Multimidias

Conteúdo
Esportes

Cultura

Editor executivo:
Gerente administrativo:
Gerente comercial:
Gerente de produção:
Editora geral:
Editora assistente:
Preparação de texto e revisão:
Editor de arte:
Editor de mídias digitais:
Programação:
Assistente de mídias digitais:
Diagramação:
Assistente administrativa:
Estagiária:

Marco Saliba
Júlio Torres
Roberto Marques
Marcelo Almeida
Luana Vignon
Erika Jurdi
Daniela Pita
Roseli Gonçalves
Daniel Rosa
Raphael Mendonça
Gustavo Garcia
Fabrício Ferreira
Bruno Galhardo
Bruna Domingues
Isabela Vieira
Iara Vignon

Contatos:
saliba.eureka@gmail.com
marcelo@editoraeureka.com.br
roberto@editoraeureka.com.br
julio@editoraeureka.com.br

Apresentação
Olá,
Apresentamos a você este catálogo, que contém a descrição de todos os nossos
projetos em destaque, bem como as informações técnicas necessárias, como formato,
número de páginas e acabamento.
Este material lhe proporcionará acesso às nossas obras de referência em educação,
títulos cristãos, obras na área da saúde e, também, aos projetos educacionais voltados
para vendas governamentais.
Com um projeto gráfico leve e intuitivo, é fácil consultar os títulos de seu interesse e
conhecer detalhes importantes relativos à linguagem utilizada nos conteúdos. Cada
editorial está separado por cor para facilitar a consulta e proporcionar melhor uso do
material.
Aproveite!
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FORMAÇÃO de educadores
As obras de formação têm como objetivo auxiliar na formação do educador fornecendo a ele materiais de
alta qualidade, a fim de completar
seus estudos acadêmicos ou até mesmo embasar sua prática pedagógica.
Todos os livros deste editorial são
produzidos por profissionais gabaritados, com vasta experiência em sala
de aula, de modo que toda a parte
teórica traz consigo uma variedade
de sugestões sobre como trabalhar
os temas no dia a dia escolar.

FORMAÇÃO DE EDUCADORES

SOU Educador
O educador que está
sempre em busca de uma
formação contínua, bem
como da evolução de
suas competências, tende
a ampliar o seu campo de
trabalho. Pensando nisso,
criamos o projeto “SOU
Educador”, com teorias
e práticas modernas de
educação. Com esse material, o educador estará
apto a trabalhar com as
diversas faixas etárias, levando em consideração o
nível de desenvolvimento
de cada um.

CARACTERÍSTICAS
Volumes: 3 volumes
Formato: 21 x 28
Miolo: colorido
Capa: colorida
Acabamento: brochura
Autora: Maria Viana
Páginas
Educação infantil

472

Ensino fundamental I

496

Ensino fundamental II 504

Guia do educador: teorias pedagógicas
O objetivo deste livro é ser um guia
prático, escrito em linguagem simples, que ajude o educador nas suas
pesquisas e no trabalho com os alunos no dia a dia. É importante para
esse profissional conhecer a história
da Educação no Brasil e no mundo, para entender as mudanças que
ocorreram ao longo do tempo e identificar o que ainda precisa mudar
para melhorar o desenvolvimento social, afetivo e cognitivo das crianças
e jovens.
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CARACTERÍSTICAS
Volumes: 2 volumes
Formato: 21 x 28
Miolo: colorido
Capa: colorida
Acabamento: brochura
Autores: Luana Vignon e Marco Saliba
Páginas
Educação infantil

392

Ensino fundamental I

368

A discussão em torno da importância da leitura no Brasil ganhou espaço indiscutível na mídia, nos gabinetes políticos, nas universidades
e, no bojo desse debate, estão aspectos que envolvem a formação do
leitor literário. Nestes dois volumes são estudadas as principais obras
da literatura universal voltadas ao público infantojuvenil. Ao final de
cada capítulo, apresenta-se uma seleção de textos de cada um desses
autores, sendo, portanto, esta obra também uma espécie de antologia
literária. No último capítulo, são apresentadas diferentes técnicas que
podem ser usadas para contar histórias.

FORMAÇÃO DE EDUCADORES

Um estudo sobre as fábulas e os contos de fadas

CARACTERÍSTICAS
Volumes: 2 volumes
Formato: 21 x 28
Miolo: colorido
Capa: colorida
Acabamento: brochura
Autora: Maria Viana
Páginas
Fábulas e contos de fadas

376

Viagens e aventuras

464

Um estudo sobre as obras clássicas de viagens e aventuras
99

FORMAÇÃO DE EDUCADORES

Atividades pedagógicas
Oferecemos ao educador um total de 34 livros de atividades para serem aplicadas em
sala de aula ou como dever de casa. Os temas são variados e atendem plenamente às
exigências dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) no que diz respeito aos temas
transversais e suas diferentes abordagens.
Para que o educador aproveite ao máximo este material, oferecemos 10 manuais com
teorias e práticas educativas. Partindo de uma metodologia simples, a aplicação das
atividades se tornará bem mais efetiva. Por mais que o educador se sinta preparado, é
sempre conveniente atualizar-se e buscar por informações novas. Também é essencial
manter contato com diferentes pontos de vista para aumentar seu próprio repertório e
mergulhar em novas reflexões.
As atividades propostas podem ser utilizadas como reforço dos conteúdos regulares,
com a vantagem de proporcionar reflexões importantes sobre diversos temas:
• Trânsito

TRÂNSITO

• Meio ambiente
• Inclusão social

EDUCAÇÃO
AMBIENTAL

• Bullying
• Drogas
• Educação Financeira

INCLUSÃO
SOCIAL
Atividades prontas para imprimir!
Ao acessar o conteúdo dos CDs, o educador poderá escolher o ciclo e a
série. Para cada ano, foram desenvolvidas atividades específicas, levando
em consideração o grau de maturidade e o repertório de cada turma.
O educador pode imprimir qualquer atividade sempre que precisar, basta
que o computador esteja ligado a uma impressora.
Para imprimir, é necessário clicar no ícone localizado na barra de ferramentas do software. Também é possível selecionar atividades específicas, basta digitar o número da página desejada.
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BULLYING
DROGAS

EDUCAÇÃO E SAÚDE

EDUCAÇÃO
FINANCEIRA

Datas comemorativas

Este livro apresenta datas de ordem cívica no calendário brasileiro, como Dia do Trabalhador, da
Proclamação da República, da Consciência Negra
etc. Apresenta também as datas de origem religiosa, como as festas juninas e o Natal, e as datas
que foram criadas a partir do avanço das campanhas publicitárias, para alavancar o comércio, por
exemplo: o Dia das Crianças, Dia das Mães.
Separado por meses, este material, além da história
das datas comemorativas, ao final de cada mês são
sugeridas obras para leitura tanto do aluno como
do educador bem como algumas atividades que
poderão ser realizadas em sala de aula.

Drogas

As drogas tornaram-se o centro de um grande
debate mundial, que envolve o comércio e o consumo de substâncias legais e ilegais. O educador
precisa estar preparado para debater e orientar
seus alunos. Muito além de alertar sobre os riscos
relacionados ao uso de drogas, esta obra pretende deslindar os mitos e questionar os preconceitos relacionados a estes temas. Para isso, foi feita
uma análise dos contextos históricos e culturais, e
uma nova proposta de olhar sobre as realidades
enfrentadas por usuários e as políticas públicas
vigentes.

CARACTERÍSTICAS
Volumes: 1 volume
Formato: 21 x 28
Número de páginas: 400
Miolo: colorido
Capa: colorida
Acabamento: brochura

FORMAÇÃO DE EDUCADORES

Enciclopédia do educador

Autora: Maria Viana

CARACTERÍSTICAS
Volumes: 1 volume
Formato: 21 x 28
Número de páginas: 424
Miolo: colorido
Capa: colorida
Acabamento: brochura
Autora: Fernanda Egger
Barbosa
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Trabalhar as questões relativas ao exercício da cidadania requer um novo olhar para o mundo, exige abandonar o enfoque reducionista e pensar sobre os temas de forma mais
abrangente, levando em consideração a cultura, os modos de
vida, a educação e as vivências de cada um.
Neste volume, além do conteúdo teórico, é possível encontrar
sugestões de atividades e ações coletivas para integrar os
alunos com a prática da cidadania e noções de coletividade.

CARACTERÍSTICAS
Volumes: 3 volumes
Formato: 21 x 28
Miolo: colorido

Saúde, bem-estar e qualidade de vida

Capa: colorida
Acabamento: brochura
Autores: Adriana Brunstein,
Tatiana Catelli, Fernanda
Egger Barbosa, Rachel
D’Amico Nardelli, Isabel
D’Amico, Maria Isabel Silva,
Paloma Mansini Basso
Páginas
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Temas Atuais

Temas Atuais

400

Saúde

408

Epidemias e endemias

388

Este material foi idealizado para ser trabalhado em sala de
aula, trazendo conteúdo aprovado por profissionais da área
de saúde. É ricamente ilustrado e possui um projeto gráfico
prático e confortável para consultas e pesquisas escolares.
Além do conteúdo teórico, é possível encontrar sugestões de
atividades e ações que envolvem os alunos com essa temática e proporciona uma verdadeira conscientização.

Epidemias e endemias

Diversas doenças, como a dengue, as hepatites, tuberculose, a malária e a febre amarela voltaram a se transformar em
sérias ameaças à saúde pública. A partir de um histórico e
da descrição das principais doenças transmissíveis, esta obra
traz uma análise dos problemas da saúde além dos limites da
Biologia, demonstrando que o retorno de antigas enfermidades epidêmicas, em particular no Brasil, está intimamente relacionado ao modelo de desenvolvimento político e econômico, à má distribuição de renda e à falta de saneamento básico.

ENSINO FUNDAMENTAL II E MÉDIO

FORMAÇÃO DE EDUCADORES

Formação de educadores

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) é a Lei Federal nº 8.069, de 13
de julho de 1990, criada para substituir
o antigo Código de Menores, atendendo
ao disposto no Art. 227 da Constituição
Federal. A importância deste documento deve-se à regulamentação acerca dos
direitos e deveres – das crianças e dos
adolescentes, garantindo-lhes prioridade
absoluta, especialmente na elaboração
e implementação de políticas públicas.
Além disso, traz princípios avançados,
ampliando e dividindo tal responsabilidade entre família, Estado e sociedade civil.

CARACTERÍSTICAS
Volumes: 1 volume
Formato: 16 x 23
Número de páginas: 72
Miolo: colorido
Capa: colorida
Acabamento: brochura

CARACTERÍSTICAS
Volumes: 1 volume
Formato: 16 x 23
Número de páginas: 208
Miolo: colorido
Capa: colorida
Acabamento: brochura

FORMAÇÃO DE EDUCADORES

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)

Estatuto do Idoso
A terceira idade é uma fase da vida repleta de
desafios e inseguranças. A pessoa idosa precisa – além de entender o Estatuto – estar ciente
de seus direitos e deveres, ter acesso a informações pertinentes sobre segurança, saúde, bem-estar, tecnologia, finanças e sexualidade. Da
mesma forma, os indivíduos ao seu entorno e
familiares devem apresentar noções de cuidados e prevenção de acidentes.
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PROJETOS Educacionais
Os projetos educacionais aqui apresentados foram desenvolvidos por
professores e pedagogos comprometidos com a melhora da qualidade da
educação no Brasil.
As obras tratam de temáticas pertinentes ao dia a dia e aprendizado
do aluno. Todos os conteúdos estão
de acordo com as Leis de Diretrizes
e Bases da Educação Brasileira (LDB),
os Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCN) e a Base Nacional Comum
Curricular (BNCC), aprovada em dezembro de 2017.

Educação

INFANTIL

ofessor com
Acompanha livro para o projeto pedagógico
+ pr
orientações pedagógicas digital (qr code).
temático + conteúdo

CARACTERÍSTICAS
Volumes: 4 volumes
Formato: 28 x21
Miolo: colorido
Capa: colorida
Acabamento: brochura

EDUCAÇÃO INFANTIL

Quatro giros

Autores: Marco Saliba,
Mayara Guanaes, Natiele
Lucena.
Páginas

!
E
D
A
I
NOV D

Volume 1

296

Volume 2

296

Volume 3

352

Volume 4

352

O dia a dia da de uma criança é repleto de novidades, e ela deve estar
preparada para aprender a lidar com
elas. Atividades como as contidas
nestes 4 volumes a ajudará a interagir com o meio em que vive, a ampliar seu vocabulário e a lidar com as
dificuldades que lhes são apresentadas de um modo lúdico e divertido.
Assim, a criança chegará ao Ensino
Fundamental mais preparada para
lidar com os colegas e a escola.
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EDUCAÇÃO INFANTIL

Trânsito
CARACTERÍSTICAS
Volumes: 4 volumes
Formato: 21 x 28
Miolo: colorido
Capa: colorida
Acabamento: brochura
Autora: Thais Nacif
Páginas
Livro teórico

32

Livro de atividades

32

Manual do educador

64

Livro da família

64

EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO
A base de um trânsito seguro e
eficiente é a educação. É por ela que
serão formados cidadãos atentos ao
seu entorno e responsáveis por suas
ações. Respeito, cortesia, cooperação, solidariedade e responsabilidade constituem os eixos determinantes de um bom comportamento
no trânsito. E, por isso, devem ser
passados de geração a geração. A
conscientização de ter boas atitudes
no trânsito pode salvar vidas.
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SINAL VERMELHO
• NÃO USE DEMAIS
A BUZINA
• NÃO PARE NA
FAIXA DE PEDESTRES
• NÃO JOGUE LIXO
PELA JANELA

SINAL AMARELO
• CUIDADO AO
ATRAVESSAR A RUA

SINAL VERDE
• USE SEMPRE O CINTO
DE SEGURANÇA

• DIRIJA COM ATENÇÃO

• RESPEITE A SINALIZAÇÃO

• CUIDADO COM
AS CRIANÇAS

• TENHA TRANQUILIDADE
NO TRÂNSITO

Acompanha
cartaz
COLEÇÃO TRANSITO INFANTIL - CARTAZ.indd 1

11/9/15 17:28

CARACTERÍSTICAS
Volumes: 4 volumes
Formato: 21 x 28
Miolo: colorido
Capa: colorida
Acabamento: brochura

EDUCAÇÃO INFANTIL

Bullying

Autora: Maíra Fischer
Páginas

Bullying significa agredir alguém verbal
ou fisicamente, repetidas vezes, causando
medo e constrangimento de forma intencional. O que, à primeira vista, parece um
simples apelido ou uma brincadeira inofensiva pode gerar grandes consequências na
vida de uma pessoa, como queda no rendimento escolar, doenças psicossomáticas,
mudanças em traços da personalidade, isolamento e tragédias em casos extremos. É
necessário ler, informar-se, manter-se atento para poder evitar e saber como agir em
possíveis casos como esses.

Livro teórico

32

Livro de atividades

32

Manual do educador

48

Livro da família

32

AS PALAVRAS PODEM FERIR

Acompanha
cartaz
19

EDUCAÇÃO INFANTIL

Inclusão social
CARACTERÍSTICAS
Volumes: 4 volumes
Formato: 21 x 28
Miolo: colorido
Capa: colorida
Acabamento: brochura
Autor: Fernando Savaglia
Páginas

Incutir e moldar a cidadania no ambiente escolar
é investir em um futuro, no qual conceitos como
discriminação e alienação sejam não só combatidos mas, definitivamente, abolidos. A inclusão é
um conjunto de ações que necessitam estar sincronizadas entre si, como se fossem pequenas
engrenagens que formam um grande mecanismo. Para que esse mecanismo funcione, é necessário que tudo seja pensado de modo a facilitar
e evitar barreiras. Ao prezar pelo respeito à diversidade, a inclusão social mira um convívio justo e
harmonioso. Mais que incorporar medidas estruturais de acessibilidade, a inclusão busca acabar
com o preconceito e promover uma integração
efetiva entre pessoas de diferentes classes, etnias, características físicas e psíquicas, orientações sexuais, ideológicas, religiosas etc.
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Livro teórico

32

Livro de atividades

32

Manual do educador

40

Livro da família

32

SER DIFERENTE É NORMAL!

Acompanha
cartaz
RESPEITE AS DIFERENÇAS, PROMOVA A
INCLUSÃO NA SUA ESCOLA E NO SEU BAIRRO.

EDUCAÇÃO INFANTIL

Educação ambiental e sustentabilidade
CARACTERÍSTICAS
Volumes: 4 volumes
Formato: 21 x 28
Miolo: colorido
Capa: colorida
Acabamento: brochura
Autora: Thais Nacif
Páginas

Nos últimos anos, a questão ambiental conseguiu
espaço no debate público e passou a ser discutida pela sociedade e pelas instituições. Contudo,
existe ainda uma falta de consciência acerca da
participação individual na minimização dos danos à natureza. Lidar com o meio ambiente é lidar
com a própria vida, com a própria conservação
da espécie. Proteger o espaço em que vivemos é
proteger a nós mesmos e às gerações que ainda
estão por vir, garantindo que continuem existindo
condições ambientais para a nossa existência. Esperamos ajudar as crianças a tomar consciência
sobre a importância do cuidado com o meio ambiente, alimentando os sentimentos de respeito,
responsabilidade e zelo pelo planeta que habitam.

Livro teórico

32

Livro de atividades

32

Manual do Educador

32

Livro da Família

32

CERTO

ERRADO

Acompanha
cartaz
COLEÇÃO MEIO AMBIENTE INFANTIL -CARTAZ.indd 1

Proteger o
MEIO
AMBIENTE
é preservar
o nosso planeta
03/07/15 17:41

21

Ensino

FUNDAMENTAL I

Este Minidicionário ilustrado da
Língua Portuguesa é ideal para
estudantes em fase de alfabetização, pois trabalha o vocabulário do
nosso idioma de forma lúdica e pedagógica, proporcionando prazer
e diversão ao mesmo tempo que
transmite conhecimento.

CARACTERÍSTICAS
Volumes: 1 volume
Formato: 12 x 17
Número de páginas: 320
Miolo: colorido
Capa: colorida

CARACTERÍSTICAS
Volumes: 1 volume
Formato: 12 x 17
Número de páginas: 296
Miolo: colorido

ENSINO FUNDAMENTAL I

Minidicionários ilustrados – Língua Portuguesa e Inglês

Capa: colorida
Acabamento: brochura

Este Minidicionário ilustrado de
Inglês é essencial para estudantes em recente contato com a
Língua Inglesa, pois trabalha o
vocabulário desse idioma de forma simples, lúdica e pedagógica,
proporcionando prazer e diversão
ao mesmo tempo que transmite
conhecimento.

Acabamento: brochura
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Mochila literária

O casamento do
rato com a filha
do besouro

A história
do arco-íris

25 x 25 cm

24 páginas

22 x 22 cm

24 páginas

Medonho
20 x 20 cm
32 páginas

Alfabeto
escalafobético
22 x 20 cm
Eu – de cabeça
pra baixo

40 páginas

20 x 28 cm
40 páginas

Este projeto está de acordo com a Lei Castilho (Lei 13.696) como estratégia
permanente para promover o livro, a leitura, a escrita, a literatura.
A principal ferramenta para melhorar a qualidade da educação é a leitura, que é a forma mais efetiva para resgatar a
imaginação e promover o pensamento livre e crítico sobre
as coisas que nos cercam. Inserir a literatura no dia a dia dos
alunos tem como objetivo principal estimular o gosto pela
leitura, valorizando e ampliando o conhecimento do mundo
infantil, ampliando a liberdade e a espontaneidade, e desenvolvendo o raciocínio coletivo lógico e emocional.
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CARACTERÍSTICAS
Volumes: 3 volumes
Formato: 21 x 28
Miolo: colorido
Capa: colorida
Acabamento: brochura

Páginas
Livro do aluno

128

Manual do educador

96

Livro da família

48

Autores: Gizele Santos, Xisto Marina.

No livro de caligrafia, ensinamos
a escrever e a ler melhor de uma
maneira bem divertida e repleta de
novos conhecimentos. Cada volume apresenta um tema especial,
como natureza, meio ambiente, regiões brasileiras, entre outros.

CARACTERÍSTICAS
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Caligrafia

Volumes: 6 volumes
Formato: 28 x 21
Miolo: colorido
Capa: colorida
Acabamento: espiral
Páginas
1º ano

128

2º ano

128

3º ano

128

4º ano

128

5º ano

128

Manual do educador

64
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Aprender Fácil: Gramática e Redação

Páginas
Vivemos, na maior parte do nosso tempo, em
companhia de outras pessoas. Para termos
uma boa convivência, precisamos nos fazer
entender pelo outro e também entender o que
o outro nos diz. Esse é um exercício constante
que aprimora nossos dons de nos comunicarmos de maneira clara.
Uma das formas de comunicação mais importantes é a escrita, e para ela que seja bem sucedida, é fundamental a sua prática constante. A coleção “Aprender fácil” está repleta de
atividades que proporcionam um aprendizado
de forma prazerosa e divertida.
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1º ano

128

CARACTERÍSTICAS

2º ano

128

Volumes: 6 volumes

3º ano

144

Formato: 21 x 28

4º ano

144

5º ano

160

Manual do educador

64

Miolo: colorido
Capa: colorida
Acabamento: brochura

Autores: Belisa Monteiro, Igor de Paula Oliveira, Samantha Danielly de Abreu, Mayre Barros Custódio Vigna

CARACTERÍSTICAS
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Volumes: 1 volume
Formato: 21 x 28

CARACTERÍSTICAS
Volumes: 1 volume

Este conteúdo engloba atividades
de acordo com as matrizes do Saeb
(Sistema de Avaliação da Educação
Básica), composto de um conjunto
de avaliações externas com o objetivo de realizar um diagnóstico da
educação básica brasileira e de alguns fatores que possam interferir
no desempenho do estudante, fornecendo um indicativo sobre a qualidade do ensino e visando à melhoria da eficiência do ensino com
foco em leitura e escrita (Língua
Portuguesa) e interpretação e solução de problemas (Matemática). O
material conta com exercícios, explicações, dicas e simulados, para o
aluno treinar e se desenvolver.

Número de páginas: 256
Miolo: colorido
Capa: colorida

ENSINO FUNDAMENTAL I

Avalia Brasil

Acabamento: brochura

Formato: 21 x 28
Número de páginas: 256
Miolo: colorido
Capa: colorida
Acabamento: brochura

Acompanha livro
do educador.
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Trânsito

Volumes: 7 volumes
Formato: 21 x 28
Miolo: colorido
Capa: colorida
Acabamento: brochura
Autora: Thais Nacif

Partida

A

C

B

D

J

I

H

G

F

E

K

L

M

N

O

P

V

U

T

S

R

Q

W

X

Y

hegada!
C

Z

TRANSITO FUNDAMENTAL - JOGO 2.indd 1
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CARACTERÍSTICAS

Páginas

PARE
11/6/15 17:51

Acompanha
5 jogos
TRANSITO FUNDAMENTAL - JOGO 1.indd 1

11/6/15 17:50

1º ano

64

2º ano

56

3º ano

64

4º ano

64

5º ano

56

Manual do educador

56

Livro da família

32

A coleção “Trânsito e cidadania”, composta
de um manual para o educador e mais nove
livros dirigidos aos alunos do 1º ao 9º ano do
Ensino Fundamental, trabalha as questões
relativas ao trânsito com um novo olhar
para o mundo, abandonando o enfoque
reducionista e abordando o tema de forma
mais abrangente, levando em consideração
os espaços de locomoção, condições, causas
e consequências do tráfego. Esta coleção
corresponde às exigências estabelecidas
pelo Código de Trânsito Brasileiro e
pelas Diretrizes Nacionais de Educação
para o Trânsito no Ensino Fundamental.

Miolo: colorido

Volumes: 6 volumes
Formato: 21 x 28
Capa: colorida
Acabamento: brochura
Autora: Luana Vignon
Páginas
1º ano

40

2º ano

40

3º ano

40

4º ano

32

5º ano

32

Manual do educador

88
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Trânsito e cidadania

CARACTERÍSTICAS
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CARACTERÍSTICAS
Volumes: 7 volumes
Formato: 21 x 28
Miolo: colorido
Capa: colorida
Acabamento: brochura
Autora: Maíra Fischer

Jogo de vestir
COMO JOGAR
DÊ UM NOME PARA CADA UM DOS PERSONAGENS, DEPOIS, RECORTE OS ACESSÓRIOS E
VISTA-OS DE DIVERSAS FORMAS, ALTERANDO
SUAS CARACTERÍSTICAS.

Páginas

OBJETIVO DO JOGO
MOSTRAR QUE AS PESSOAS SÃO IGUAIS, INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE ROUPA OU
ACESSÓRIOS QUE UTILIZAM.

Acompanha
5 jogos
COLEÇÃO BULLYING FUNDAMENTAL - JOGO1.indd 1
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11/6/15 18:06

1º ano

64

2º ano

64

3º ano

64

4º ano

64

5º ano

64

Manual do educador

48

Livro da família

64

Inclusão social

Volumes: 7 volumes
Formato: 21 x 28
Miolo: colorido
Capa: colorida
Acabamento: brochura
Autor: Fernando Savaglia

Partida
Qual é a
habilidade do
lobo?

AVANCE
UMA
CASA

Qual é a
habilidade
do coelho? e
qual animal
compartilha
esse dom
com ele?

PASSE
A VEZ

VOLTE
UMA
CASA

Qual a

VOLTE
UMA
CASA

importância
da inclusão
escolar?

Quais são as
características
dos animais
em uma
fábula?

AVANCE
UMA
CASA

Qual animal
não conseguiu
participar das
aulas do canário
e por quê?

COLEÇÃO INCLUSÃO FUNDAMENTAL - TABULEIRO 4.indd 1

Acompanha
5 jogos

Crie uma
frase com
as palavras:
“diferenças”
e “defeitos”.

Qual é a
habilidade
do
camaleão?

Crie uma
frase com
as palavras
“habilidades”
e “limites”.

Qual é a
habilidade da
tartaruga? e o
que ela gostaria
de ensinar aos
outros animais?

VOLTE
AO
COMEÇO
DO
JOGO

Qual é a
habilidade
da abelha? e
quem pode
ajudá-la em
suas tarefas?

VOLTE
UMA
CASA

O que é uma
fábula?
Qual a moral
da história
da escola
dos bichos?

O que é
diversidade?

AVANCE
UMA
CASA

Qual é a
habilidade

PASSE
A VEZ

AVANCE
UMA
CASA

da formiga?
qual animal
compartilha
esse dom com
ela?

Por qual motivo os
animais perceberam
que as coisas
não estavam
funcionando muito
bem já no primeiro

VOLTE
AO
COMEÇO
DO
JOGO

Após a
reunião na
clareira,
qual foi a
conclusão
que os
animais
tiveram?

Crie uma
frase com
as palavras:
‘inclusão’ e
“importância”
Qual o objetivo
da criação
da escola dos
animais?

Páginas

hegada!
C

PASSE
A VEZ

dia de aula?

Abraham Lincoln – presidente norte-americano

Antoine de Saint-Exupéry
- escritor francês

Maria Teresa Mantoan –
educadora
11/6/15 17:47 brasileira

Nelson Mandela –
presidente da
África do Sul

Eleanor Roosevelt primeira-dama dos
EUA e defensora dos
direitos humanos

Leon Tolstói –
escritor russo

Lao Tsé – líder espiritual
chinês

Regras do jogo
1 – Junte as frases célebres aos seus respectivos autores.

Johann Goethe –
escritor alemão

COLEÇÃO INCLUSÃO FUNDAMENTAL - JOGO 5.indd 1
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Thomas Huxley –
biólogo britânico

Michel de Montaigne –
político, filósofo e escritor francês

Mestre DeRose – professor de ioga e empresário

John F. Kennedy
– presidente norteamericano

11/6/15 17:48

1º ano

64

2º ano

80

3º ano

64

4º ano

80

5º ano

72

Manual do educador

40

Livro da família

32

31
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Educação ambiental e sustentabilidade
CARACTERÍSTICAS
Volumes: 7 volumes
Formato: 21 x 28
Miolo: colorido
Capa: colorida
Acabamento: brochura
Autora: Thais Nacif

Partida

Você foi
andando para
a escola em vez
de ir de carro.
Ganhou uma
semente.

Você demorou
muito no banho.
Volte ao início.

Você desligou
a TV e, por isso,
ganhou três
sementes.

Você
comprou mais
alimentos do que
precisava. Perdeu
duas sementes.

Você
ajudou a lavar
o carro utilizando
um balde. Ganhou
três sementes.

Você
escovou os
dentes com a
torneira fechada
e ganhou três
sementes.

Você
esqueceu o
computador
ligado e perdeu
três sementes.

Você
doou
brinquedos ao
orfanato. Avance
duas casas e
ganhe quatro
sementes.

Fique uma
rodada
sem jogar.

Fique uma
rodada
sem jogar.

Você
fez compras
utilizando uma
sacola reutilizável.
Avance três
casas.

Você deixou
a luz do quarto
acesa. Perca três
sementes.

hegada!
C
Você não
ajudou a lavar
a louça. Volte
sete casas.

Você não
cuidou das
plantas. Perca
três sementes.

Jogue
outra vez.

Acompanha
5 jogos

Você foi
passear de
bicicleta. Avance
uma casa.

Você consertou
o vazamento da
torneira. Ganhe
uma semente.

Fique uma
rodada
sem jogar.

Você
produziu
cartazes sobre
sustentabilidade e
os distribuiu pela
escola. Avance
duas casas.

Você
utilizou
água quente
desnecessariamente.
Perca uma semente.

COLEÇÃO MEIO AMBIENTE FUN - TABULEIRO 2.indd 1
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Você sujou
a rua. Volte três
casas.

Você abriu
e fechou a
geladeira muitas
vezes e perdeu
duas sementes.

Você deixou
lixo na areia da
praia. Perca três
sementes.

Páginas

Você
utilizou bateria
recarregável.
Ganhe duas
sementes.

1º ano

64

2º ano

72

3º ano

64

4º ano

64

5º ano

80

Manual do Educador

56

Livro da Família

48

11/6/15 17:19

COLEÇÃO MEIO AMBIENTE FUN - TABULEIRO 1.indd 1

11/6/15 17:18

Cultura afro-brasileira

Os livros desta coleção abordam a
história africana e a sua importância
na formação da cultura brasileira. São
abordados temas como a vinda involuntária dos negros, as condições de
vida e trabalho a que foram submetidos, a musicalidade, a religiosidade, as
brincadeiras, as tradições, as diversas
etnias e seus idiomas e suas influências
em nossa cultura.

CARACTERÍSTICAS
Volumes: 5 volumes

Páginas
1º ano

48

2º ano

48

3º ano

72

Capa: colorida

4º ano

72

Acabamento: brochura

5º ano

72

Formato: 21 x 28
Miolo: colorido

ENSINO FUNDAMENTAL I

Possui
versão para o
professor.

Autora: Ivana Pansera
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Esta coleção é composta por cinco volumes,
com os quais vamos conhecer histórias, músicas, brincadeiras, tipos de roupa, de casa e
formas de viver dos povos indígenas. Propiciaremos aos alunos a oportunidade de conhecer o processo de construção do nosso
país, assim como compreender a história indígena do passado e do presente, inclusive
os aspectos influentes dessa população em
relação à cultura brasileira.

34

Possui
versão para o
professor.

Cultura indígena

CARACTERÍSTICAS

Páginas

Volumes: 5 volumes

1º ano

48

Formato: 21 x 28

2º ano

56

Miolo: colorido

3º ano

48

Capa: colorida

4º ano

48

Acabamento: brochura

5º ano

48

Autora: Luana Vignon

A Paraíba marcou e marca até hoje a história do Brasil, contribuindo com
suas riquezas naturais e com a cultura do seu povo, em seus falares, suas
danças, seus ritmos, suas artes em geral.
Essa obra apresenta a riqueza geográfica, tanto física quanto social, da
Paraíba, entendendo os aspectos que a formam. Os melhores pontos turísticos, sua importância para o Estado, as danças, as festas, os artesanatos, artistas, músicos, entre muitos outros, que fizeram e fazem parte da
construção cultural da Paraíba tornam este material um guia.

ENSINO FUNDAMENTAL I

História da Paraíba

CARACTERÍSTICAS
Volumes: 2 volumes
Formato: 21 x 28
Miolo: colorido
Capa: colorida
Acabamento: brochura

Geografia da Paraíba

Autores: Juliana Martins Roberto,
Fabiana Mendes Rangel e Lúcia
Ferreira Lirbório
Páginas
História da Paraíba

112

Geografia da Paraíba

112
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Educação financeira

Volumes: 7 volumes
Formato: 21 x 28
Miolo: colorido
Capa: colorida
Acabamento: brochura
Autora: Luciana Batista
Páginas

O tema Educação Financeira tem ganhado muita repercussão nos últimos anos. A estabilidade nas finanças é
vista por muitos como uma forma de garantir uma boa
qualidade de vida hoje e conforto no futuro. Há também,
por outro lado, uma crescente preocupação em torno da
economia global após a crise no fim dos anos 2000.

36

CARACTERÍSTICAS

Muitas vezes, as crianças são relegadas a uma função menor neste cenário. Contudo, cada vez mais, faz-se necessário ensiná-las sobre finanças. As crianças estão expostas
hoje a questões éticas e disciplinares e uma boa educação
financeira lhes permite absorver uma melhor capacidade
de escolha e julgamento para o presente e para o futuro.
Este é o objetivo desta obra.

Partida
Partida
Partida
Partida
Partida

20-15=?
20-15=?
Avance
Avance
5 casas
20-15=?
5 casas
Avance
20-15=?
5 casas
Avance
20-15=?
5 casas
Avance
5 casas

10+5=?
10+5=?
Avance
Avance
3 casas
10+5=?
3 casas
Avance
10+5=?
3 casas
Avance
10+5=?
3 casas
Avance
3 casas
8+5=?
8+5=?
retorne
retorne
3 casas
8+5=?
3 casas
retorne
8+5=?
3 casas
retorne
8+5=?
3 casas
retorne
3 casas

15-13=?
15-13=?
Avance
Avance
1 casas
15-13=?
1 casas
Avance
15-13=?
1 casas
Avance
15-13=?
1 casas
Avance
1 casas

21+5=?
21+5=?
Avance
Avance
2 casas
21+5=?
2 casas
Avance
21+5=?
2 casas
Avance
21+5=?
2 casas
Avance
2 casas
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16-8=?
16-8=?
retorne
retorne
10 casas
16-8=?
10 casas
retorne
16-8=?
10 casas
retorne
16-8=?
10 casas
retorne
10 casas
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1º ano

80

2º ano

80

3º ano

64

4º ano

56

5º ano

72

Livro do educador

72

Livro da família

48

6-5=?
6-5=?
retorne
retorne
4 casas
6-5=?
4 casas
retorne

9+4=?
9+4=?
Avance
Avance
4 casas
9+4=?
4 casas
Avance
9+4=?
4 casas
Avance
9+4=?
4 casas
Avance
4 casas

6-5=?
4 casas
retorne
6-5=?
4 casas
retorne
4 casas

8+2=?
8+2=?
retorne
retorne
4 casas
8+2=?
4 casas
retorne
8+2=?
4 casas
retorne
8+2=?
4 casas
retorne
4 casas
20-10=?
20-10=?
Avance
Avance
5 casas
20-10=?
5 casas
Avance
20-10=?
5 casas
Avance
20-10=?
5 casas
Avance
5 casas
7+4=?
7+4=?
Avance
Avance
2 casas
7+4=?
2 casas
Avance
7+4=?
2 casas
Avance
7+4=?
2 casas
Avance
2 casas

6+6=?
6+6=?
Avance
Avance
2 casas
6+6=?
2 casas
Avance
6+6=?
2 casas
Avance
6+6=?
2 casas
Avance
2 casas
10-6=?
10-6=?
Avance
4
Avance
4
casas
10-6=?
casas
Avance
4
10-6=?
casas
Avance
4
10-6=?
casas
Avance 4
casas

15-5=?
15-5=?
retorne
retorne
4 casa
15-5=?
4 casa
retorne
15-5=?
4 casa
retorne
15-5=?
4 casa
retorne
4 casa

Acompanha
5 jogos

20-12=?
20-12=?
retorne
retorne
4 casas
20-12=?
4 casas
retorne
20-12=?
4 casas
retorne
20-12=?
4 casas
retorne hegada
!
4 casasC hegada!

50-10=?
50-10=?
retorne
retorne
7 casas
50-10=?
7 casas
retorne
50-10=?
7 casas
retorne
50-10=?
7 casas
retorne
7 casas

C

16-15=?
16-15=?
Avance
Avance
2 casas
16-15=?
2 casas
Avance
16-15=?
2 casas
Avance
16-15=?
2 casas
Avance
2 casas

hegada!
C
hegada!
C
hegada!
C

11/6/15 18:17
11/6/15 18:17
11/6/15 18:17
11/6/15 18:17
11/6/15 18:17
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Liga da saúde

Uma das formas mais eficientes de promover a saúde e incentivar a prática de hábitos saudáveis é por meio da educação e,
neste contexto, a escola é um dos alicerces da formação humana, pois ela pode funcionar como um ponto de encontro a
todos, e servir de palco para mudanças na forma de se pensar e
construir a saúde.
O livro do aluno para crianças do Ensino Fundamental apresenta
um texto leve e didático, aliado a atividades para fixação do conteúdo e de práticas de higiene. O conjunto da obra aqui apresentada é formulado para os atores envolvidos na educação dessas
crianças – pais, familiares e professores – e pretende apresentar
ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, contribuindo
para o desenvolvimento integral da criança.

Páginas
CARACTERÍSTICAS
Volumes: 3 volumes
Formato: 21 x 28

Livro do aluno

136

Livro do educador

40

Livro da família

40

Miolo: colorido
Capa: colorida
Acabamento: brochura
Autora: Leila Maria Claudino Lage e Mayre Barros
Custódio Vigna
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Todos contra o Aedes aegypti!
Febre chikungunya
Características do Aedes aegypti

que devemos saber sobre as doenças transtidas pelo Aedes aegypti?

sintomas da dengue incluem febre alta repentina, dor de cabeça, fraqueza,
chas avermelhadas na pele e dores musculares. A dengue hemorrágica é a
ma perigosa da doença e pode levar à morte. A febre chikungunya possui sinas que se assemelham à dengue, mas pode causar dores articulares muito
s fortes, que duram até três anos. A febre zika, por sua vez, possui sintomas
s brandos que a dengue, no entanto, o zika vírus está associado à microceem bebês cujas mães foram contaminadas durante a gestação. Além disso,
risco de desenvolvimento da síndrome de Guillain-Barré, uma doença que
a o sistema nervoso e que acomete principalmente crianças e idosos.

ndamental que, caso haja suspeita da ocorrência de qualquer uma
doenças descritas acima, o paciente seja encaminhado a uma unie de saúde, para ser avaliado e receber as orientações necessárias.

omo tratar?

•
•
•
•
•

A febre chikungunya é uma doença relativamente nova no Brasil. Estima-se que
pelo menos 30% das pessoas picadas pelo mosquito infectado não apresentam sintoma
Medealgum
cercada
dedoença.
1cm Após adquirir a febre chikungunya, a pessoa fica imunizada
pelo resto de sua vida e não corre o risco de ter a doença outras vezes. Os sintomas
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Geralmente, os sintomas iniciam-se de 2 a 7 dias após a picada do mosquito e
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perduram por aproximadamente 10 dias. Não são comuns casos de morte em
consequência da doença, mas existe a possibilidade das dores articulares e musTem maior atividade no início da manhã e final da tarde
culares durarem até 3 anos, afetando diretamente a qualidade de vida da pessoa.
A fêmea, ao picar uma pessoa infectada,
leva o vírus na saliva
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Podem ocorrer, também, dor de cabeça, dores nos músculos e manchas
• Gosta de água limpa e parada
vermelhas na pele.
•

Do ovo à fase adulta, leva de 7 a 10 dias

•

Vive por 30 dias

gue, chikungunya e zika não têm tratamento. Existe apenas tratamento para
ar os sintomas (como paracetamol para febre, e anti-inflamatórios para as
es no corpo). Não devem ser usados medicamentos à base de ácido acetilílico e anti-inflamatórios, como aspirina e AAS, pois podem aumentar o risco
hemorragias. A pessoa infectada por essas doenças deve ficar em repouso
gerir muito líquido.

gência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberou, no Brasil, a
na contra o vírus da dengue produzida pelo laboratório francês SaPasteur. O nome da vacina é Dengvaxia. A vacina é indicada para
soas entre 9 e 45 anos de idade. Ela é contraindicada para gestane pessoas com a imunidade comprometida.

ortante: a vacina contra a dengue não protege contra zika e chikungunya!
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Não existe um tratamento específico para
a febre chikungunya.
Os sintomas são tratados com medicação
para a febre (paracetamol) e para as dores
articulares
(anti-inflamatórios). Não é recomendado usar o ácido
acetilsalicílico devido ao
risco de hemorragia. A
pessoa infectada deve
ficar em repouso e ingerir muito líquido.

Aedes aegypti:

Dengue clássica e dengue hemorrágica
A dengue clássica não traz maiores danos à saúde, ela apresenta os seguintes sintomas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Um vilão entre nós

Febre alta com início súbito
Forte dor de cabeça
Dor atrás dos olhos
Perda do paladar e do apetite
Manchas e erupções na pele
Náuseas e vômitos
Tonturas
Dengue, Chikungunya e Zika.
Extremo cansaço
Infelizmente, essas três palavras
Moleza e dor no corpo
têm feito parte do dia a dia dos
brasileiros, e da pior forma possível.
Muitas dores nos ossos e nas articulações
Todas elas correspondem a
doenças virais transmitidas ao ser
A dengue hemorrágica é a forma perigosa
da doença.
Nodoinício,
os sintomas são
humano,
por meio
mosquito
iguais aos da dengue clássica, a diferença Aedes
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quando, eacaba
a febre
podem
ter e começam
a surgir os sinais de alerta:
consequências bastante sérias. Em
muitos casos, levam ao óbito.
• Dores abdominais fortes e contínuas
• Vômitos persistentes
• Pele pálida, fria e úmida
• Sangramento pelo nariz, boca e gengiva
• Manchas vermelhas na pele
• Sonolência, agitação e confusão mental
• Sede excessiva e boca seca
• Pulso rápido e fraco
• Dificuldade respiratória
• Perda de consciência
Diante de qualquer suspeita de dengue, deve-se procurar imediatamente atendimento
médico. Não existe tratamento específico para dengue, apenas tratamentos para aliviar
os sintomas. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberou, no Brasil, a
vacina Dengvaxia contra o vírus da dengue produzida pelo laboratório francês Sanofi
Pasteur. A vacina não protege contra zika e chikungunya!

Guia para
a família
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Por que é tão importante o
combate ao Aedes aegypti?

Guia para
o educador

01/04/16 17:22

1 livro do aluno
1 guia para os pais
1 guia para o educador

01/04/16 17:23

CARACTERÍSTICAS
Volumes: 1 volume
Formato: 21 x 28
Número de páginas: 104

Todos os dias, nos deparamos com notícias sobre as doenças transmitidas pelo
mosquito Aedes aegypti, personagem que já virou protagonista de uma história
nada bacana. Essa história está acontecendo cada vez mais perto de nós, em
um cenário desolador, em que parece não haver espaço para um final feliz. Neste livro, estão concentradas informações importantes sobre o Aedes aegypti,
as doenças que ele transmite e, acima de tudo, como preveni-las. Com atitudes
simples, todo mundo pode fazer essa história mudar de rumo.
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Drogas: Educação e saúde
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CARACTERÍSTICAS

O abuso de drogas entre jovens tem sido uma das questões que mais afligem a sociedade contemporânea. A
prevenção prioriza a adesão aos princípios da vida, a
formação
de valores e o conhecimento da natureza, do
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Praticamente todas as crianças possuem um
animal de estimação, além disso, existem diversos outros animais com os quais elas têm
algum tipo de contato em zonas rurais e urbanas. Temas como posse responsável, cuidados e direitos dos animais são abordados
nessa obra com a intenção de aproximar a
criança desse universo e muni-las dos conhecimentos necessários para que possam cuidar
dos seus pets e tomar as precauções necessárias com animais ferozes e peçonhentos.
Esta obra permite trabalhar temas transversais (saúde, ética, meio ambiente) e abrange
todas as disciplinas regulares por meio de atividades e conteúdo interdisciplinar.

Cultura de paz

A coleção “Cultura de paz” tem a proposta de alimentar saberes necessários a uma
convivência social harmônica, equilibrada e
com mais respeito e aceitação da diversidade.
É importante que a escola esteja atenta
aos fatores que levam os jovens a agirem
com discriminação, agressividade e violência, para que possa combater com práticas
educativas suficientemente boas voltadas
para a paz.
A qualidade das relações que se mantém
na escola é decisiva, pois é no ambiente escolar que aprendemos a ser éticos e cidadãos, a nos humanizar, características que
nos acompanharão para sempre.
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Cuidando dos bichos
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ENSINO FUNDAMENTAL I

Na Grécia Antiga, o filósofo Sócrates proferiu a seguinte frase: “As duas grandes habilidades necessárias ao desenvolvimento e à formação do ser humano são a arte e o esporte”,
dando ênfase à importância da prática esportiva para a saúde física, mental e emocional do ser humano. Essa filosofia
deu origem ao lema: mens sana in corpore sano, que quer
dizer, “mente sã, corpo são”. Por isso, até os dias de hoje, ao
se falar em educação, quando se pretende obter, de maneira
profunda e eficaz, a transformação que o processo educacional propõe, subentende-se que a prática esportiva é uma
forte aliada e um instrumento educacional inestimável.

ENSINO FUNDAMENTAL I

Corpo em movimento

Este projeto nasceu com o propósito de fazer parte do contexto educacional dos alunos do Ensino Fundamental I e o
faz por meio de propostas de atividades que estimulam o
movimento do corpo e da mente.
Buscamos inserir em suas rotinas diárias a preocupação com
a saúde e a higiene do corpo como fatores primordiais para
o bem-estar pessoal e coletivo.
CARACTERÍSTICAS
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Trânsito e cidadania
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Trânsito e mobilidade urbana

CARACTERÍSTICAS
Volumes: 5 volumes
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Caro leitor, você conhece todas as regras de trânsito? Você sabe os porquês de as coisas serem ou não permitidas pelas regras de trânsito?
O trânsito é o espaço em que acontece o movimento de pessoas, de veículos e de animais.
E que pode ser tanto em ruas quanto em estradas. O trânsito é um espaço coletivo, ou seja,
é um local onde as pessoas podem conviver e se comunicar. No trânsito, todos têm direitos
e deveres. Por isso, é necessário que haja respeito e compreensão entre todos os que dele
participam.
Um grande problema do trânsito é a falta de respeito dos motoristas de carros e ônibus com
os motoqueiros. É uma das maiores causas de morte, pois os acidentes são constantes.
Para evitar conflitos e situações indesejadas e violentas no trânsito é preciso informar-se. Por
isso, leia as páginas a seguir com atenção e com prazer.
No decorrer da leitura, você vai encontrar propostas de atividades, vídeos que poderão ser
acessados pelos QR Codes, entre outras dicas e sugestões.
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Todos os volumes têm o
Manual do educador com
orientações didáticas.

É importante dar continuidade à educação ambiental. Os conhecimentos adquiridos ao longo da vida escolar devem ser
constantemente atualizados e inseridos
no cotidiano do aluno, para que, assim,
ele compreenda a importância das ações
sustentáveis no dia a dia. Crianças nessa faixa etária já possuem capacidade de
abstração e reflexão, aptidões fundamentais para moldar a consciência ambiental
e gerar um verdadeiro sentimento de responsabilidade.

ENSINO FUNDAMENTAL II

Educação ambiental
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Rangel
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Educação financeira
No Ensino Fundamental, o aluno já se
encontra apto para lidar com dinheiro e,
até mesmo, tomar conhecimento de algumas técnicas para economizar. É imprescindível que a Educação Financeira
faça parte de toda a vida escolar.
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O estudo da Matemática, à primeira vista, pode assustar por
sua fama de complexa e enigmática, não é mesmo? Mas não
precisa ser assim!
Acreditamos que a Matemática deve servir como um meio facilitador para a estruturação e o desenvolvimento do pensamento de um indivíduo completo, capaz de realizar cálculos e
aplicá-los a sua vida cotidiana. Além disso, significa raciocinar
e relacionar os conteúdos das mais diferentes áreas do conhecimento.

ENSINO FUNDAMENTAL II

Matemática fácil

Por isso, essa obra estabelece conexões das diferentes áreas
da Matemática com as demais áreas do conhecimento, como
História, Geografia, Sociologia, Ciências Biológicas, Português,
entre outras.
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Combatendo o Aedes aegypti
A cada dia, aumentam as notícias sobre a dengue, a febre zika
e a febre chikungunya, todas elas
transmitidas pelo mosquito Aedes
aegypti, personagem que já virou protagonista dessa história. A
ideia deste livro é passar aos alunos informações importantes sobre o mosquito, as doenças que ele
transmite e, acima de tudo, como
preveni-las.
CARACTERÍSTICAS
Volumes: 3 volumes
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Formato: 21 x 28
Parabéns! Bandejas
de ar-condicionados
limpas impedem o
acúmulo de água.
Jogue novamente.

passar cola aqui

Calhas sujas,
com folhas e
outras sujeiras,
acumulam
água.
Volte 3 casas.

Parabéns! A caixa
d’água totalmente
vedada evita a
entrada ou saída
de mosquitos.
Avance 3 casas.

Miolo: colorido

Parabéns! Pneus
devem ser
guardados em locais
cobertos e garrafas
vazias armazenadas
sempre com a boca
para baixo.
Avance 5 casas.

Bandejas de
geladeira também
podem se tornar
criadouros para o
mosquito. Fique 2
rodadas sem jogar.

Capa: colorida

Plantas como bambu,
bananeiras, bromélias,
gravatas, babosa,
espada de São Jorge
e outras semelhantes
também podem
acumular água.
Volte 2 casas.

Faça a sua parte!

Parabéns! Lonas
usadas para cobrir
objetos ou entulhos
bem esticadas
evitam a formação de
poças d’água. Jogue
novamente.

Piscinas e fontes
devem ser limpas
e tratadas com o
auxílio de produtos
químicos especíﬁcos.
Volte 3 casas.

passar cola aqui

5

passar cola aqui

É muito fácil fazer a sua parte para ajudar no combate
ao Aedes aegypti, basta checar os locais onde ele
costuma colocar seus ovos uma vez por semana e
realizar ações simples, como as descritas a seguir:

6

Mantenha
tonéis e barris
bem tampados.

1
3

Mantenha a caixa d´água
sempre fechada com tampa
adequada.

2
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Coloque o lixo em sacos
plásticos e mantenha a
lixeira bem fechada.
Não jogue lixo em
terrenos baldios.

9

Lave com escova e
sabão os utensílios para
armazenar água, como
jarras, baldes, potes etc.

8

10
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Autores: Adriana Brunstein e
Tatiana Catelli
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22/01/16 15:06

Entregue pneus velhos ao
serviço de limpeza urbana
ou guarde-os secos em
local coberto.

Lave com escova e
sabão os tanques
utilizados para
armazenar água.

Xiiii... Na área de
serviço, baldes devem
ser virados com a
boca para baixo para
evitar o acúmulo
de água. VOLTE AO
INÍCIO.

Volte 1 casa.

Remova folhas, galhos e tudo
o que possa impedir a água
de correr pelas calhas.

Não deixe a água da
chuva acumulada
sobre a laje.

4

Guarde as
garrafas
sempre de
cabeça para
baixo.

Vasos sanitários fora
de uso ou de uso
eventual devem ser
tampados e veriﬁcados
semanalmente.
Volte 1 casa.

CH

O uso de pratos nos

vasos até
de planta
Encha de areia
apode
gerar acúmulo de água.
A utilização de areia
borda os pratinhos
para preenchê-los ou
lavagem semanal
dos vasos deuma
plantas.
eliminam
o problema.

passar cola aqui

Acabamento: brochura

Parabéns! Ralos
limpos e com
aplicação de tela
evitam o surgimento
de criadouros.
Avance 1 casa.
Galões, tonéis, poços,
latas e tambores
devem ser totalmente
vedados, inclusive
aqueles usados para
água de consumo.
Fique 1 rodada
sem jogar.
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Prevenção, saúde e segurança na escola

Miolo: colorido
Capa: colorida
Acabamento: brochura
Autor: Carlos Arthur
Curvello da Silva
Páginas

A discussão de temas controversos com adolescentes e crianças oferece a
possibilidade não apenas de distinguir o certo do errado mas também de conhecer o mundo de forma destituída de preconceitos e preconcepções, que há
décadas ou séculos são incutidos nos núcleos sociais, familiares e culturais, nos
quais esses futuros adultos estão integrados. Este material não propõe ensinar
a forma com a qual cada um deve construir sua vida e personalidade. Ao contrário, surge para munir de informações; para que se possa construir da melhor
maneira possível uma individualidade perfeitamente inserida no âmbito social.
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144
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64
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Intimidação sistemática: bullying

O tema “bullying” deve estar sempre na
pauta da educação escolar. No Ensino
Fundamental II a abordagem se diferencia, pois outros fatores surgem, como a
descoberta da sexualidade, as relações
sociais fora do ambiente familiar e o uso
da internet sem supervisão, o que abre
espaço para a prática do cyberbullying.
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Esporte e educação

A coleção sobre Educação Física tem
como objetivo amparar o educador
por meio de um material complementar riquíssimo, voltado para os diversos aspectos do esporte, incluindo
suas facetas históricas. Além dos volumes do aluno, acompanha um manual do educador com orientações
pedagógicas e muitas dicas.
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Orientação, educação sexual e homofobia
CARACTERÍSTICAS
Volumes: 5 volumes
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Nesta coleção, são abordadas questões relativas à adolescência, período de profundas transformações e descobertas,
fase em que surgem muitas dúvidas, inseguranças e incertezas. Ao falarmos sobre sexo, muitos outros assuntos também
são discutidos, como o papel desempenhado pelo homem e pela mulher na sociedade, as relações de gênero, gravidez,
Doenças Sexualmente Transmissíveis, homofobia etc. Este material tem como objetivo promover reflexões sobre a sexualidade e tudo aquilo que ela engloba.
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Cultura de paz
CARACTERÍSTICAS
Volumes: 5 volumes
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A coleção “Cultura de paz” é direcionada aos alunos do Ensino Fundamental II com a proposta de alimentar
saberes necessários a uma convivência social harmônica, equilibrada e com mais respeito e aceitação da diversidade em todos os espaços de convívio, por meio da propagação de conceitos e valores humanos, ética e
postura cidadã, além de trabalhar o autoconhecimento e a inteligência emocional, entre outros fatores.
Temas como diversidade, autonomia e independência, pluralismo e transversalidade, ética, cidadania são trabalhados em todos os anos do Ensino Fundamental II.
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Oficina de Escrita
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Acabamento: brochura
Autores: Augusto Silva, Luana
Vignon, Marco Saliba
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Oficina de Escrita guia o aluno por
diferentes recursos e gêneros textuais. Por meio de exercícios, exemplos
e propostas de redação, é focado em
narração, com propostas de elementos estruturais da narrativa, discurso,
figuras de linguagem e construção de
personagens. É dividido em 4 volumes,
que contam com propostas de contos,
histórias em quadrinhos, roteiros, crônicas, poemas, resumo, entrevistas e
introdução à dissertação, com temas
recorrentes da vida acadêmica, preparando o aluno para o Ensino Médio e
provas de vestibulares.

CARACTERÍSTICAS
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Volumes: 1 volume
Formato: 21 x 28
Número de páginas: 272

CARACTERÍSTICAS
Volumes: 1 volume
Formato: 21 x 28

Este conteúdo engloba atividades
de acordo com as matrizes do Saeb
(Sistema de Avaliação da Educação
Básica), composto de um conjunto
de avaliações externas com o objetivo de realizar um diagnóstico da
educação básica brasileira e de alguns fatores que possam interferir
no desempenho do estudante, fornecendo um indicativo sobre a qualidade do ensino e visando à melhoria da eficiência do ensino com
foco em leitura e escrita (Língua
Portuguesa) e interpretação e solução de problemas (Matemática). O
material conta com exercícios, explicações, dicas e simulados, para o
aluno treinar e se desenvolver.

Miolo: colorido
Capa: colorida
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Avalia Brasil

Acabamento: brochura

Número de páginas: 264
Miolo: colorido
Capa: colorida
Acabamento: brochura

Acompanha livro
do educador.
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Cidadania em ação
São apresentados nesta coleção os diversos
temas da atualidade e as múltiplas possibilidades de transversalidade neles contidas. Também
são indicados recursos pedagógicos, atividades
complementares e bibliografia dirigida para que
o leitor possa se aprofundar nas questões que
julgar pertinentes.
Trabalhar as questões relativas ao exercício da
cidadania requer um novo olhar para o mundo,
exige abandonar o enfoque reducionista e pensar sobre os temas de forma mais abrangente,
levando em consideração a cultura, os modos de
vida, a educação e as vivências de cada um.
A coleção “Cidadania em Ação” é dirigida às
crianças, aos adolescentes e aos adultos que estejam em processo de formação ou mesmo em
busca de informações atuais confiáveis a respeito de diversos temas que configuram os grandes
desafios da sociedade moderna.

CARACTERÍSTICAS

56

Volumes: 16 volumes
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Água

56

Inclusão social

64

Miolo: colorido

Bullying
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Capa: colorida

Cultura afro

56

Orientação sexual

48

Acabamento: brochura

Cultura indígena

56

Preconceito

56

Autores: Adriana Brunstein,
Tatiana Catelli, Luana Vignon,
Fernanda Egger Barbosa, Rachel
D’Amico Nardelli e Isabel D’Amico

Dengue

56

Ensino religioso

56

Drogas

88

Sustentabilidade

72

Educação financeira

40

Trânsito

40

Ética

48

Manual do educador
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Identidade e cultura

A construção histórica do nosso país se deu por meio de influências europeias, indígenas e africanas. O eurocentrismo perdurou
ao longo dos séculos e com isso houve uma banalização das
culturas indígenas e africanas. A partir da implementação das
leis n. 10.639/03 e n. 11.645/08, que tornam obrigatório o estudo
dessas culturas, houve um crescente interesse sobre o assunto, e
muitos pesquisadores se debruçaram sobre esses temas.
Este material foi escrito por historiadores e antropólogos com
o objetivo de reconhecer e valorizar as culturas que constituem
nossa própria identidade cultural brasileira. Os alunos são convidados a refletir historicamente e perceber as influências presentes em nosso cotidiano, desde a linguagem até alguns costumes.

Páginas
CARACTERÍSTICAS
Volumes: 4 volumes
Formato: 21 x 28
Miolo: colorido
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9º ano

96

Capa: colorida
Acabamento: brochura
Autora: Juliana Martins Roberto
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Oficina de escrita engloba temas
específicos de apoio ao aluno, com
detalhamento da proposta e orientações adicionais. Ao longo dos volumes, você irá encontrar dicas de
como desenvolver melhor sua escrita e o encadeamento de ideias por
meio de indicações de links para
pesquisa, podcasts e videoaulas.
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Oficina de escrita

CARACTERÍSTICAS
Volumes: 3 volumes
Formato: 21 x 28
Miolo: colorido
Capa: colorida
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208
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216
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Enem – Curso preparatório
O Enem tornou-se uma avaliação muito importante para
quem deseja ingressar em um curso superior. Diferentemente de outros exames, o Enem prioriza a compreensão de mundo do aluno e a interdisciplinaridade, ou seja,
a correlação entre as diversas áreas de conhecimento.
Pensando nisso, desenvolvemos um material capaz de
elucidar os principais pontos valorizados pelo exame.
Convidamos professores renomados, mestres e doutores para elaborar resumos, em que se destacam os conteúdos mais exigidos nas provas, indicar recursos didáticos, como filmes, vídeos e leituras complementares,
e montar simulados com gabarito comentado em cada
uma das questões.
CARACTERÍSTICAS
Volumes: 1 volume
Formato: 21 x 28
Número de páginas: 320
Miolo: PB
Capa: colorida
Acabamento: brochura
Autores: Mariana Lima Marques, Luciana
Batista de Souza, Samantha Danielly de
Abreudes Rangel e Tatiana Catelli
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Quais são as teorias para o surgimento do universo e da vida na Terra?

ENSINO MÉDIO

Natureza e sociedade
Quais foram os ciclos climáticos enfrentados
pelo planeta e como as espécies de animais foram selecionadas e evoluíram? Como os animais
interagem entre si? Do que são compostos os
diversos biomas da Terra, como funcionam os
ciclos dos elementos naturais?
O objetivo desse livro é apresentar uma noção
do todo, reunir todas essas informações de maneira interessante e prática.

CARACTERÍSTICAS
Volumes: 1 volume
Formato: 21 x 28
Número de páginas: 328
Miolo: colorido
Capa: colorida
Acabamento: brochura
Autores: Carlos Eduardo Malavasi
Bruno e Fabiana Mendes Rangel
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Culturas africanas e afro-brasileiras

Com base no estudo dos conhecimentos
transmitidos nesta coleção, você saberá um
pouco mais acerca da história das populações
africanas e de seus descendentes, os afro-brasileiros. Destacamos a África contemporânea
e a filosofia desses povos tão diversos, o surgimento da humanidade nesse continente, o
processo de escravização das etnias africanas
e o seu legado artístico para nós, brasileiros.

CARACTERÍSTICAS
Volumes: 3 volumes
Formato: 21 x 28
Miolo: colorido
Capa: colorida
Acabamento: brochura
Autores: Alexandre Araújo Bispo,
Renata Aparecida Felinto dos
Santos, Viviane Lima de Morais
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O estado da Paraíba, com sua história marcada pelas influências dos povos europeus,
indígenas e negros africanos, constitui um
panorama riquíssimo para compreender o
Brasil como um todo. O clima, o relevo e a
vegetação desse estado contribuem diretamente para uma formação cultural única, calcada na diversidade, com suas danças, festas, artesanato, linguajar e pontos
turísticos. Reconhecer e apropriar-se desses aspectos históricos, geográficos e culturais integra a própria identidade cultural
dos indivíduos que habitam essas regiões.
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História da Paraíba

CARACTERÍSTICAS
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Miolo: colorido
Capa: colorida
Acabamento: brochura
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Fabiana Mendes Rangel
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248
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História de Pernambuco
O estado de Pernambuco, com sua história
marcada pelas influências dos povos europeus, indígenas e negros africanos, constitui um panorama riquíssimo para compreender o Brasil como um todo.
Além de abordar os aspectos históricos de
Pernambuco, este material faz a ponte entre a história do estado com a história do
Brasil e do mundo, desvelando a riqueza,
a beleza e a pluralidade de seus aspectos
econômicos, políticos, sociais, culturais e
turísticos. Reconhecer e apropriar-se desses aspectos integra a própria identidade
cultural dos indivíduos que habitam essas
regiões.

CARACTERÍSTICAS
Volumes: 1 volume
Formato: 21 x 28
Número de páginas: 208
Miolo: colorido
Capa: colorida
Acabamento: brochura
Autora: Juliana Martins Roberto
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A coleção sobre Educação Física tem
como objetivo amparar o educador por
meio de um material complementar riquíssimo, voltado para os diversos aspectos do esporte, incluindo suas facetas
históricas. Além dos volumes do aluno,
acompanha um manual do educador com
orientações pedagógicas e muitas dicas.
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Esporte e educação

CARACTERÍSTICAS
Volumes: 2 volumes
Formato: 16 x 23
Miolo: colorido
Capa: colorida
Acabamento: brochura
Autores: Denis Pierre Araki, Patrícia
Oliva Carbone e Adriana Brunstein
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Saúde na escola
A escola é um importante espaço para o desenvolvimento de
um programa de educação para a saúde de crianças e adolescentes, podendo promover subsídios e ser capaz de levar os
indivíduos para uma vida mais saudável, pois é uma instituição
diferente das demais, e pode se destacar a um horizonte infinito. É ela quem oferece a possibilidade de educar por meio da
construção de conhecimentos que são resultados da junção
dos diferentes saberes e conhecimentos que o indivíduo traz
de sua própria cultura e do convívio social.
O livro Saúde na Escola pretende transmitir informações variadas com embasamento científico e teórico para ilustrar
situações e esclarecer as possíveis dúvidas daqueles que estão passando por uma profunda fase de transformação, os
adolescentes.
Nesta obra, abordamos tópicos sobre o abuso de substâncias, comportamento antissocial e comportamento precoce
de risco sexual, educação de gênero e sexualidade, com o
intuito de auxiliá-lo nessa jornada e orientá-lo a se cuidar de
maneira consciente.

Combatendo o Aedes aegypti
O combate ao mosquito Aedes aegypti não
pode parar. A cada nova turma, é necessário
reafirmar a necessidade de se manter alerta e
bem informado. Este livro trata das epidemias
de forma mais aprofundada, utilizando experiências passadas para validar todo o esforço
feito na atualidade.

CARACTERÍSTICAS
Volumes: 1 volume
Formato: 21 x 28
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Miolo: colorido
Capa: colorida
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Autores: Adriana Brunstein e
Tatiana Catelli
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O jovem: comportamento, vivências
e gravidez na adolescência
A chave para a conscientização é a informação. O diálogo com os jovens precisa ser direto e franco para que possa atingir seus objetivos. Os conflitos relacionados à sexualidade
e à gravidez precoce são temas urgentes no
contexto escolar, pois é na escola que ocorrem
as principais interações sociais. Esse material
foi desenvolvido com base nessas questões
e oferece ao aluno uma oportunidade real de
autoconhecimento, sociabilidade e reflexão.

CARACTERÍSTICAS
Volumes: 1 volume
Formato: 21 x 28
Número de páginas: 336
Miolo: colorido
Capa: colorida
Acabamento: brochura
Autor: Marco Saliba
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Este livro lança um olhar sobre as diferentes
lutas das minorias e a história que permeia
a busca pelo respeito aos Direitos Humanos.
Homofobia é todo tipo de agressão, seja ela
física, seja verbal, a uma pessoa homossexual. Ou seja, a homofobia, como qualquer outro
tipo de preconceito, passa pelo desrespeito
à individualidade do outro. O respeito ao outro é um dos principais lemas da luta contra a
intolerância, assim como de quem aposta em
uma sociedade ética e cidadã.
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Discutindo sexo, gênero e sexualidade

CARACTERÍSTICAS
Volumes: 1 volume
Formato: 21 x 28
Número de páginas: 128
Miolo: colorido
Capa: colorida
Acabamento: brochura
Autora: Luana Vignon
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Segurança na escola
Este material tem como principal objetivo
formar cidadãos e indivíduos conscientes
do seu papel social, familiarizados com
seus direitos e deveres civis e comprometidos com a melhoria das condições de vida
de toda a população.

CARACTERÍSTICAS
Volumes: 1 volume
Formato: 21 x 28
Número de páginas: 128
Miolo: colorido
Capa: colorida
Acabamento: brochura
Autora: Luana Vignon

Drogas
No Brasil, desde 2001 há um investimento do governo e da sociedade em elaborar
uma política nacional de atenção às drogas,
e para isso é preciso considerar os exemplos
de sociedades que obtêm êxito nas suas estratégias de enfrentamento aos problemas
relacionados com o consumo. Conhecer,
analisar, classificar as drogas, identificar os
seus efeitos e suas consequências são atitudes essenciais para elucidar as problemáticas de sua utilização, incentivando desde
cedo a prevenção ao uso de drogas.
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Número de páginas: 232
Miolo: colorido
Capa: colorida
Acabamento: brochura
Autora: Fernanda Egger

Essa obra versa sobre alguns dos temas
atuais mais importantes da nossa sociedade. São assuntos que dizem respeito
à população em geral, sobretudo, aos
jovens, que se encontram em um lugar
de observação privilegiado. São eles os
maiores agentes quando o assunto é cidadania, pois estão no centro dos acontecimentos, vivenciando e olhando o mundo de forma curiosa e crítica. Esperamos,
com essa obra, oferecer subsídios para
reflexões e práticas efetivas, que podem
ser testadas por meio das diversas atividades aqui propostas.
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Temas atuais

CARACTERÍSTICAS
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Miolo: colorido
Capa: colorida
Acabamento: brochura
Autores: Adriana Brunstein, Tatiana
Catelli, Fernanda Egger Barbosa
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O jovem e o mundo do trabalho
A passagem da adolescência para a vida
adulta traz inúmeras mudanças e desafios, entre eles a entrada no mercado de
trabalho, um universo totalmente novo e
repleto de oportunidades e opções. Nessa
etapa da vida, é natural sentir-se inseguro, já que se trata de um momento crucial.
Por isso, é importante estar sempre bem
informado e conhecer as diversas possibilidades que podem surgir no futuro.

CARACTERÍSTICAS
Volumes: 1 volume
Formato: 21 x 28
Número de páginas: 120
Miolo: colorido
Capa: colorida
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O jovem empreendedor
CARACTERÍSTICAS
Volumes: 1 volume
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Acabamento: brochura
Autora: Fabiana Mendes Rangel
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Nesta obra, oferecemos informações sobre o
que é ser um empreendedor, quais os tipos
possíveis de empresa, quais as dificuldades do
mercado brasileiro, os erros mais comuns a serem evitados e as dicas de atuação.
Apresentaremos noções administrativas, de
planejamento e estrutura organizacional, rotinas financeiras, propaganda e marketing,
conhecimentos sobre a gestão de pessoas, e
abordamos a delicada relação entre empregado e empregador. Além de muitas dicas para
quem deseja montar uma empresa e ter sucesso no mundo dos negócios.

Educação de

JOVENS E ADULTOS
(EJA)
ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

EJA – Alfabetização
Muitos são os motivos que levam as pessoas a desistirem de estudar, entre eles, a dificuldade em conciliar trabalho e estudos, que
acaba desmotivando o aluno. O objetivo aqui
é fortalecer sua autoestima e devolver-lhe a
dignidade. O projeto EJA oferece ao jovem e
adulto um material que respeita suas habilidades e capacidades intelectuais, valorizando
a história de vida de cada um, aproveitando
suas vivências para construir o conhecimento
necessário para atingir seus objetivos atendendo às novas exigências preconizadas na
BNCC (Base Nacional Comum Curricular).

CARACTERÍSTICAS
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Capa: colorida
Acabamento: brochura
Autores: Vera Lúcia Alencar de Lira,
Marco Saliba
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O papel da escola não está restrito a conduzir o aluno até o mercado de trabalho; traz
benefícios muito maiores, respeitando as particularidades etárias e desenvolvendo o pensamento crítico. O projeto EJA tem o objetivo de oferecer ao jovem e adulto um material
que respeita suas habilidades e capacidades
intelectuais. Com isso, pretende-se valorizar
a história de vida de cada um, aproveitando
suas vivências para construir o conhecimento necessário para atingir seus objetivos e
atender às novas exigências preconizadas na
BNCC (Base Nacional Comum Curricular).
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EJA – Ensino Fundamental
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EJA – Ensino Médio

Baseadas no pressuposto de que os adultos
podem e querem aprender, e que estão dispostos a assumir a responsabilidade por sua
aprendizagem, as pessoas estão cada vez
mais buscando se qualificar para o mercado
de trabalho. Para tentar resolver este problema e ajudar essas pessoas foi criado o sistema EJA (Educação de Jovens e Adultos),
destinado àqueles que não completaram ou
abandonaram a educação formal.
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Volumes: 4 volumes
Formato: 21 x 28
Miolo: colorido
Capa: colorida
Acabamento: brochura

Páginas
Linguagens e códigos

252

Ciências da natureza

184

Ciências humanas

244

Matemática

128

Este material foi desenvolvido com o propósito de
oferecer informação e possibilidades de reflexão
que levem em conta a experiência pessoal de cada
aluno. Todos os capítulos apresentam propostas
de atividades e links para conteúdos extras. Desta
forma, será possível vivenciar e compreender a diversidade de temas que permeiam nosso cotidiano
como: sustentabilidade, inclusão, cultura, religião,
educação financeira entre outros.

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) deve ser
pensada além da alfabetização, pois devem ser levados em consideração todas as dimensões que esse
processo envolve: crescimento pessoal, ampliação
de horizontes, formação profissional, socialização e
autonomia.

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Temais atuais
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Nossas obras destinadas aos cursos
técnicos e profissionalizantes são elaboradas por profissionais experientes
e gabaritados na área da educação.
Todo o conteúdo é produzido e organizado sob orientação e supervisão
de mestres e doutores.

TÉCNICOS E
E PROFISSIONALIZANTES
PROFISSIONALIZANTES
TÉCNICOS

TÉCNICOS e profissionalizantes

TÉCNICOS E PROFISSIONALIZANTES

Didático de saúde e segurança no trabalho
CARACTERÍSTICAS
Volumes: 3 volumes
Formato: 21 x 28
Miolo: colorido
Capa: colorida
Acabamento: brochura
Autores: Carlos Arthur Curvello da Silva,
Maria Isabel Silva, Wellington Tavares de
Araújo
Páginas
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448
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480
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416

A área de Segurança e Saúde do Trabalho (SST) se refere ao conjunto de normas e medidas adotadas para
aperfeiçoar os ambientes empresariais de forma que protejam a integridade e a capacidade dos trabalhadores. As políticas de SST, por meio de ações que antecipem, reconheçam, avaliem e controlem todos os
riscos existentes nas mais diferentes áreas de atuação, são capazes de minimizar os acidentes de trabalho
e os acometimentos por doenças ocupacionais.
Os três volumes que compõem esta coleção apresentam os fundamentos básicos da área, legislação, normas regulamentadoras, unindo teoria e prática.
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Com foco na saúde e na proteção do trabalhador,
este guia visa a orientar aqueles que têm como
propósito expandir e realizar um bom trabalho em
seu segmento, além de trazer direções sobre como
zelar pela segurança de um funcionário com primazia. A obra é, também, um guia para os funcionários
que buscam mais informações sobre seu próprio
bem-estar e direitos no ambiente de trabalho.

TÉCNICOS E PROFISSIONALIZANTES

Este guia abrange diversas áreas relativas ao controle de equipes e descreve o passo a passo da aplicação de métodos eficazes na busca pelo aumento
da produtividade e da proteção dos funcionários.

TÉCNICOS E PROFISSIONALIZANTES

Guia prático de saúde e segurança do trabalho

CARACTERÍSTICAS
Volumes: 1 volume
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Capa: colorida
Acabamento: brochura
Autores: Maria Isabel Silva,
Wellington Tavares de
Araújo
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TÉCNICOS E PROFISSIONALIZANTES

Guia de provas e concursos de enfermagem
Esta coleção foi desenvolvida com o objetivo de
facilitar a vida de quem pretende estudar para
concursos na área de Enfermagem. Os volumes
foram divididos com base nos temas mais exigidos nas provas. O conteúdo de cada volume engloba: seção de direcionamento de estudos, boxes
explicativos e com sugestões de leituras complementares, esclarecimento de dúvidas e dicas.
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Capa: colorida
Acabamento: brochura
Autores: Bruno Bordim Pelazza
e Maria Isabel Silva

Acompanha CD
de quiz com
simulados
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Manual de cuidados HIV/Aids

TÉCNICOS E PROFISSIONALIZANTES

Esta obra abrange a história da enfermagem,
seus fundamentos e legislações, além das técnicas e procedimentos adequados aos padrões
de segurança e qualidade atuais. Dessa forma,
o técnico estará apto a organizar suas ações
com mais competência e segurança, de forma sistematizada, alcançando a qualidade dos
procedimentos de enfermagem, bem como o
aprofundamento dos conhecimentos em sua
prática clínica.

TÉCNICOS E PROFISSIONALIZANTES

Manual de enfermagem – Da teoria à prática

Atenção, avaliação e intervenção psicoeducativa para pessoas que vivem e convivem com HIV/Aids
Aids é um fenômeno multifatorial e complexo que desafia os portadores, pesquisadores
e profissionais da saúde a conviver com as
várias limitações e questões por ele impostas, como o aumento do número de casos, a
inexistência da cura e o preconceito da sociedade. Além das consequências físicas, ela repercute no âmbito emocional e nas relações
sociais do sujeito por ser uma enfermidade
que, por não ter cura, carrega em seu histórico a temeridade de morte iminente e (ainda)
desencadeia reações de discriminação, preconceito e exclusão social.
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Didático de enfermagem – Teoria e prática

2ª edição
Os três volumes deste curso didático possibilitam ao estudante o acesso a informações
atualizadas e revistas por mestres e doutores
da área da saúde no que diz respeito às melhores práticas de enfermagem. O conteúdo é
dividido com propósito de melhor se adequar
à metodologia e planos de aula. Proporcionar
uma prática consciente, segura, atualizada e
eficaz é, sem dúvida, a proposta desta coleção, dedicada, exclusivamente, ao profissional
de enfermagem.
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Contém QR CODES com
mais de 100 minutos de
videoaulas inéditas
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Páginas
Volume 1
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Volume 2

592

Volume 3

568

Organizadores: José Jardes da Gama
Bitencourt e Sandra Maria da Penha
Conceição (vários autores)

Dicionário ilustrado de saúde
As definições deste dicionário foram elaboradas
e atualizadas, eliminando termos e expressões
que caíram em desuso, como sonda (cateter), úlcera por pressão (lesão por pressão) e medula
espinhal (medula espinal). Além das definições
mais importantes dos verbetes usados na área da
saúde, disponibilizamos, digitalmente, por meio
de QR Code, uma lista completa de terminologias relacionadas a comportamentos, estados e
transtornos mentais, um diferencial para profissionais que lidam diretamente com o público.

Contém 30 QR Codes com mais de 100
minutos de videoaulas inéditas

Guia de medicamentos
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Indicado para todos os
profissionais de saúde:
enfermeiros, fisioterapeutas,
esteticistas, entre outros.

CARACTERÍSTICAS
Volume: 1 volume

A terapia medicamentosa é uma das formas mais comuns de intervenção no cuidado ao paciente. Dessa
forma, é imprescindível que o profissional de enfermagem conheça e aplique adequadamente os fundamentos da aritmética e da matemática para realizar
adequações durante o preparo e a administração de
medicamentos.

Formato: 16 x 23

Esta obra foi elaborada para auxiliar o profissional no
treinamento sobre cálculos e diluição de medicamentos de forma simples, utilizando exemplos do dia a dia.

Autores: Sandra Maria da Penha Conceição, José Jardes da Gama Bitencourt
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TÉCNICOS E PROFISSIONALIZANTES

Atlas de biologia celular e tecidual, anatomia e fisiologia humanas
Esta obra é um guia completo para servir de
base teórica para o estudante ou profissional
da área da saúde. Apresentamos o repertório
anatômico e fisiológico completos, com grande clareza e precisão, facilitando a compreensão sobre os conceitos e o funcionamento do
organismo, com a descrição dos ossos, junturas, músculos, tecidos, vasos e nervos. A obra
foi elaborada com ilustrações claras e didáticas
que pretendem auxiliar o aprendizado deste
conhecimento fundamental para a compreensão do funcionamento do organismo humano.
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Manual de administração e cálculo de medicamentos

As anotações de enfermagem são um documento de caráter legal que registram os
cuidados prestados pelo profissional de enfermagem ao paciente. Além de fornecerem dados importantes para a assistência terapêutica, também são fonte de ensino e pesquisa, servindo à auditoria, à avaliação do cuidado e às questões legais, o
que determina a necessidade de conhecimento dos deveres e obrigações por parte
dos profissionais de enfermagem.
Devido à importância das anotações de enfermagem no cotidiano dos profissionais
de enfermagem, consideramos relevante elaborar uma obra que englobe todos os
critérios essenciais para os registros diários, disponibilizando informações importantes para subsidiar os profissionais na realização da Sistematização da Assistência de Enfermagem.

TÉCNICOS E PROFISSIONALIZANTES

A obra de fundamentos em enfermagem aborda, de forma clara e concisa, os principais conhecimentos que os profissionais de enfermagem precisam adquirir para
a prática cotidiana de assistência ao paciente. Nesta obra, apresentamos o passo
a passo de importantes procedimentos realizados diariamente, com critérios baseados nas principais certificações de qualidade em serviços de saúde e normatizações dos conselhos de classe da enfermagem. O conteúdo está totalmente adaptado à realidade brasileira. Dessa forma, esperamos auxiliar na qualificação dos
profissionais envolvidos na assistência de saúde à sociedade.

Videoaulas
exclusivas
disponibilizadas
por QR Codes

TÉCNICOS E PROFISSIONALIZANTES

Manual de estágio em enfermagem
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Anotações de enfermagem – Teoria e prática

As anotações de enfermagem são um documento de caráter legal que registram
os cuidados prestados pelo profissional de enfermagem ao paciente. Além de fornecerem dados importantes para a assistência terapêutica, também são fonte de
ensino e pesquisa, servindo à auditoria, à avaliação do cuidado e às questões legais,
o que determina a necessidade de conhecimento dos deveres e obrigações por
parte dos profissionais de enfermagem. Devido à importância das anotações de
enfermagem no cotidiano dos profissionais consideramos relevante elaborar uma
obra que abarque todos os critérios essenciais para os registros diários, oferecendo
informações importantes para subsidiar os profissionais na realização da Sistematização da Assistência de Enfermagem.

Organizadores: José Jardes da
Gama Bitencourt, Sandra Maria da Penha Conceição (vários
autores).
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As obras na área da saúde são ótimas ferramentas não só para o profissional da área como também para
empregadores e pessoas que pretendem seguir essa carreira. Trata-se de
obras escritas por especialistas graduados e pós-graduados, com ampla
experiência prática e teórica.
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E QUALIDADE
VIDA
SAÚDE
E QUALIDADE
DEDE
VIDA

SAÚDE e qualidade de vida

SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA

Coleção “Guia prático de saúde”
Coleção composta de 12 volumes que tratam dos mais
diversos temas, entre eles dengue e febre amarela, tipos de câncer, obesidade, nutrição e doenças respiratórias. Ideal para ser trabalhado em sala de aula, além
de ser um excelente material informativo para o público em geral. Traz conteúdo aprovado por profissionais da área de saúde. Ricamente ilustrado, com um
projeto gráfico prático e confortável para consultas e
pesquisas escolares.
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SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA

Este livro trata dos hábitos alimentares e da importância da
alimentação equilibrada em
todas as fases da vida. Informamos e explicamos o passo
a passo para usufruir de tudo
o que a medicina natural pode
nos oferecer e, ainda, apresentamos deliciosas receitas que,
além de saudáveis, são simples
de fazer, com ingredientes fáceis de encontrar.

SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA

Viver bem
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PROJETOS especiais
As obras reunidas nesta seção foram
especialmente desenvolvidas para
nossos parceiros, atendendo às necessidades e expectativas de cada um
de forma diferenciada. São conteúdos exclusivos e originais, únicos no
mercado.

PROJETOS ESPECIAIS

Coleção “Forma e beleza”
Esta coleção visa a orientar os
profissionais iniciantes, que almejam seguir carreira no ramo de
beleza e aprimorar técnicas dos
profissionais já experientes, que
buscam uma formação continuada e atual, alinhada às últimas
tendências da moda e do mundo
dos procedimentos estéticos não
cirúrgicos.
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Depilação

280

Design de sobrancelhas

144

Tratamentos capilares

192

32 videoaulas com
passo a passo das
principais técnicas!

PROJETOS ESPECIAIS

Coleção “Empreendedorismo”
Empreender é a palavra mais importante do século
XXI. Os modos de produção e a forma como o trabalho é encarado hoje modificaram a mente e a conduta
de muitos profissionais. Gerir o próprio negócio e obter maior margem de lucro são os principais objetivos
do verdadeiro empreendedor. Esta coleção apresenta um passo a passo detalhado e diversas dicas para
quem já iniciou sua jornada ou está ensaiando os primeiros passos rumo à independência profissional.
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Volumes: 5 volumes
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PROJETOS ESPECIAIS

Bíblia do empreendedor
O grande sonho da maioria das pessoas é
cuidar do próprio negócio, conquistar autonomia e obter sucesso na carreira. Muitos
já exercem determinadas atividades de forma independente, mas sentem falta de um
direcionamento mais preciso ou até mesmo
de segurança para se tornar um verdadeiro
empreendedor. Todos têm o potencial de
abrir o próprio negócio, e quem já possui
uma pequena empresa pode expandir seus
negócios. Com essa obra, completa e inédita, qualquer um pode dar outro sentido à
sua vida e iniciar uma nova fase.
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PROJETOS ESPECIAIS

Coleção “Mercado imobiliário”
O mercado imobiliário é hoje um dos segmentos em
maior ascensão no Brasil. Os profissionais iniciantes
que desejam ingressar nesta área bem como os mais
experientes encontrarão nessa coleção um verdadeiro guia profissional de especialização. Tópicos como
marketing, administração e logística são abordados
sob o ponto de vista do corretor e administrador de
imóveis. Também são feitos estudos de caso para que
o profissional possa dimensionar a aplicabilidade de
seus projetos.
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192
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Volume 9 – Psicologia organizacional
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Volume 10 – Língua portuguesa
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Coleção “Pet shop”
O mercado para pets configura hoje um verdadeiro fenômeno de crescimento, exige excelência na
prestação de serviços e variedade de produtos. O
profissional que deseja atuar nesta área ou expandir
seus negócios encontrará aqui tudo o que precisa:
noções de administração e marketing, produtos e
serviços, nutrição, adestramento, hotel e muito mais.
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144
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152
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128
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Coleção “Segurança, zeladoria e manutenção”
Com o crescimento exponencial do mercado imobiliário brasileiro, aumentou a demanda por profissionais especializados nas áreas de segurança,
zeladoria e manutenção. Esta coleção foi desenvolvida especialmente
para aqueles que desejam explorar esse segmento, seja para qualificação
profissional, seja para o gerenciamento de equipes.
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Volume 9 – Economia sustentável
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176
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Leitor mirim

Incentivar a leitura é incentivar a aprendizagem lúdica e criativa do aluno nos
anos iniciais do Ensino Fundamental I. O
Projeto Leitor Mirim é composto de livros
selecionados para crianças em fase inicial de leitura ao leitor fluente, consolidando a alfabetização funcional.
Para este projeto a Eureka desenvolveu,
junto a professores e arte-educadores,
um material completo de mediações exclusivas para os títulos selecionados,
contendo estratégias de leitura e atividades de desdobramento para serem trabalhadas com os alunos em sala de aula.
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Práticas de escrita – Gêneros textuais e técnicas de produção textual

Esta coleção foi elaborada com vistas a oferecer aos alunos do Ensino Fundamental II um material voltado exclusivamente à prática da escrita. Sabemos que muitas são as
limitações encontradas no processo de produção textual,
sejam elas provocadas por lacunas teóricas, sejam por escassez de recursos digitais para a busca de informações.
Nosso principal objetivo é tornar os estudantes capazes de
usar adequadamente a Língua Portuguesa, em suas formas
oral e escrita, bem como aguçar o pensamento crítico sobre
tudo o que leem e escrevem. Esperamos, com isso, permitir
que os alunos leiam e produzam textos de qualidade.
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Práticas de escrita
Produção de textos para provas, Enem, vestibulares e concursos
Esta obra foi elaborada com vistas a oferecer aos alunos do Ensino Médio um material voltado exclusivamente à prática da
escrita. Sabemos que muitas são as limitações encontradas no processo da produção textual, sejam elas provocadas por
lacunas teóricas sejam por escassez de
recursos digitais para a busca de informações. Esperamos, com isso, não apenas
preparar os alunos para provas de vestibulares e concursos mas também proporcionar uma prática eficiente que desenvolverá
todas as suas potencialidades de escrita.
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Cada livro contém 10 QR
Codes com videoaulas e
podcasts exclusivos!
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Sobre a Editora Eureka
A Editora Eureka trabalha com um modelo de
projeto inovador. Nosso trabalho é fruto de parcerias e coproduções nas linhas editoriais mais
significativas do mercado, como livros de pesquisa, concursos, coleções educacionais, conteúdo
técnico, material instrucional, entre outros.
O diferencial oferecido por nós é que os projetos
são totalmente personalizados, alinhados às necessidades e aos anseios dos nossos clientes.
Por meio de uma coordenação editorial comprometida, acompanhamos o projeto desde a sua
concepção até a sua materialização. Oferecemos,
também, a assessoria gráfica, que assiste a cada
cliente, de acordo com suas especificidades.

O que é uma parceria?
Durante o desenvolvimento dos projetos, a parceria é essencial para que possamos caminhar na
mesma direção. Conhecer o perfil de cada cliente e compreender suas necessidades específicas
são fatores primordiais para que possamos sempre oferecer a melhor opção.

O que é uma coprodução?
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Definido o escopo de cada projeto, inicia-se a
etapa de produção. Neste momento, por meio
de um diálogo constante, nosso cliente entra em
contato com a forma e o conteúdo do material
que será produzido, dando sugestões e avaliando
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as melhores opções oferecidas.
O processo de coprodução garante que o resultado final seja exatamente como o planejado, sem surpresas desagradáveis ou demais
contratempos.

O que é uma personalização?
A personalização é a marca de cada cliente, é
o que o difere dos concorrentes e torna cada
projeto único e exclusivo.
Os materiais personalizados têm a vantagem
de criar uma identidade comprometida com a
qualidade e a atenção dispensada ao consumidor final, culminando em uma sólida posição
no mercado.
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