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A criação de uma obra didática específica para a 
educação do campo caminha para a afirmação
do espaço do campo como um espaço específico
e vivo, ao contrário da visão que situa o espaço
do campo em um passado a ser superado. 



os autores da obra buscaram entrelaca̧r os fios 
da identidade das populações do campo, não
buscando reproduzir necessariamente as 
mesmas práticas das escolas urbanas, mas 
recriando coletivamente as possibilidades de 
fazer da escola um espaço de construção do 
conhecimento e de reafirmação das culturas 
constituí- das por agricultores familiares, 
assentados, ribeirinhos, caiçaras, extrativistas, 
quilombolas. 



• Destaca o modo de vida particular das
populações do campo, que estão também em
interação com a vida das cidades.
Refere• -se ao modo de vida das crianças, uma vez
que nosso propósito foi criar uma obra adequada
ao contexto e ao universo vivido por aqueles que
farão uso deste material no cotidiano da sala de
aula.
Vários• capítulos fazem referência aos modos de
viver, conviver, estudar e brincar das crianças.



Diversidade
A diversidade aparece como elemento
fundamental nesta coleção indicando diferentes
modos de vida das muitas populações do
campo: quilombolas, comunidades agrícolas,
ribeirinhas, caiçaras, indígenas; enfim, todas as
populações que têm organizações sociais
particulares, mas em constante interação com
outros modos de vida.



Metodologia
• A pesquisa assume um papel de destaque como metodologia de trabalho

pedagógico.

• Deixam de ser apenas receptores do conhecimento para se transformarem
em produtores em uma obra que foi criada em uma perspectiva
interdisciplinar.

• Os temas elencados para estudo são apresentados por meio de textos em
diferentes gêneros, de diferentes esferas da atividade humana e em
linguagens diversas (oral, visual, escrita, multimodal).

• Leitura e escrita são trabalhadas como práticas sociais exploradas e
ampliadas nas disciplinas envolvidas, favorecendo os multiletramentos.



Interdiscisplinaridade
O conhecimento • não pode ser compartimentalizado ou 
segmentado, ja ́ que a realidade é complexa e possui múltiplas
dimensões. 
No ambiente escolar, a abordagem interdisciplinar do •
conhecimento pode partir do estudo de um fato ou fe- nômeno a 
partir de diferentes pontos de vista, relacionando-o com aparatos 
de análise científica ou mesmo mobilizando diversos saberes que 
podem contribuir para a solução de um problema ou a 
interpretação de um aspecto da realidade social. 
As • orientações do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 
(Pnaic) com relação à alfabetização enfatizam que a articulação dos 
diversos componentes curriculares no processo de alfabetização e 
letramento objetiva a preparação do estudante para a 
compreensão de sua cultura e de sua condição de vida.



Os Livros da Coleção

Letramento e Alfabetização e 
Alfabetização Matemática – 1º 

ano 



Letramento e Alfabetização e Alfabetização Matemática – 1º ano 

Para• crianças que estão iniciando seu processo de alfabetização, mas que, como todas as
crianças, apresentam conhecimentos e hipóteses a respeito da escrita.

Alfabetizar• -se é mais que saber codificar e decodificar palavras e frases.

• O processo de alfabetização requer um amplo conjunto de conhecimentos, que pode se
completar ao longo de um ciclo de alfabetização que os introduz, consolida e aprofunda.

Requersaber• para que a escrita pode ser usada, o que ela representa, como ela representa e
como deve ou pode ser usada nas diferentes situações de interação mediadas por ela.

Requer• o reconhecimento de especificidades do Sistema de Escrita Alfabética (SEA) e da
consciência sobre a pauta sonora das palavras (consciência fonológica).

• A obra introduz aspectos do SEA ao mesmo tempo em que propicia a participação do aluno
em eventos de letramentos diversos, nos quais as práticas de leitura e de escrita são
significativas e contextualizadas, preparando os aprendizes não só para os usos escolares da
escrita, mas também para seus usos em sociedades mais amplas, unificando alfabetização e
letramento.



Letramento e Alfabetização, 
Geografia, História, Ciências 
e Matemática – 2º ano e 3º 
ano

   



• O segundo e o terceiro volumes da coleção propiciam o
aprofundamento e a consolidação dos aspectos do
Sistema de Escrita Alfabética (SEA).

• Novas situações de usos da leitura e da escrita e de
contato com gêneros textuais gradativamente mais
complexos são apresentados nestes volumes.

• Procuram ampliar o universo temático, de gêneros
textuais e de esferas de produção e de circulação
destes gêneros textuais (orais, escritos e multimodais.



Letramento e Alfabetização, Geografia e História

Propõem• um trabalho que problematize o mundo vivido a partir de
conteúdos e conceitos da Geografia e da História, como espaço, tempo,
cultura, sociedade, vida, movimento, natureza, trabalho e cidadania.
Com• essa abordagem integrada, há maior possibilidade de promover uma
aprendizagem significativa, já que os alunos podem estabelecer relações
que permitam interpretar e refletir sobre o mundo que nos cerca,
considerando as várias dimensões que envolvem o problema estudado.
Os• capítulos se fundamentam na ideia de que a construção do
conhecimento é dinâmica, e se baseiam nas relações sociais que o aluno
estabelece no lugar onde vive.
Os• alunos são vistos como sujeitos atuantes no processo de ensino-
aprendizagem e, por isso, ao longo dos capítulos, ele é instigado a
participar de forma ativa da construção do conhecimento, sempre no
sentido de possibilitar a compreensão de seu modo de vida, de sua
relação com o meio e com as formas de trabalho do campo.



Matemática e Ciências

Rompem• com a visão fragmentada imposta por grande
parte dos currículos sem perder a especificidade das
aprendizagens em cada uma das disciplinas.
Considera• que os temas relacionados às ciências e
tecnologia são essenciais para refletir sobre a qualidade de
vida dos povos, estando inteiramente relacionadas aos
seus processos políticos, históricos e culturais.
Trazem• um conjunto de ideias e conteúdos fundamentais
para as disciplinas.
Desenvolve• capacidades intelectuais que permitem
estruturar o pensamento e desenvolver a capacidade de
formular hipóteses.



Letramento e 
Alfabetização, 

Geografia, 
História 

Ciências e 
Matemática –

4º ano e 5º ano

    



Linguagem
Se organiza com base na diversidade de gêneros textuais e de •
esferas, a fim de possibilitar que os estudantes se insiram em 
práticas de leitura, escrita e oralidade variadas. 

As esferas literária, científica, jornalística, escolar, familiar e da •
atuação cidadã são algumas das contempladas e os alunos são 
desafiados e ler e a se posicionar sobre textos em gêneros 
diversificados, escritos, orais e multimodais, tais como como 
poema de cordel, entrevista, lenda, memória, bilhete, seminário, 
história em quadrinhos, debate, instruções, folder turístico, 
verbete, entre outros. 

A coletânea buscou ainda se aproximar das experiências de vida •
das populações a que se destinam os volumes, sem, contudo, a elas 
se limitar.



Linguagem
Foram privilegiados 
aqueles aspectos da 
língua relevantes para a 
leitura dos textos em 
foco e para a etapa de 
aprendizagem escolar. 
Evitou-se o acúmulo de 
tópicos gramaticais e 
privilegiou-se o trabalho 
com aspectos 
linguísticos que 
impactem as 
capacidades de leitura e 
de produção dos 
estudantes.



História e Geografia
Integram• -se de maneira interdisciplinar ao estudo da língua materna.
Problematiza• o mundo vivido relacionando-o aos conteúdos e conceitos das duas
disciplinas.
Desenvolve• conceitos como espaço, tempo, cultura, sociedade, vida, movimento,
natureza, trabalho, cidadania e muitos outros que possibilitem construir leituras
do mundo com base nos conhecimentos históricos e geográficos.
Desenvolve• noções básicas sobre a organização da história brasileira e mundial, a
fim de auxiliar a estabelecer as fronteiras entre o passado e o presente.
Destaca• a diversidade cultural brasileira, levando em consideração a formação
cultural indígena, europeia e africana e o estabelecimento do diálogo entre o
passado e o presente em diferentes espaços.
Amplia• os conhecimentos dos alunos em relação ao espaço vivido, ao auxiliá-los a
identificar os lugares do seu dia a dia por meio dos conceitos de paisagem e lugar.



Arte

 

  



Propicia• aos alunos a expansão das formas de relacionamento com
o mundo que os cerca.
Procura• contribuir para que se abram novos caminhos que
envolvem a sensibilidade, a poesia, a percepção, a experimentação
e a transformação.

• A seleção e organização dos conteúdos da Coleção foi pautada nos
conhecimentos que contemplem as propostas dos Parâmetros
Curriculares Nacionais de que no transcorrer do Ensino
Fundamental o aluno possa desenvolver sua competência estética
e artística nas diversas modalidades da área de Arte (Artes Visuais,
Dança, Música, Teatro).
Fortalece• a produção de trabalhos pessoais e grupais
Procura• contribuir para que o estudante possa apreciar, desfrutar,
valorizar e julgar os bens artísticos de distintos povos e culturas
produzidos ao longo da história e na contemporaneidade.



Na obra dedicada ao 1º, 2º e 3º anos os conteúdos foram
agrupados por temas, constituindo-se cada um dos
capítulos uma unidade temática que inclui as diferentes
linguagens da arte: artes visuais, música, teatro e dança.
No volume dedicado ao 4º e 5º anos do ensino
fundamental foram definidos três eixos estruturais:

Artes• Visuais,
Artes• Cênicas
Música•

Esses campos pautaram o conjunto dos capítulos
dedicados à Arte no volume, com conteúdos autônomos,
porém complementares.



Culturas e regiões do 
Brasil – 4º e 5º anos 



Culturas e regiões do Brasil – 4º e 5º anos 

Mantém• forte relação com debates atuais sobre
a educação do campo, entendida como
possibilidade de fortalecer as identidades das
culturas dos povos do campo em seus territórios.
Entendemos• que uma obra regional pode ser
considerada como tal por sua atenção a uma
determinada cultura constituída em um território
no qual as fronteiras transcendem a divisão
política e administrativa.



Culturas e regiões do Brasil – 4º e 5º anos 

• Como forma de valorização dessas tradições, escolhemos
algumas regiões e culturas como objeto de estudo.

• Tivemos em vista a possibilidade de reconhecimento das
semelhanças e diferenças entre essas diversas realidades,
refletindo sobre a necessidade de recuperação das
tradições ou mudanças e adaptações como formas de
sobrevivência das comunidades em questão.

• Em especial, nessa obra destacamos os quilombolas do Vale
do Ribeira, o Parque Indígena do Xingu, o sertão
nordestino, os povos do litoral brasileiro, as populações
ribeirinhas e os pequenos agricultores do campo.



Livro do professor
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