CONHEÇA SUA COLEÇÃO

LENDO O
MUNDO
A Coleção Lendo o Mundo é destinada aos alunos do 1o ao 5o ano e contempla as seguintes
áreas do conhecimento: Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas,
conforme orienta a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o Ensino Fundamental. Cada
área contribui para o desenvolvimento humano global do aluno e de sua autonomia intelectual
ao propor conteúdos e atividades que aguçam a reflexão, a análise crítica, a apropriação e a
percepção de diferentes linguagens.
Temas
contemporâneos

1o ano

Habilidades
socioemocionais

1o ao 5o ano

3 livros

3 livros

Naty

1o ao 5o ano
3 livros

Isa

Tina

Linguagem
digital

1o ao 5o ano
Livro único

Britt

Habilidades
desenvolvidas
progressivamente

Situaçõesproblema

1o ao 5o ano
Livro único

Milo

2o ao 5o ano
3 livros

2o ao 5o ano
3 livros

Hélio

Lito

Turminha do Conhecimento
Em nossa coleção, os alunos são acompanhados por uma turminha muito inteligente, vinda do Mundo
do Conhecimento. Os personagens representam os componentes curriculares e ampliam a relação de
afetividade dos alunos com o livro didático. Para fortalecer essa relação, os personagens crescem com
os alunos, mostrando diferentes formas de ler o mundo e interagir com o conhecimento.

E tem mais!

1O ano

2O ano

3O ano

+ATITUDE
PROGRAMA

A turminha conta com o
Tude. E vem para enfatizar o
desenvolvimento das habilidades
socioemocionais.

4O ano

5O ano

O volume 1 dos
livros acompanha
um anexo com
paper toys dos
personagens.

Presente em todas as unidades dos
componentes curriculares previstos na
BNCC, promove o desenvolvimento cognitivo
e socioemocional em busca de uma
formação integral. Para cada componente
curricular, estudantes e professores
contarão com uma atividade que estimula o
conhecimento a partir de valores essenciais
à vida cotidiana, às relações humanas e ao
exercício da cidadania.

MATERIAIS

SUPLEMENTARES
Bilíngue

COLEÇÃO
CLÁSSICOS
1o ano

LEITURA E
ESCRITA
1o ano

Livros Digitais SAS
Clássicos Infantis
também no formato
digital, com interações,
jogos e brincadeiras.

PRODUÇÃO
TEXTUAL
1o e 2o anos

LÍNGUA
PORTUGUESA
ATIVIDADES
SUPLEMENTARES

2o e 3o anos

PRÁTICAS DE
PRODUÇÃO
TEXTUAL
3o, 4o e 5o anos

FORMAÇÃO
HUMANA

4o e 5o anos

MATEMÁTICA
ATIVIDADES
SUPLEMENTARES

4o e 5o anos

FLASHCARDS
4o e 5o anos

AVALIAÇÕES SAS
Para medir o conhecimento dos alunos e acompanhar a evolução de cada um.

1o ao 5o ano

4o e 5o anos

5o ano

TECNOLOGIA EDUCACIONAL
Com intencionalidade pedagógica para
potencializar o estudo do seu filho

SASTV
Vários canais
de vídeos
exclusivos!
• Clássicos Infantis

Ambiente digital
gamificado e adaptativo
de atividades!

• Let’s sing! e listening

4o e 5o anos

• Videoaulas dos capítulos
das disciplinas Língua
Portuguesa, História,
Geografia, Ciências e
Matemática (4o e 5o ano)

+++

MAIS DE

300

EUREKA! SAS

VÍDEOS
DISPONÍVEIS

Alunos com alto
engajamento no
Eureka! apresentam
notas 21% maiores nas
nossas avaliações SAS.

+++

Integrado ao

SALA DE AULA
ESPAÇO
100% VIRTUAL
de interação à
distância.

ESTANTE DE
CONTEÚDO SAS
Mais fluidez para o
aprendizado do aluno
em um só lugar!
• Livros on-line

ATIVIDADES
DIGITAIS
Diversos recursos de
apoio integrados aos
exercícios do material
didático SAS.

SAS ALUNO
Acesso rápido e fácil
aos conteúdos e
serviços SAS.
BAIXE O APP!

LANÇAMENTO!

0800 275 3000

saseducacao.com.br

