
Atualização
dos MATERIAIS
DIDÁTICOS 2022

• Atualizações do material de apoio e Livro de experiências;

• Alteração no tamanho dos portfólios “Cara de criança” 
e “Ser criança é...” e redução na quantidade de registros, 
deixando os materiais mais adequados à manipulação 
da criança pequena e propícios ao planejamento das 
ações do professor;

• Nova distribuição de imagens, enunciados, textos e 
espaços de registro nos livros Brincadeiras das Artes, 
Desenhar, Histórias em cena, Letrar e Numerar, 
garantindo páginas mais fluidas e envolventes.

A coleção da Educação Infantil do Sistema Positivo de 
Ensino incentiva o protagonismo das crianças, 

promovendo o aprendizado por meio de experiências 
divertidas e interativas, para que aprendam brincando.

G3 e G4

• Atualização de 30 a 50% da seção Lápis na Mão* e de 
50 a 70% da seção Palavras de Cá pra Lá*;

• Otimização dos livros, com atividades de recorte e 
uso de lápis de cor, além da retirada dos adesivos;

• Atualização nos livros de Arte, Língua Inglesa e 
Educação Física;

• Atualização de alguns textos didáticos e atividades, 
que passam a contar com fatos e acontecimentos 
importantes de 2021.
*REFEREM-SE AOS VOLUMES 1 E 2 (PARA IGUALAR AOS VOLUMES 3 E 4 DE 2021)

1º ao 5º ano

• Novo projeto gráfico, com visual dinâmico e mais 
próximo da linguagem do aluno, que passa a contar 
com novos aliados: os gigantes – cada um deles 
representando uma área de conhecimento;

• Mais autonomia e menos monotonia – sequências 
didáticas encadeadas, pequenas metas, página 
customizáveis, com mais espaço para registro autoral;

• Atualização de 30 a 50% da seção Atividades, nos 
volumes 1 e 2;

• Atualização da seção Organize as ideias – com 
resumos mais visuais e novo posicionamento, antes da 
seção Hora do Estudo;

• Reorganização dos sumários do Livro de Atividades 
por conteúdo;

• Novas seções gerais – Troca de ideias e Você em ação.

6º ao 9º ano

• Alteração no tamanho dos portfólios “Planeta criança” 
e “Cidades daqui e dali”;

• Atualização no Livro de experiências, com nova 
sequência de atividades intitulada “Cidade das 
crianças”, que visa ao exercício da cidadania;

• Material de apoio repaginado, com áreas de registros 
ampliadas e uso simplificado;

• Nova distribuição de imagens, enunciados, textos e 
espaços de registro nos livros Brincadeiras das Artes, 
Desenhar, Letrar, Numerar e Investigar.
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