
4   CARTILHA DA NOVA ORTOGRAFIA DA LÍNGUA PORTUGUESA.

Manual prático que explica, de forma simples e divertida, as importantes modificações ocorridas na ortogra-
fia da língua portuguesa.

5   CARTILHA COLETA SELETIVA E RECICLAGEM DO LIXO

História em quadrinhos colorida que ensina, de forma divertida e cativante, o que é a reciclagem do lixo e a 
importância da conscientização de todos. Acompanha jogo educativo.

6   CD COM VIDEOAULAS DE MATEMÁTICA E PORTUGUÊS

Vídeo com aulas que explicam  as príncipais dúvidas de matemática e portugues que poderão ser assistidas
em aparelhos de “DVD“ ou pelo computador. 

7   CD-ROM PARA PESQUISAS, COM MATÉRIAS, DICIONÁRIOS E JOGOS.

Dicionário infantil “trilíngue” ilustrado –  Português / Inglês / Espanhol; joguinhos e brincadeiras educativas;
dezenas de ilustrações para auxiliar nos trabalhos escolares; textos sobre as principais revoluções e revoltas 
do Brasil; animais ameaçados de extinção, etc.

TODAS AS MATÉRIAS DO CURRÍCULO ESCOLAR,
COM EXERCÍCIOS E ATIVIDADES:

 Primeiros passos no mundo do conhecimento
CAPÍTULOS DEDICADOS AOS ESTUDANTES DAS SÉRIES INICIAIS! 
Introdução à LEITURA e primeiros passos no mundo da 
MATEMÁTICA, HISTÓRIA, CIÊNCIAS E GEOGRAFIA.

 Língua portuguesa
Neste capítulo, o aluno entra no maravilhoso mundo da 
leitura e da escrita através das principais regras de gramática 
e da estrutura básica de nossa língua, com exemplos e textos 
divertidos.

 Matemática
Uma viagem pelos cálculos e fórmulas por meio de 
interessantes exercícios que mostram o quanto essa matéria 
é importante; até na arte ela está presente!

 Ciências
Como é divertido ver o mundo pelos olhos de um cientista, 
observando os seres e suas características e descobrindo a 
importância de cada um deles para a harmonia do planeta!

 Artes
Um estímulo à criatividade através de animadas técnicas de 
desenho e pintura e dos principais movimentos e artistas 
da arte mundial.

 História geral
Uma viagem pela sensacional história do homem e do 
mundo. Do surgimento da vida no planeta aos dias atuais.

 História do Brasil
A intrigante história do Brasil, desde a chegada dos primeiros 
seres primitivos até os últimos acontecimentos no governo 
da atual presidente da República.

 Geografi a geral
O capítulo apresenta ao aluno o fascinante planeta que 
habitamos com ilustrações, curiosidades divertidas e animadas 
atividades.

 Geografi a do Brasil
O aluno conhece, neste capítulo, um pouco mais sobre o 
nosso país, passando pelas cinco regiões e descobrindo a 
riqueza das culturas que as compõem.

 Informática
Com um texto acessível, o aluno conhece a história do 
computador e sua utilidade nas tarefas cotidianas, além de 
descobrir como que, sem seu “computador pessoal” – seu 
cérebro –, nada do que conhecemos seria possível.

ATIVIDADES – INTEGRAÇÃO SOCIAL – CIDADANIA

Programa de leitura, pesquisa e atividade escolar

 Biografi as de grandes vultos
Os feitos de grandes personagens de nossa história.

 Datas comemorativas
Nossas principais datas cívicas. Capítulo indispensável para 
pesquisas escolares.

 Língua inglesa e língua espanhola
Apoio para estudantes em língua estrangeira, com lições 
fáceis e divertidas.

 Filosofi a
O capítulo apresenta o mágico mundo do conhecimento, 
através da reflexão acerca de questões do cotidiano 
(liberdade, justiça, paz etc.)

 Prática da religião
Por que a religião é importante na formação moral e ética do 
jovem? Qual o seu poder na relação do jovem com pais, colegas 
e professores?

 Ciranda da cidadania
O papel de cada um de nós na sociedade e como podemos 
torná-la mais harmoniosa.

 Higiene e nutrição
A importância da higiene e da boa alimentação para a 
manutenção da saúde.

 Esporte e saúde
Para se ter saúde mental é necessário também ter saúde 
física. Como os esportes podem contribuir para isso?

 Ecologia e meio ambiente
Todos fazemos parte da natureza e de tudo o que a compõe. 
Respeitando a natureza, estaremos respeitando a nós mesmos.

 Folclore e cultura brasileira
As origens do nosso povo, seus costumes e tradições. O 
porquê das diferenças de cultura entre as diversas regiões.

 A vida em harmonia
Todos somos importantes para a harmonia da Natureza. É o 
que mostra esta divertida história cujos personagens são os 
órgãos do corpo humano.

E ainda:
 A linguagem encantada dos sinais
A Escola Ativa foi elaborada com o propósito de ensinar as 
matérias do currículo escolar, mas também com especial 
atenção para a convivência social. De forma divertida, este 
capítulo apresenta ao aluno a Linguagem dos Sinais – a 
linguagem dos surdos e mudos.

Professor Machado

Coruja Sabida

Ensino FundamentalEnsino Fundamental

ENSINANDO E PREPARANDO O
JOVEM PARA SER UM BOM CIDADÃO

Agora sim! Estudar 
é um prazer, com 

muitas atividades e 
jogos inteligentes!

Ensino FundamentalEnsino FundamentalEnsino FundamentalEnsino FundamentalEnsino Fundamental
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Professor Machado

Agora sim! Estudar 
é um prazer, com 

muitas atividades e 
jogos inteligentes!

Kit 

GOVERNO DILMA ROUSSEF, COPA DO MUNDO E OLIMPÍADAS NO 
BRASIL, NOVO CENSO DEMOGRÁFICO, PRÉ-SAL, CRISE FINANCEIRA
MUNDIAL E MUITO MAIS!

1   ATLAS HISTÓRICO-GEOGRÁFICO DOS ESTADOS DO BRASIL!

Todo em papel couchê e superilustrado!
Uma incrível viagem pelo Brasil com textos de todos os estados brasileiros. Com folclo-
re, história, culinária, figuras ilustres e muito mais!

2   CURSO AUDIOVISUAL DE INGLÊS - CONVERSAÇÃO

Inglês sem professor!
Aprendizagem pelo método da repetição programada - 
Acompanha CD-áudio, com pronúncias e dicionário, 
e livro com 50 lições ilustradas e exercícios de fixação.

3   JOGO DE XADREZ EM “EVA” COM TABULEIRO, REGRAS E PEÇAS.

Treina a concentração
Desenvolve a inteligência
Desperta o senso de estratégia
Estimula o raciocinio
Exercita a capacidade de tomar decisão

importância da conscientização de todos. Acompanha jogo educativo.

Vídeo com aulas que explicam  as príncipais dúvidas de matemática e portugues que poderão ser assistidas
em aparelhos de “DVD“ ou pelo computador. 
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       Além do livro de pesquisa, receba também:

by designer: Alex Ramos

contato@alexgramos.com
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 Todo aluno precisa desta obra:

Coruja 
Sabida

Porque :

  CONTÉM as matérias do currículo oficial do ensino fundamental e capítulos especiais para iniciação ao estudo.
  DESPERTA o interesse pelo estudo até do aluno pouco esforçado.
  ESTIMULA a pesquisa, por meio de testes divertidos, jogos de montar, recortar e colorir, experiências científicas e brincadeiras educativas!
  PROVOCA a reflexão e a integração social do aluno com colegas e professores, orientando na sua formação moral e ética!
  PREVINE o jovem contra o perigo das drogas e das doenças.
  FACILITA a compreensão das matérias, através de vídeos e textos apropriados para alunos do fundamental.
  DESENVOLVE o raciocínio e a concentração, indispensáveis ao estudo e à criatividade!

Assim, o estudante se integra com a obra, que o auxilia a estudar e buscar soluções para suas tarefas escolares.

OBRA SELECIONADA  PELA
BIBLIOTECA NACIONAL editora meca

Site: www.editorameca.com.br
e-mail: meca@editorameca.com.br      

Agora com
exclusivas 
videoaulas!

Coruja Sabida

Com Mapas Coloridos!
Tabelas – Esquemas 
Gráficos – Ilustrações  

Vocabulário Explicativo

25 matérias e dezenas de
 assuntos!

 Indicações de sites educativos

 Endereços de museus

 Recomendações de filmes e livros educativos

 Informações de gêneros musicais, cidades 
históricas, obras de arte, fundações e muito 
mais!

ATIVIDADES!

 Jogos que desafiam o raciocínio 
(caça palavras, labirintos, 
cruzadinhas etc.)

 Brincadeiras para fazer em casa.

 Dicas de técnicas de arte!

 Recortes para montar,
 brincar e aprender!

 Músicas que divertem e 
ensinam!

 Receitas práticas no capítulo 
Saúde e Nutrição!

 Experiências para praticar o 
aprendizado.

 E tudo para tornar o estudo mais 
eficiente e prazeroso!

De acordo
com os PCNs

Jogo de xadrez com
tabuleiro e peças 

em E.V.A.

PARA ALEGRIA DA GAROTADA
E TRANQUILIDADE DOS PAIS !
Uma obra que estimula o estudo de forma agradável e divertidaUma obra que estimula o estudo de forma agradável e divertida
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Uma obra que estimula o estudo de forma agradável e divertida

 Toda a cores
 Superilustrada
 Encadernação de luxo
 em verniz U.V.

 Acabamento reforçado
 Tamanho gigante (21 x 28 CM)

 Embalagem especial
  multicolorida !

Coruja 
Sabida
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      LIVRO GIGANTE DE PESQUISA E ATIVIDADES COM CERCA DE
      800 PÁGINAS.

     ATLAS HISTÓRICO-GEOGRÁFICO DOS ESTADOS DO BRASIL 
     EM PAPEL COUCHÊ.
    
     CURSO AUDIOVISUAL DE INGLÊS VOLTADO À CONVERSAÇÃO, 
     COM CD E LIVRO COM 50 LIÇÕES.

     JOGO DE XADREZ EM “EVA” COM TABULEIRO E PEÇAS.

    
     CARTILHA DA NOVA ORTOGRAFIA DA LÍNGUA PORTUGUESA.

    
     CARTILHA COLETA SELETIVA E RECICLAGEM DO LIXO

    

     VIDEOAULAS DE MATEMÁTICA E  PORTUGUÊS
    

     CD-ROM PARA PESQUISAS, COM MATÉRIAS, DICIONÁRIOS
     E JOGOS.

Tudo numa 
superembalagem

 de luxo !

Coleta Seletiva

E MAIS!
EXCLUSIVA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA 

ATUALIZAÇÃO PERMANENTE!

     JOGO DE XADREZ EM “EVA” COM TABULEIRO E PEÇAS.     JOGO DE XADREZ EM “EVA” COM TABULEIRO E PEÇAS.4

Curso 

Passport

(Inglês sem professor)

Nova Ortografi a 

da Língua Portuguesa

Livro Gigante

O kit Escola Ativa contém     itens:8 
ViDEOAULAS DE
PORTUGUÊS E 
MATEMÁTICA

Jogo de xadrez com

CD-ROM 
"3 em 1"

M u l t i m í d i a

 as matérias do currículo oficial do ensino fundamental e capítulos especiais para iniciação ao estudo.

Atlas 
Histórico - Geográfi co


