ENSINO FUNDAMENTAL

ANOS INICIAIS • 1º AO 5º ANO
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COLEÇÃO LENDO O MUNDO
A Coleção Lendo o Mundo é destinada aos alunos do 1º ao 5º ano e contempla as seguintes áreas do conhecimento: Linguagens, Matemática,
Ciências da Natureza e Ciências Humanas, conforme orienta a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o Ensino Fundamental. Cada
área contribui para o desenvolvimento humano global do aluno e de sua autonomia intelectual ao propor conteúdos e atividades que aguçam
a reflexão, a análise crítica, a apropriação e a percepção de diferentes linguagens.
O 1º ano marca a transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental. Desde cedo, a criança participa de diferentes práticas
letradas, mas é no 1º ano (até o 2º ano) que se espera que ela se alfabetize por meio da ação pedagógica. Partindo desse princípio, os objetos
de conhecimento e as habilidades que devem ser desenvolvidas em cada componente curricular orientam o processo de alfabetização e
contribuem para a ampliação do letramento dos alunos.

1º ANO

2

2

LIVROS

2

LIVROS

LIVROS

NATUREZA E SOCIEDADE

MATEMÁTICA

LÍNGUA PORTUGUESA

Do 2º ao 5º ano, as unidades temáticas propõem um arranjo dos objetos de conhecimento desenvolvidos nos componentes curriculares
de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Arte e Língua Inglesa – esse último componente não obrigatório.
Os objetos de conhecimento dos componentes curriculares são elaborados a partir das habilidades próprias de cada ano no decorrer do livro.

2º ANO

3

3

LIVROS

LÍNGUA PORTUGUESA

3

LIVROS

MATEMÁTICA

LIVROS

CIÊNCIAS

3

LIVROS

HISTÓRIA E GEOGRAFIA

3º ANO

3

3

LIVROS

LÍNGUA PORTUGUESA

3

LIVROS

MATEMÁTICA

LIVROS

CIÊNCIAS

3

LIVROS

HISTÓRIA E GEOGRAFIA

4º ANO

3

3

LIVROS

LÍNGUA PORTUGUESA

3

LIVROS

3

LIVROS

MATEMÁTICA

LIVROS

HISTÓRIA E GEOGRAFIA

CIÊNCIAS

5º ANO

3

3

LIVROS

LÍNGUA PORTUGUESA

3

LIVROS

MATEMÁTICA

ARTE

1º, 2º, 3º, 4º E 5º ANOS

LIVRO
ÚNICO

Propor conteúdos desafiadores que promovam reflexão acerca do
desenvolvimento intercultural é um dos aspectos trabalhados na Língua
Inglesa. As habilidades comunicativas e de leitura apresentadas, assim
como a ampla oferta de vocabulário e de diálogos, estimulam o aluno a
criar e a desenvolver competência e consciência linguística.

LIVROS

HISTÓRIA E GEOGRAFIA

CIÊNCIAS

ENGLISH

1º, 2º, 3º, 4º E 5º ANOS

3

LIVROS

MATERIAL NOVO

A coleção de Arte foi construída em consonância com
a BNCC. Ela proporciona ao aluno explorar, conhecer, fruir e
analisar criticamente as produções artísticas e culturais de
diversas sociedades e épocas, incluindo a de povos indígenas e
de comunidades tradicionais brasileiras.

MATERIAIS SUPLEMENTARES

LEITURA E ESCRITA

ATIVIDADES SUPLEMENTARES

1º ANO

PRODUÇÃO TEXTUAL
1º E 2º ANOS

FORMAÇÃO HUMANA
4º E 5º ANOS

LIVRO
ÚNICO

LÍNGUA PORTUGUESA

ATIVIDADES SUPLEMENTARES

MATEMÁTICA

2º E 3º ANOS

ATIVIDADES SUPLEMENTARES

4º E 5º ANOS

PRÁTICAS DE
PRODUÇÃO TEXTUAL
3º, 4º E 5º ANOS

COLEÇÃO CLÁSSICOS
DA LITERATURA
1º ANO

TECNOLOGIA SAS

SISTEMA DE AVALIAÇÃO SAS
O Sistema de Avaliação SAS é uma ferramenta de gestão de simulados, olimpíadas e avaliações que
possibilita diagnosticar o nível de aprendizagem dos alunos por meio de indicadores disponíveis nos
relatórios, comprovando a evolução dos alunos e da escola parceira.

Avaliação destinada aos alunos do 5º ano do Ensino Fundamental. É composta por questões de Matemática
e de Língua Portuguesa. A avaliação está diretamente relacionada aos conteúdos abordados em cada
capítulo em estudo.

TAREFA ON-LINE SAS
A Tarefa On-line SAS é um ambiente digital de resolução de exercícios e registro de desempenho. A
ferramenta propõe um reforço dos conteúdos da disciplina de Matemática e dispõe de recursos de apoio
integrados aos exercícios. Disponível para 4º e 5º anos.

COMBINAÇÃO DE ESTÍMULO E DESAFIO

A DIVERSÃO EM FAVOR DO ESTUDO

O nível de dificuldade dos exercícios é ajustado
com base nas respostas do aluno, mantendo
a atividade equilibrada: nem tão fácil que o
acomode, nem tão difícil que o desmotive.

A ferramenta utiliza recursos de jogos para
engajar os alunos. Nela é possível acumular
pontos, progredir em níveis e conquistar joias
preciosas de acordo com a pontuação.

DISPONÍVEL PARA MATEMÁTICA

PORTAL SAS
O Portal SAS é um espaço virtual que dispôe de conteúdos relevantes para o dia a dia do aluno.

ANIMAÇÕES E ÁUDIOS
1º, 2º, 3º, 4º E 5º ANOS
Com o objetivo de contribuir para o desempenho da competência
comunicativa na Língua Inglesa, a Coleção também é composta
por animações, no 1º ano, e áudios, do 2º ao 5º ano, os quais se
referem às canções contidas nos livros e se encontram disponíveis
no Portal SAS.

0800 275 3000

www.portalsas.com.br

