

Uma borboleta bate asas aqui e um vento sopra ali.
Um passarinho come uma fruta e leva sementinhas
por aí, deixando-as cair ao longo do caminho, dando
origem a novas plantinhas e árvores, que por sua
vez darão origem a novos frutos e novas sementinhas. É o mágico ciclo da vida, explorado de forma
carinhosa nesta leitura cheia de imagens e poesia
para os pequenos leitores em alfabetização.

Assuntos: Rotina,
Tecnologia, Ciclo da vida,
Reﬂexão, Filosoﬁa.
Tema transversal:
Pluralidade Cultural

UMA ESCADA DE AREIA ATÉ O CÉU
Coleção Farol
A vida e sua relação intrínseca e magníﬁca com o tempo: este é o mote
desse livro de contos do premiado escritor Dilan Camargo. O amanhã,
o hoje e o ontem entrelaçados numa composição literária convidativa
e profundamente reﬂexiva. Aquilo que fomos, quem somos agora e
todas as possibilidades e problemas que nosso porvir há de trazer.
Com narrativas e personagens que exploram dramas e situações do
passado, do presente e do futuro de modo surpreendente o autor nos
brinda com um tipo diferente de viagem no tempo para que o jovem
leitor possa sentir e reﬂetir sobre tudo o que foi, é e o que pode ser.

VUPT
Coleção Cometa Literatura
Era uma vez um som que passava tão rápido, mas tão rápido, que ninguém sabia bem o
que era, de onde vinha e para onde estava indo. Era vupt para cá e vupt para lá e ﬁcavam todos confusos, olhando de um lado para o outro. Cientistas diplomados e cheios
das teorias se reuniram para estudar o fenômeno, mas, quem diria?, foi uma criança
criativa e cheia de imaginação que conseguiu olhar além para ﬁnalmente desvendar
esse mistério. Criatividade, imaginação, humor e boas surpresas esperam o leitor neste
livro dos premiados João Luiz Guimarães e Ionit Zilberman.

www.editoradobrasil.com.br

Conte com o
EDUCA BRASIL para
ampliar seus
conhecimentos e
potencializar o seu currículo!
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O EDUCA BRASIL reúne cursos gratuitos de formação
continuada em EAD e disponibiliza certiﬁcado de
participação para proﬁssionais da Educação de todos os
segmentos!
Conheça os cursos atualmente disponíveis:
•

Educação Infantil: da releitura dos saberes à ressigniﬁcação das
práticas

•

Anos Iniciais do Ensino Fundamental: avaliação a serviço das
aprendizagens

•

Anos Finais do Ensino Fundamental: ressigniﬁcar as práticas
docentes

•

Novo Ensino Médio: dos fundamentos
teóricos aos desaﬁos da implementação

•

Melhor gestão, melhor escola

Qual é a relação atual
dos estudantes com a tecnologia?
Nos últimos anos, as visões da sociedade, dos pais e responsáveis e dos
educadores sobre esse tema foram exauridas, mas o que pensam os jovens,
os maiores interessados nessa história? Confira a reportagem completa!

Conﬁra mais detalhes e matricule-se
gratuitamente em www.educa-brasil.com

Metaverso na educação:
realidade ou ficção científica?

Ciência é, sim,
coisa de menina!

Helena Poças Leitão e Francisco Tupy
contam mais sobre o Metaverso e o
que os motivou a escrever um livro que
traçasse um norte acerca do assunto
para os educadores.
pág. 14

O “Mergulho na Ciência” incentiva
garotas a aprimorarem seus talentos
dentro da área científica. Descubra o
projeto!
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Saúde é uma questão de educação
Já parou para pensar quantos casos
de ansiedade poderiam ter sido
evitados em razão de uma educação
socioemocional de qualidade? Entenda
como o assunto deveria fazer parte da
sua sala de aula.
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