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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.
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

Para ler a
justificativa
pedagógica
das obras e
conhecer seus
autores, acesse
o qr code.

Nossas obras de formação têm como objetivo
auxiliar o educador em sua prática pedagógica,
instrumentalizando-o com o que há de mais atual
na área da educação. Nossa equipe técnica e
autores estão alinhados com as novas abordagens
de ensino-aprendizagem levando em consideração as necessidades de cada público.

GUIA DE TCC EM PEDAGOGIA

Mayre B. C. Vigna

21 x 28
colorido
brochura

Este volume trata de forma
descomplicada o processo
de pesquisa, sistematização
e escrita do Trabalho de
Conclusão de Curso (TCC)
na área da educação. Auxilia
e direciona a produção
acadêmica por meio de
orientações para a escrita
científica em busca de um
conhecimento teórico-prático
bem estruturado.
256 p.

GUIA DO EDUCADOR
Luana Vignon
Marco Saliba
Daiane Cavalcante

21 x 28
colorido
brochura
Manual contendo
as principais teorias
pedagógicas e suas
práticas. Contém
um capítulo
dedicado à BNCC.

344 p.

408 p.

9

EDUCADOR EM AÇÃO

Maria Schtine Viana

21 x 28
colorido
brochura
Conteúdo amplo e
profundo acerca das
temáticas mais requisitadas
ao educador no exercício
de sua profissão, como
letramento, gêneros
textuais, raciocínio lógico
e cartografia. Contém
projetos pedagógicos.

504 p.
Ensino Fundamental II
568 p.
Ensino Fundamental I
10

504 p.
Infantil

ROTINAS PEDAGÓGICAS
21 x 28
colorido
brochura
Obra que abarca as rotinas do
professor em sua integralidade:
didáticas e prática docente criativa,
passando pela formação profissional
e Projeto Político Pedagógico.

Mayre B. C. Vigna

280 p.
Este material busca ajudar os
educadores na reflexão acerca
dos métodos avaliativos,
propondo modelos diferentes de
provas que podem ser aplicadas
a diferentes anos escolares, em
diferentes contextos.

MODELOS
DE AVALIAÇÃO

21 x 28
colorido
brochura

Mayre B. C. Vigna

224 p.

11

TECNOLOGIAS APLICADAS À EDUCAÇÃO
21 x 28
colorido
brochura

Antônio Soares

Material voltado para as TICS (tecnologias da
informação e da comunicação), abrangendo
espaços educativos e suas mobilidades, gestão
da comunicação nos espaços virtuais de
aprendizagem, plataformas e ferramentas, bem
como as políticas voltadas para esse tema.

256 p.

INCLUSÃO DE ALUNOS
COM DEFICIÊNCIA
Marta Luísa Alves
Aline Gonzaga Ramos
12

21 x 28
colorido
brochura

Material completo sobre deficiência,
inclusão e habilidades sociais. Possui uma
parte inteiramente dedicada à prática em
cada um dos níveis escolares.
224 p.

DATAS COMEMORATIVAS

Maria Schtine Viana

21 x 28
colorido
brochura

Obra exclusiva
abordando as
principais datas
comemorativas do
Brasil. Apresenta
contexto histórico
e atividades
para serem
desenvolvidas em
sala de aula.
400 p.

13

TEMAS TRANSVERSAIS
21 x 28
colorido
brochura
Conteúdo voltado para a compreensão
da realidade social e dos direitos e
responsabilidades em relação à vida
pessoal, coletiva e ambiental. Aborda
temas atuais e conhecimentos culturais
relevantes para o desenvolvimento de
cidadãos críticos, reflexivos e conscientes.

Mayre B. C. Vigna

384 p.

FORMAÇÃO DE EDUCADORES
– TEMAS ATUAIS

14

Adriana Brunstein
Tatiana Catelli
Fernanda Egger Barbosa
Rachel D’Amico Nardelli
Isabel D’Amico

21 x 28
colorido
brochura

Trabalha questões
relativas ao exercício da
cidadania, abandonando
o enfoque reducionista.
Contém sugestões
de atividades e ações
coletivas para integrar
os alunos à noção de
coletividade.`

400 p.

FORMAÇÃO DE EDUCADORES
– SAÚDE, BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA
Adriana Brunstein
Maria Isabel Silva
Paloma Mansini Basso
Tatiane Catelli
21 x 28
colorido
brochura

Este material busca
ajudar os educadores na
reflexão acerca
dos métodos avaliativos,
propondo modelos
diferentes de provas
que podem ser
aplicadas a diferentes
anos escolares, e em
diferentes contextos.

408 p.

FORMAÇÃO DE EDUCADORES
– EPIDEMIAS E ENDEMIAS
Rachel D’Amico Nardelli
Isabel D’Amico

21 x 28
colorido
brochura

388 p.

Esta obra traz uma
análise dos problemas
da saúde para
além dos limites da
biologia, demostrando
que o retorno de
antigas enfermidades
epidêmicas está
diretamente
relacionado
ao modelo de
desenvolvimento
político, econômico e
cultural da sociedade.
15

OFICINA DE ESCRITA

Augusto Silva
Luana Vignon
Marco Saliba
21 x 28
colorido
brochura
Conjunto de temas,
práticas direcionadas e
produção de textos.

400 p.

16

CONTÉM
videoaulas e podcast!

DROGAS

Fernanda Egger Barbosa

21 x 28
colorido
brochura
Esta obra pretende lançar
um novo olhar sobre a
realidade enfrentada por
usuários de drogas e as
políticas públicas vigentes,
no intuito de tornar as
medidas preventivas mais
eficientes.

424 p.
17

EDUCAÇÃO
INFANTIL

Para ler a
justificativa
pedagógica
das obras e
conhecer seus
autores, acesse
o qr code.

QUATRO GIROS
4 VOLUMES
Marco Saliba, Mayra
Guanaes e Natiele
Lucena
32 x 23
colorido
espiral

352 p.

Livro do
Educador
354 p.

296 p.

7 cartazes
20

298 p.

A série “Quatro Giros” está dividida
em 4 temas norteadores: seres
da imaginação, seres da terra,
seres da água e seres do ar. Todos
trazem um projeto pedagógico
como conclusão e todos possuem
uma versão para o educador
com sequências pedagógicas
detalhadas.

• Bons modos:
Com licença
Desculpa
Obrigado
Por favor
• Alfabeto
• Calendário
• Números

CINCO GIROS

Livro do
Educador

Natiele Lucena

32 x 23
colorido
espiral

Este material foi desenvolvido em torno das cinco regiões do Brasil: norte,
nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Cada região é representada por um
personagem que irá apresentar ao aluno atividades relacionadas à especificidade
cultural de cada região, como brincadeiras, costumes e alimentação.

118 p.
21

22

ENSINO
FUNDAMENTAL I

Para ler a
justificativa
pedagógica
das obras e
conhecer seus
autores, acesse
o qr code.

LÍNGUA
PORTUGUESA

AVALIA BRASIL

COM
SIMULADOS

Luana Vignon
Marco Saliba
Mayre B. C. Vigna

MANUAL DO
EDUCADOR

21 x 28
colorido
brochura

Composto de 20 lições completas,
este material tem como objetivo
preparar o aluno para a Provinha
Brasil, aplicada aos alunos do 5º ano.
256 p.

25

APRENDENDO GRAMÁTICA E REDAÇÃO
6 VOLUMES
Belisa Monteiro
Igor de P. Oliveira
Samantha Danielly de Abreu
Mayre B. C. Vigna
21 x 28
colorido
brochura

Educador
64 p.

160 p.
144 p.
144 p.
128 p.
128 p.
26

Material de apoio com
foco em alfabetização
e letramento, além da
abordagem fonética as
atividades exploram a
interpretação textual e a
produção de texto de acordo
com o nível do aluno.

MOCHILA LITERÁRIA
21 x 28
colorido
brochura

3 VOLUMES

Natália Sartriano

20 x 20
colorido
brochura

Educador
48 p.

64 p.

Família
48 p.

Material exclusivo
contendo mediações
para 5 livros selecionados
especialmente para
desenvolver o fluxo de
leitura, a interpretação e
a produção de textos.
27

CALIGRAFIA
6 VOLUMES
Mayre B. C. Vigna

28 x 21
colorido
brochura
Educador
64 p.
128 p.

128 p.

128 p.
128 p.
128 p.
28

Esta coleção é dedicada à
alfabetização, ensinamos a
criança a escrever e a ler de
forma lúdica e repleta de
conhecimentos. O conteúdo foi
desenvolvido a partir de temas
geradores: natureza e meio
ambiente, regiões brasileiras,
cultura e folclore.

MATEMÁTICA

AVALIA BRASIL

COM
SIMULADOS

Luana Vignon
Marco Saliba
Mayre B. C. Vigna

MANUAL DO
EDUCADOR

21 x 28
colorido
brochura

Composto de 20 lições completas,
este material tem como objetivo
preparar o aluno para a Provinha
Brasil, aplicada aos alunos do 5º ano.
30

256 p.

EDUCAÇÃO FINANCEIRA
7 VOLUMES
Luciana Batista

21 x 28
colorido
brochura

Educador
48 p.

Os conceitos matemáticos trabalhados em
cada ano são aqui aplicados ao contexto
da educação financeira, familiarizando os
alunos aos desafios de lidar com dinheiro e
planejamento financeiro.

72 p.
56 p.
Partida
Partida
Partida
Partida
Partida

64 p.
80 p.
80 p.

5 jogos de
tabuleiro

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

Família
48 p.

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

EDUCAÇÃO FINANCEIRA FUNDAMENTAL - JOGO 2.indd 1
EDUCAÇÃO FINANCEIRA FUNDAMENTAL - JOGO 2.indd 1

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

EDUCAÇÃO FINANCEIRA FUNDAMENTAL - JOGO 2.indd 1
EDUCAÇÃO FINANCEIRA FUNDAMENTAL - JOGO 2.indd 1
EDUCAÇÃO FINANCEIRA FUNDAMENTAL - JOGO 2.indd 1

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

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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CIÊNCIAS
NATURAIS

VIVENDO E CONVIVENDO
COM OS ANIMAIS

21 x 28
colorido
brochura

3 VOLUMES

Mayre B. C. Vigna
Renato Saliba

20 x 20
colorido
brochura
Educador
80 p.

Família
64 p.

Esse material tem como objetivo
ensinar as crianças a cuidar dos animais
de estimação e se proteger dos animais
que oferecem risco à saúde.
108 p.

33

TODOS CONTRA O AEDES AEGYPTI
inclui folhetos informativos para
a família e para o educador
Daniel Sousa

21 x 28
colorido
brochura

Febre chikungunya

Dengue clássica e dengue hemorrágica

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 algum da doença. 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
são mais intensos em crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas.

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

O que devemos saber sobre as doenças transCaracterísticas do Aedes aegypti
Geralmente, os sintomas iniciam-se de 2 a 7 dias após a picada do mosquito e
mitidas pelo Aedes aegypti?
perduram por aproximadamente 10 dias. Não são comuns casos de morte em
consequência da•doença,
existe
a possibilidade das dores articulares e musMedemas
cerca
de 1cm
Os sintomas da dengue incluem febre alta repentina, dor de cabeça, fraqueza,
durarem até 3 anos, afetando diretamente a qualidade de vida da pessoa.
manchas avermelhadas na pele e dores musculares. A dengue hemorrágica culares
éa
• Coloração marrom ou preta e listras brancas no corpo
forma perigosa da doença e pode levar à morte. A febre chikungunya possui sine nas patas
tomas que se assemelham à dengue, mas pode causar dores articulares muito
mais fortes, que duram até três anos. A febre zika, por sua vez, possui sintomas
• FEBRE
Voa à altura
média de 1,50
m do chão
OS SINTOMAS DA
CHIKUNGUNYA
SÃO:
mais brandos que a dengue, no entanto, o zika vírus está associado à microceTem maior
atividade
no início da manhã e final da tarde
• Febre acima •de 39ºC,
com início
repentino
falia em bebês cujas mães foram contaminadas durante a gestação. Além disso,
há o risco de desenvolvimento da síndrome de Guillain-Barré, uma doença que
• Dores intensas nas articulações, principalmente nos pés e nas mãos.
• A fêmea, ao picar uma pessoa infectada,
ataca o sistema nervoso e que acomete principalmente crianças e idosos. Podem ocorrer, também,
de na
cabeça,
leva odor
vírus
saliva dores nos músculos e manchas
vermelhas na pele.
• Prefere se reproduzir em climas quentes e úmidos
É fundamental que, caso haja suspeita da ocorrência de qualquer uma
das doenças descritas acima, o paciente seja encaminhado a uma uni• A fêmea coloca os ovos em paredes
verticais
Não
existede um tratadade de saúde, para ser avaliado e receber as orientações necessárias.
criadouros, próximos à superfície da
água específico para
mento
•
•

Como tratar?

•

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

a febre chikungunya.
Os sintomas são traDo ovo à fase adulta, leva de 7 a 10tados
dias com medicação
para a febre (paraceVive por 30 dias
tamol) 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.
Gosta de água limpa e parada

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberou, no Brasil, a
vacina contra o vírus da dengue produzida pelo laboratório francês Sanofi Pasteur. O nome da vacina é Dengvaxia. A vacina é indicada para
pessoas entre 9 e 45 anos de idade. Ela é contraindicada para gestantes e pessoas com a imunidade comprometida.
Importante: a vacina contra a dengue não protege contra zika e chikungunya!
DENGUE_FUNDAMENTAL_EUREKA Folder EDUCADOR.indd 1

DENGUE_FUNDAMENTAL_EUREKA Folder pais.indd 1

104 p.
34

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
Extremo cansaço
Moleza e dor no corpo
Muitas dores nos ossos e nas articulações

Por que é tão importante o
combate ao Aedes aegypti?

Aedes aegypti:

Um vilão entre nós

A dengue hemorrágica é a forma perigosa da doença. NoDengue,
início, osChikungunya
sintomas são e Zika.
Infelizmente,
três palavras
iguais aos da dengue clássica, a diferença ocorre quando acaba
a febre eessas
começam
têm feito parte do dia a dia dos
a surgir os sinais de alerta:
brasileiros, e da pior forma possível.
• Dores abdominais fortes e contínuas
Todas elas correspondem a
doenças virais transmitidas ao ser
• Vômitos persistentes
humano, por meio do mosquito
• Pele pálida, fria e úmida
Aedes aegypti, e podem ter
• Sangramento pelo nariz, boca e gengiva
consequências bastante sérias. Em
• Manchas vermelhas na pele
muitos casos, levam ao óbito.
• 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
o educador

Guia para
a família

01/04/16 17:23

01/04/16 17:22

Por meio de atividades lúdicas a criança é
apresentada a um conteúdo importante
sobre saúde e prevenção das doenças
transmitidas pelo mosquito.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL
E SUSTENTABILIDADE
7 VOLUMES
Helena Hutz

21 x 28
colorido
brochura

Educador
56 p.
80 p.
64 p.
64 p.
72 p.

Família
48 p.

Os conceitos pertinentes às ciências
naturais são aqui trabalhados
com foco na educação ambiental,
preservação e consciência ecológica.

5 jogos de
tabuleiro

64 p.
35

CIÊNCIAS
HUMANAS

TRÂNSITO E CIDADANIA
6 VOLUMES
Luana Vignon

21 x 28
colorido
brochura

32 p.

Educador
88 p.

32 p.
40 p.
40 p.
40 p.

Essa coleção corresponde às
exigências estabelecidas pelo Código
de Trânsito Brasileiro e pelas Diretrizes
Nacionais de Educação para o
Trânsito no Ensino Fundamental.
37

INCLUSÃO SOCIAL
7 VOLUMES
Fernando Savaglia

21 x 28
colorido
brochura

Educador
40 p.

72 p.
80 p.
64 p.
80 p.
38

64 p.

Família
32 p.

Ao prezar pelo respeito
à diversidade, a inclusão
social mira um convívio
justo e harmonioso. Mais
do que incorporar medidas
estruturais de acessibilidade,
ela busca acabar com o
preconceito e promover uma
integração efetiva entre as
pessoas.

CULTURA DE PAZ

Ac
ap
res
vên
lib
ace

6 VOLUMES
Juno Cipolla
Luciana B. de Sousa
Mayre B. C. Vigna
21 x 28
colorido
brochura

128 p.

Educador
64 p.

104 p.
96 p.
96 p.
96 p.

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.
39

CULTURA AFRO-BRASILEIRA
5 VOLUMES
Ivana Muscalu

21 x 28
colorido
brochura

72 p.
72 p.
72 p.
48 p.
48 p.
40

Os livros dessa coleção
abordam a história dos
povos africanos 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.

CULTURA INDÍGENA
5 VOLUMES
Luana Vignon

21 x 28
colorido
brochura

48 p.
48 p.
48 p.

Essa coleção é composta
por cinco volumes, onde
vamos conhecer histórias,
músicas, brincadeiras,
tipos de roupas, de casas 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
positivos dessa população
em relação à cultura
brasileira.

56 p.
48 p.
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EDUCAÇÃO FÍSICA
E SAÚDE

CORPO EM MOVIMENTO
LIVRO

5 VOLUMES
Patrícia Oliva Carbone

D

O

PR
OF

E SS O

R

21 x 28
colorido
brochura

112 p.
112 p.
96 p.
96 p.
96 p.

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 bemestar pessoal e coletivo.

43

LIGA DA SAÚDE
3 VOLUMES
Leila Maria C. Lage
Mayre B. C. Vigna
21 x 28
colorido
brochura

Educador
40 p.

104 p.
44

Família
40 p.

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.

DROGAS: EDUCAÇÃO E SAÚDE
7 VOLUMES
Fernanda Egger Barbosa

21 x 28
colorido
brochura

Educador
64 p.

64 p.
72 p.
72 p.

64 p.
80 p.

Família
40 p.

A prevenção prioriza a
adesão aos princípios
da vida, a formação de
valores e o conhecimento
da natureza, do efeito
e das consequências
das substâncias. O
conhecimento, a segurança
e a proteção são muito
importantes quando
falamos sobre drogas.
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46

ENSINO
FUNDAMENTAL II

Para ler a
justificativa
pedagógica
das obras e
conhecer seus
autores, acesse
o qr code.

LÍNGUA
PORTUGUESA

AVALIA BRASIL

COM
SIMULADOS

Luana Vignon
Marco Saliba
Mayre B. C. Vigna

MANUAL DO
EDUCADOR

21 x 28
colorido
brochura

Composto de 20 lições completas,
este material tem como objetivo
preparar o aluno para a Provinha
Brasil, aplicada aos alunos do 5º ano.
272 p.

49

CONTÉM
videoaulas e podcast!

OFICINA DE ESCRITA
4 VOLUMES
Augusto Silva
Luana Vignon
Marco Saliba

21 x 28
colorido
brochura

268 p.

168 p.

168 p.

168 p.
50

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.

MATEMÁTICA

APRENDENDO MATEMÁTICA
17 VOLUMES

5 livros de
Xadrez

Belisa Monteiro
Luana Vignon
Nelson Fidalgo Peres
Sandra Regina Famula

Educador
80 p.
Essa obra estabelece conexões das diferentes áreas da
Matemática com as demais áreas do conhecimento,
como História, Geografia, Sociologia, Ciências Biológicas,
Português, entre outras. Conteúdo inteiramente baseado em
jogos e problemas de raciocínio lógico.

21 x 28
colorido
brochura

52

96 p.

5 jogos de
tabuleiro

CIÊNCIAS
NATURAIS

EDUCAÇÃO AMBIENTAL
4 VOLUMES
Carlos Eduardo M. Bruno
Fabiana M. Rangel

21 x 28
colorido
brochura

152 p.

128 p.

176 p.

120 p.
54

Com este material visamos
desenvolver a capacidade
de abstração e reflexão,
aptidões fundamentais
para moldar a consciência
ambiental e gerar um
verdadeiro sentimento de
responsabilidade.

COMBATENDO O AEDES AEGYPTI
3 VOLUMES
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.

Adriana Brunstein
Tatiana Catelli
v

PARTIDA

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.

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.

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

21 x 28
colorido
brochura

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

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.

passar cola aqui

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

CH

passar cola aqui

O uso de pratos nos
vasos de planta pode
gerar acúmulo de água.
A utilização de areia
para preenchê-los ou
uma lavagem semanal
eliminam o problema.
Volte 1 casa.

Faça a sua parte!
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:

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

E G A D A!

5

Mantenha
tonéis e barris
bem tampados.

DENGUE - FUND2 - JOGO.indd 1

16 p.

22/01/16 15:06

1
3

48 p.

2

1 cartaz
1 jogo de tabuleiro

Guarde as
garrafas
sempre de
cabeça para
baixo.

7

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

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

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

Não deixe a água da
chuva acumulada
sobre a laje.

4
DENGUE - FUND2 - CARTAZ.indd 1

64 p.

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

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

6

Encha de areia até a
borda os pratinhos
dos vasos de plantas.

9

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

8

10
4/8/16 15:35
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CIÊNCIAS
HUMANAS

TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA
5 VOLUMES
Juliana Coelho
Luana Vignon

21 x 28
colorido
brochura

72 p.

128 p.

128 p.

128 p.

128 p.

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,
bem como a garantia de
mobilidade para todos.
57

ESCOLA SEGURA
5 VOLUMES
Carlos Arthur C. da Silva

21 x 28
colorido
brochura

56 p.
144 p.

144 p.

144 p.
144 p.
58

Este material se propõe a
munir de informações o
aluno para que se possa
construir da melhor maneira
possível uma individualidade
perfeitamente inserida
no âmbito social e de
acordo com as normas de
convivência.

CONSTRUINDO UMA CULTURA DE PAZ
5 VOLUMES
Juliana Coelho

21 x 28
colorido
brochura

128 p.

128 p.

128 p.

64 p.
Temas como
diversidade, autonomia
e independência,
pluralismo e
transversalidade, ética,
cidadania são trabalhados
em todos os anos do
Ensino Fundamental II.

128 p.
59

IDENTIDADE E CULTURA
4 VOLUMES

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.

Ivana Muscalu
Luana Vignon

21 x 28
colorido
brochura

96 p.

96 p.

96 p.

60

96 p.

EDUCAÇÃO FÍSICA
E SAÚDE

ESPORTE E SAÚDE
5 VOLUMES
Denis Pierre Araki
Patrícia Oliva Carbone

21 x 28
colorido
brochura

160 p.

144 p.

160 p.

62

168 p.

Esta coleção
traz a proposta
de se trabalhar
uma unidade
por bimestre,
proporcionando
ao aluno e ao
professor, tempo
suficiente para
a assimilação do
conteúdo e sua
aplicação prática.

ENSINO
MÉDIO

Para ler a
justificativa
pedagógica
das obras e
conhecer seus
autores, acesse
o qr code.

LÍNGUA
PORTUGUESA

CONTÉM
videoaulas

OFICINA DE ESCRITA
3 VOLUMES
Augusto Silva
Belisa Monteiro
Luana Vignon
Marco Saliba
21 x 28
colorido
brochura

224 p.

216 p.

É dividido em 3 volumes,
que contam com diversas
propostas com foco na
dissertação.

176 p.
65

CIÊNCIAS
NATURAIS

NATUREZA E SOCIEDADE

Carlos Eduardo M. Bruno
Fabiana M. Rangel

21 x 28
colorido
brochura

328 p.

Este material abrange desde a origem
do cosmos até o advento das mais novas
tecnologias. Essa jornada proporciona
possibilidades de conhecimento tanto
na área das ciências naturais como
ciências humanas, especialmente
História.

67

COMBATENDO O AEDES AEGYPTI
Adriana Brunstein
Tatiana Catelli
Rachel D’Amico Nardelli

21 x 28
colorido
brochura

68

224 p.

Material completo
sobre a prevenção das
doenças transmitidas
pelo mosquito Aedes
aegypti. O conteúdo
faz um resgate
sobre as endemias e
epidemias, destacando
a importância da
ciência no combate de
enfermidades.

DISCUTINDO SEXO, GÊNERO
E SEXUALIDADE

Marco Saliba

21 x 28
colorido
brochura

Este livro lança um olhar
sobre as diferentes lutas
das minorias e a história
que permeia a busca
pelo respeito aos Direitos
Humanos. O respeito ao
outro é um dos principais
lemas da luta contra a
intolerância. Assim como
é o lema de quem aposta
em uma sociedade mais
ética e cidadã.

336 p.

69

O JOVEM: COMPORTAMENTO,
VIVÊNCIAS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA
Luana Vignon

21 x 28
colorido
brochura

128 p.
70

A chave para a conscientização
é a informação. 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.

CIÊNCIAS
HUMANAS

SEGURANÇA NA ESCOLA:
DIÁLOGO E MEDIAÇÃO DE CONFLITOS
Luana Vignon

21 x 28
colorido
brochura

128 p.

72

Este material tem como
principal objetivo formar
cidadãos 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.

TEMAS ATUAIS
Adriana Brunstein
Tatiana Catelli
Fernanda Egger Barbosa

21 x 28
colorido
brochura

216 p.

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.
73

O JOVEM E O MUNDO DO TRABALHO

Wagner Rocha

21 x 28
colorido
brochura

120 p.

74

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 sentirse 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.

O JOVEM EMPREENDEDOR

Fabiana M. Rangel

21 x 28
colorido
brochura

320 p.

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.
75

EDUCAÇÃO FÍSICA
E SAÚDE

ESPORTE E SAÚDE
Adriana Brunstein
Denis Araki
Patrícia Oliva Carbone

21 x 28
colorido
brochura

336 p.

A obra tem o propósito de
fazer parte do contexto
educacional dos alunos, e o
faz por meio de informações,
pesquisas e dicas sobre
qualidade de vida e diferentes
modalidades de prática
esportiva.

77

SAÚDE NA ESCOLA

Juliana Coelho

21 x 28
colorido
brochura

232 p.

78

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.

CURSOS
PREPARATÓRIOS

ENEM – CURSO PREPARATÓRIO

CONTÉM
videoaulas

Mariana Lima Marques
Luciana Batista de Souza
Samantha Abreu

21 x 28
PB
brochura
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.
320 p.
80

EJA

Para ler a
justificativa
pedagógica
das obras e
conhecer seus
autores, acesse
o qr code.

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO

Vera Lúcia Alencar de Lira
Marco Saliba

21 x 28
PB
brochura

312 p.

82

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).

ENSINO FUNDAMENTAL
4 VOLUMES
Vários autores

21 x 28
PB
brochura

320 p.

320 p.

224 p.

224 p.

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).
83

ENSINO MÉDIO
4 VOLUMES
Ensino médio

21 x 28
PB
brochura

128 p.

224 p.

184 p.

84

225 p.

Os volumes do Ensino médio
foram divididos de acordo com
a área de conhecimento, quais
sejam: Linguagens e códigos,
Ciências da natureza, Ciências
humanas e Matemática.

OUTRAS OBRAS
Agora que você já conhece nossas principais
obras, visite nosso site e descubra outras
produções, feitas com parceiros ou em
versões customizadas.
Consulte nossos representantes e marque
uma vista formal para a apresentação
de materiais específicos, para que assim
possamos atende-lo melhor e sempre.

SEJA BEM-VINDO À FAMÍLIA EUREKA!

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?
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

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.

Escritório em São Paulo: Vergueiro, 3307,
sala 08 - Vila Mariana - CEP 04101-300
(11) 2737-3792
Contatos:
Júlio Torres:
julio@editoraeureka.com.br / (34) 9102-8301
Marcelo Almeida:
marcelo@editoraeureka.com.br / (11) 96687-8310
Roberto Marques:
roberto@editoraeureka.com.br / (11) 99775-4979

