Olá, sou

Claudio Falcão
Olá, sou Claudio Falcão, diretor geral do Sistema de Ensino pH. Todos nós, educadores, sabemos que a inspiração permite que o melhor
de tudo seja criado. Essa força de vida nutre o
pH Sistema de Ensino, pelo qual sou responsável e do qual tenho a honra de estar à frente e
de fazê-lo sempre melhor e mais forte.
Na educação, essa inspiração nutre a flexibilidade de nossa estrutura acadêmica, que inspira os professores das escolas parceiras a ensinarem com brilho. Nutre
a qualidade de nossas plataformas digitais, que inspiram nossos alunos a
aprenderem com profundidade neste novo universo da educação. Nutre
também nosso material didático constantemente atualizado, que inspira olhar, com criatividade, para as questões do mundo.
Tudo isso certamente inspira nossos alunos a conquistarem seus
sonhos: um de nossos grandes desafios. Não tenho dúvidas de que a
inspiração de toda nossa estrutura educacional, dos professores e dos
alunos das escolas que compõem o pH Sistema de Ensino tem o poder
de transformar mundos individuais e coletivos. Toda essa força que somente o pH tem é gerada com muita inspiração. Por isso, convido sua
escola a navegar por este material e entender por que o pH inspira.
Uma boa leitura a todos.

Claudio Falcão
Diretor e autor do Sistema de Ensino pH
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O JEITO PH
Sistema de Ensino referência e líder em aprovações em um mercado altamente competitivo.
• Preparação dos alunos para a vida e seus desafios.
• Excelência da Educação Infantil ao Pré-Vestibular, com resultados
para toda a vida (educação integral).
• Mais de 300 escolas parceiras, totalizando mais de 100 mil alunos.

Soluções educacionais integradas que visam apoiar
o dia a dia de professores e alunos na jornada da
educação, incluindo:
•
•
•
•
•

Plantão de estudos/monitorias on-line;
Avaliação contínua do aluno;
Treinamento de professores;
Assessoria pedagógica;
Assessoria de marketing.
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por que PH?
1

Aprovamos um alto número de estudantes nos vestibulares mais importantes do país, traduzindo, assim, a qualidade do trabalho desenvolvido pela equipe pH.
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Atuamos com excelência na área da educação, contribuindo para formar cidadãos conscientes de seu papel na
sociedade e que alcançam sucesso em sua vida profissional
e pessoal.
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No pH, o aluno é estimulado a criar, a vivenciar experiências e a trabalhar os conteúdos propostos de forma singular
e interdisciplinar, sedimentando, assim, sua formação integral.
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O Sistema de Ensino pH propicia aos seus parceiros
uma melhora significativa no desempenho escolar graças à
gestão pedagógica de alta qualidade.

5

Por meio de ferramentas modernas e tecnológicas, o
Sistema de Ensino pH oferece acompanhamento acadêmico constante aos alunos e ao corpo docente.
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Nossa história
Curso pH é fundado
no bairro da Tijuca, no
Rio de Janeiro.

1987

Antes de 1987, o curso
oferecia apenas aulas
particulares, ministradas
pelo fundador do colégio.

1989

1º lugar no
vestibular unificado.

Unidade Laranjeiras
do Curso pH é fundada.

1990

1º lugar em
Biomédicas na UFRJ.

Abertura do Colégio pH
com Ensino Médio.

1992

Unidade Botafogo 1 do
Colégio pH é fundada.

1995

O pH passa a oferecer todas as
etapas da Educação Básica.

1997

Mais duas unidades são fundadas:
Unidades Barra 1 e Barra 2.

2007

Lançamento do Ensino
Fundamental Anos Iniciais e
da Educação Infantil.

2010

Mais duas unidades são fundadas:
Unidades Icaraí 1 e Icaraí 2.
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Mais duas unidades são
fundadas - Piratininga e Tijuca
2 - e 1º lugar geral na UERJ.

Nasce o Sistema de Ensino pH,
com 35 escolas parceiras.

2012

66 escolas parceiras.

2014

Unidade Ipanema 2 do
Colégio pH é fundada.

95 escolas parceiras e
Lançamento do novo material
do Ensino Médio regular.

2016

Mais 3 unidades
são fundadas.

2017

O Colégio pH completa 30 anos
de vida e o Sistema pH consagra
a expansão para as regiões Norte,
Nordeste e Sul.

2018

Reformulação do material do
Ensino Fundamental – Anos Finais.

138 escolas parceiras e
Lançamento do material do
Ensino Fundamental - Anos Finais
e do Ensino Médio com frentes.

Reformulação do material do Ensino
Fundamental – Anos Iniciais – 100%
de acordo com a BNCC.

2019

1º lugar no ITA.

2020

Reformulação do material da
Ed. Infantil (5 anos) e alinhamento
do material do Ensino
Fundamental – Anos Finais à BNCC.

Mais de 300 escolas parceiras.

2021

Lançamento do material do Novo
Ensino Médio (1º ano) e do material da
Educação Infantil (3 e 4 anos).

2022

Lançamento do material do Novo
Ensino Médio (2º ano) e do material
da Educação Infantil (2 anos).
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NOSSA VISÃO
EDUCACiONAL
Gostaríamos de apresentar o nosso material e as soluções educacionais
que compõem o nosso Sistema de Ensino.
De forma mais abrangente, nos propomos a construir uma metodologia
ancorada em dois elementos fundamentais:

MATERIAL PEDAGÓGICO DE ALTA QUALIDADE E GESTÃO
PEDAGÓGICA QUE APOIA PROFESSORES E ALUNOS NA
JORNADA DA EDUCAÇÃO.
Queremos apoiar professores e alunos para lidarem com a complexidade e o dinamismo do mundo em que vivemos, chamando
sempre a atenção para a necessidade de reflexão e focando na construção, por parte dos alunos, de uma visão própria e crítica.
Nunca foi tão fácil ter acesso aos mais diversos meios de comunicação; as inúmeras tecnologias permitem o contato com múltiplas informações em um curto espaço de tempo, mas o simples acesso a elas não
contempla o mínimo necessário. Na verdade, nunca contemplou.
Hoje, o fundamental é a habilidade de analisar as informações de
modo crítico e desenvolver a capacidade de utilizar essas informações
para propor soluções e/ou indicar novos problemas e questionamentos.
É importante ressaltar que desenvolvemos a capacidade crítica e
interpretativa do nosso aluno sem, em qualquer momento, abrir mão do
conteúdo. A nossa proposta é, sem dúvida alguma, conteudista. Entendemos que, para bem interpretar, propor soluções e criticar, é necessário
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o domínio dos objetos de conhecimento tradicionais, contextualizados
à realidade.
Outro ponto relevante da nossa abordagem é a prática diária de
estudo. Por meio de listas semanais/quinzenais de exercícios (os pHs),
criamos o hábito de estudo. Por meio dos pHs e dos exercícios nos nossos cadernos ou na plataforma digital, oferecemos uma quantidade bastante significativa de questões. O que nos motiva a propor “tantos” exercícios? Entendemos que o processo de aprendizagem ocorra de forma
mais consolidada por meio da prática e também do erro - e é com o
resgate desse erro que temos a real evolução do aluno. Por isso, além
dos exercícios e testes, oferecemos diagnósticos que devem ser usados
pelas escolas parceiras para traçar estratégias pedagógicas que possibilitem rever e sanar as dificuldades dos nossos alunos.
As práticas pedagógicas que oferecemos no Sistema de Ensino pH
partem da experiência e do fato de que nossos autores são professores
que conciliam ensino e autoria. Queremos compartilhar com as escolas
parceiras as boas experiências do Colégio pH, mas também queremos
ouvir, aprender e permitir uma troca que envolva as melhores experiências pedagógicas.
AFINAL, BOA EDUCAÇÃO SE CONSTRÓI EM PARCERIA.

André Freitas
Gestor de Projetos Pedagógicos do Sistema de Ensino pH
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CONFIRA ALGUNS
RESULTADOS DOS ALUNOS
pH PELO BRASIL
EM 2021, TIVEMOS ATÉ O MOMENTO...

2.828
APROVAÇÕES

1º LUGAR
MEDICINA

2.313
VIA ENEM/SiSU

581
VIA VESTIBULARES

TOTAIS

USP-Pinheiros

DESTAQUES 2021
O Sistema pH conquistou a posição mais disputada do país: o 1º
lugar em Medicina da USP-Pinheiros. Além disso, os resultados por todo
o Brasil foram excelentes, principalmente pelo número de alunos que
conquistaram as primeiras colocações.
Marcamos presença em 90% das universidades do SiSU e tivemos
594 alunos que conquistaram 1º, 2º ou 3º lugar nas carreiras escolhidas.
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APROVAções
por todo
o brasil
O Sistema pH aprovou em 90%
das universidades do SiSU e em
96% das UFS disponíveis no SiSU.

213 205 176 784

alunos em
1o lugar

alunos em
2o lugar

alunos em alunos do
3o lugar 4o ao 10o lugar

PRINCIPAIS UNIVERSIDADES
UFRJ
341

UFF
320

PUC-RIO
112

USP
94

FGV RIO
91

ITA
4

AFA
2

ufpe
87

ufmt
84

UNB
64

UFPB
64

UFES
73

UNESP
42

IME
26

UEM
48

UNICAMP UFMG
32
33
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ENGENHARIAS
581 aprovados

medicina
124 aprovados

direito
196 aprovados

administração
112 aprovados

ciências
biológicas
110 aprovados

ciência da
computação
80 aprovados

economia
106 aprovados

pedagogia
66 aprovados

psicologia
71 aprovados

resumo sisu
Carreira

Aprovações

Engenharias

491

Medicina

109

Direito

93

Administração

86

Ciências Biológicas

95

Ciência da Computação

64

Ciências Econômicas

67

Pedagogia

60

Psicologia

53

Enfermagem

53
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APRESENTANDO
o sistema ph

O SISTEMA pH INTEGRA
O PORTFÓLIO DE
SOLUÇÕES DA MAIOR
EMPRESA DE EDUCAÇÃO
BÁSICA DO BRASIL: A
SOMOS EDUCAÇÃO.
Reconhecido por sua excelência no ensino, pelo seu conteúdo didático bem-estruturado, pelo grande número de aprovações nos vestibulares das melhores universidades do país e pelos excelentes resultados
no Enem, o Sistema de Ensino pH conta com professores, especialistas e
técnicos de alto nível e com sólida experiência de ensino em seu quadro
de autores. Construímos, assim, uma marca jovem e inovadora com a
visão sempre voltada para o aluno e para o apoio aos professores.
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o sistema ph
na prática
Integrando diferentes soluções educacionais com foco no desenvolvimento do aluno e na alta performance nos vestibulares, o
Sistema de Ensino pH reúne conteúdo físico e digital, apostando na prática em sala de aula para fixar melhor o aprendizado. Acreditamos que os
processos educacionais precisam se comunicar. Tanto o nosso material
didático quanto as nossas avaliações, aulas práticas, soluções tecnológicas, treinamentos e capacitações de equipe possuem um objetivo: promover transformações. Oferecemos uma educação integrada, articulada
e focada em metas.

posicionamento
O Sistema de Ensino pH se constrói pelo todo – curso, colégio e plataforma educacional –, unindo os participantes em uma rede próxima que
busca o desenvolvimento integral e humanizado dos jovens que desejam
ingressar nas melhores universidades. Com ensino forte, conteúdo conceitual aprofundado e contextualizado e autores que vivem a realidade em sala
de aula, o Sistema de Ensino pH existe para ajudar escolas, professores, alunos e pais a enfrentarem os desafios do futuro, preparando não só os melhores alunos, mas também as melhores pessoas.

nosso dna
FOCO NO RESULTADO + FOCO NA FORMAÇÃO
Não é possível obter resultado sem conhecimento. Por isso, oferecemos uma formação sólida, construída por um material rico em conteúdo
e por profissionais sabedores de que é por meio do domínio conceitual
que conseguimos obter excelentes resultados – não só nos vestibulares,
mas na vida do cidadão engajado na transformação da sociedade.
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OS BENEFÍCIOS QUE o sistema pH
TRAZ PARA A SUA ESCOLA
PARA ALUNOS E FAMÍLIA:
•
•
•
•

Material didático físico e digital;
pHs - Estudo dirigido/avaliação continuada (Fund. Anos Finais/EM/PV);
Dúvidas e materiais - plantão de estudos (Fund. Anos Finais/EM/PV);
Avaliação institucional, avaliações bimestrais, simulados e simulado
do Enem (TRI e avaliação de alta performance).

PARA PROFESSORES:
• Relatório e análise de desempenho;
• Fale com o autor (mediante solicitação junto à Assessoria Pedagógica);
• Formação continuada: cursos a distância para direcionamento
dos professores;
• Compartilhamento de boas práticas - Rede pH (pedagógica e gestão);
• Plurall Maestro (banco de questões, relatórios e atividades);
• Eventos pedagógicos.
PARA COORDENADORES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Relatório e análise de desempenho;
Adoção da Plataforma;
Introdução da Plataforma Educacional;
Acompanhamento presencial e remoto;
Consultoria pedagógica dos resultados;
Eventos de capacitação;
Comunicação escola-família;
Ferramentas de marketing;
pH para coordenadores.
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AS 8 PRINCIPAIS
CARACTERíSTICAS Do
sistema ph
1

CENTRADo NO ALUNO
Fornece diagnósticos individuais e diferentes ferramentas que permitem atender às necessidades individuais de cada
aluno, orientando o seu desenvolvimento e autonomia.

2

ORIENTADo POR METAS

3

CRIATIVo

4

FORNECE DADOS

Acompanha a evolução dos resultados pedagógicos de sua
escola por meio de metas gerais e específicas bem-definidas.

Desenvolve práticas inovadoras para agir, solucionar problemas e buscar novos caminhos para atingir os objetivos.

Identifica as fortalezas e as deficiências educacionais
da sua escola e dos seus alunos.

16

5
6

CONSTRóI DIAGNÓSTICOS
Desenvolve estratégias de intervenção para atingir as metas.

INTERATIVO, EMPÍRICO E AUTOCORRETIVO
Os dados são a base da nossa proposta, e é a partir
deles que definimos as ações necessárias para atingirmos
os objetivos.
SINÉRGICo

7
8

É necessário trabalhar, pensar e comemorar em grupo.
Coordenadores, professores, alunos e família precisam atuar
em conjunto por meio da troca contínua de experiências e
de boas práticas.
ATUA EM REDE
O compartilhamento de boas práticas pedagógicas e
de gestão escolar é fundamental para o crescimento sólido
e sustentável da plataforma e dos seus parceiros.

Essas características são fundamentadas em três
práticas que se iniciam com a produção de dados, passam
pela elaboração de diagnósticos e são finalizadas nos planos de intervenção pedagógica. As três ações contemplam um fluxo contínuo de ações, que é retroalimentado
com base nos dados coletados. O que propomos é uma
gestão pedagógica baseada em dados.
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GESTÃO

PEDAGÓGICA
BASEADA EM DADOS (PDCA)

A nossa proposta é uma gestão baseada em dados que permite
viabilizar a evolução do resultado pedagógico da sua escola. Nossa operação se dá por meio de um ciclo de ações conhecido como PDCA, que
consiste em um método iterativo e contínuo na melhoria dos processos
de gestão.
O mestre Paulo Freire, ao falar do processo de formação dos professores, ressalta a necessidade de um movimento dialético, ou seja, um
movimento entre o pensar e o fazer. A proposta do Sistema de Ensino pH
é fornecer ferramentas para que toda a comunidade escolar possa fazer
uma reflexão constante sobre a prática pedagógica, em que as avaliações assumem papel fundamental ao fornecer dados, transformados
depois em diagnósticos que orientam planos de ação que podem modificar e reforçar as práticas pedagógicas.

DESENVOLVER

PLANEJAR E ANALISAR

AGIR/INTERVIR

CHECAR/VERIFICAR
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PLANEJAR E ANALISAR
Na primeira etapa da gestão pedagógica, analisamos
os alunos para identificar suas fortalezas e deficiências. Definimos os objetivos em termos mensuráveis para superar
os pontos de atenção e garantir as fortalezas já definidas.
Foco: preparar, treinar e engajar alunos, professores, coordenadores e família para atingir os objetivos da escola.

DESENVOLVER
Colocamos em prática o que foi proposto na etapa anterior: acompanhamos a adoção das soluções educacionais,
seguindo o planejamento pedagógico da plataforma, com
incentivo à qualificação de todos os envolvidos; aplicamos
as avaliações propostas, instituindo assim a cultura pH de
estudo integrada à realização dos pHs.

CHECAR/VERIFICAR
Essa etapa consiste em aplicar as avaliações propostas pela plataforma a fim de verificar o quão próximo estamos dos objetivos e sobre que pontos devemos agir,
possibilitando o reforço das práticas ou mesmo a redefinição da estratégia.

AGIR/INTERVIR
A última etapa do nosso fluxo contínuo consiste na
análise dos dados fornecidos pelas avaliações. É quando
construímos um diagnóstico para definir as estratégias
mais efetivas para cada escola.
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PLANEJAR E ANALISAR
1

Implantação do sistema (treinamento, encantamento,
apresentação da plataforma e suporte para a definição das
metas e dos objetivos).

2

Caderno do
Professor.

5

Vídeos de
capacitação dos
professores.

3

EAD.

6

Banco de
questões
PLURALL
MAESTRO.

4

Fale com
o autor.

7

Assessoria
digital e
presencial.

DESENVOLVER
1
3

5

Material didático para a sala
de aula.

2

pH no Ensino Médio: listas de
exercícios contendo vídeo prévio
com explicação do conteúdo
(todas as disciplinas).

Dúvidas e materiais (plantão de
estudos). Estimular o hábito de
estudo, oferecendo a possibilidade de os alunos tirarem suas
dúvidas on-line, com respostas
de tutores especializados, seja
por meio da pesquisa de resposta a dúvidas similares, seja pelo
envio de novas dúvidas que
ainda não foram respondidas
para o Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio.
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4

6

Exercícios do livro
(para aula e casa).
pHs no Ensino Fundamental Anos Finais: listas de exercícios de todas as disciplinas,
contendo vídeo prévio para
Matemática e Português.
Treinamento dos professores e suporte contínuo
ao uso das soluções
(material didático e
conteúdos digitais).

CHECAR/VERIFICAR
1
3

Avaliações bimestrais são do
2º ano do Ensino Fundamental
ao 2º ano do Ensino Médio.

2

Avaliações institucionais
são para 2º, 5º, 9º ano do
Ensino Fundamental e
3º ano do Ensino Médio.

4

Simulados ENEM são
para todos os anos do
Ensino Médio.
Análise dos dados:
a. Das avaliações bimestrais;
b. Dos simulados ENEM (correção TRI);
c. Dos pHs;
d. Das dúvidas.

AGIR/INTERVIR
1
2

4

Assessoria: suporte à leitura dos relatórios + propostas de intervenção + palestras (gestão, atendimento e método de estudo).
pHs, avaliações e provas:
formação continuada, abordando o conteúdo dos livros
e temas com maior percentual de erros nos simulados.

3

Assessoria digital
e presencial.

5
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Cursos e eventos da área
de formação de professores: cursos para formação
de professores, com diversos
temas para aperfeiçoamento.

Rede pH - troca de
boas práticas.
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Um sistema de ensino forte deve oferecer às suas escolas
um conjunto de soluções complementares alinhado ao tempo
em que vivemos. E tudo isso integrado, formando um projeto pedagógico e institucional sólido e
consistente. Não se trata apenas
de um material didático, de uma
metodologia de ensino, estamos
falando de uma plataforma que é
mais que um sistema de ensino: é
a possibilidade de sua escola ter à
disposição o que existe de melhor
em educação no Brasil.
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O mundo mudou, a escola
mudou, a educação está em constante transformação. Os recursos digitais, a forma de ensinar, as
novas tecnologias e a maneira de
se relacionar com alunos é sempre diferente. Para isso, o Sistema
de Ensino pH inova sempre com a
criatividade e competência de profissionais que sabem que alinhar
a educação ao momento que vivemos é a base para que ela possa funcionar plenamente. Por isso,
inovar é preciso sempre.
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O Plurall é a nossa alma digital. É
através dele que oferecemos a maior
parte das nossas soluções digitais.
O Plurall nasceu dentro do colégio pH e, com o tempo, passou a ser
oferecido para outras soluções educacionais da SOMOS. No entanto, é
dentro do pH que essa plataforma digital opera com toda sua excelência.
Através do Plurall, alunos, professores e pais têm acesso às seguintes soluções educacionais:
•
•
•
•
•
•
•

Dúvidas e materiais (monitoria on-line);
Material digitalizado (caderno digital);
Relatórios e atividades;
pHs (listas de exercícios com vídeos);
Plurall Maestro;
Banco de questões;
Mensageria.

NASCEU DENTRO DO COLÉGIO pH E HOJE
ATENDE TODOS OS SELOS DA SOMOS.
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O acesso à plataforma on-line é simples
e fácil. Veja abaixo como funciona:
Acesso irrestrito a:
• pHs e simulados
• Vestibulares
• Material didático
• Exercícios
• Vídeos

Dúvidas
e materiais
Acesse,
clicando no
menu.

Pesquisa
vestibulares
No menu Vestibulares,
é possível buscar e
estudar para o exame
do momento.

Pesquisas
É possível fazer
uma busca pela
disciplina, tipo e
período.

Dúvidas
Enviar uma
dúvida nova.

Dúvidas respondidas
Consultar a resposta
à dúvida.

Material
didático
Selecione a disciplina e o
volume (caderno ou parte) e
encontre todos os módulos,
exercícios relacionados ao
módulo e gabaritos.
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Mensageria
A funcionalidade da Mensageria também oferece, pelo celular, uma
área dedicada à comunicação entre a escola e os responsáveis. É possível, via notificações em seu smartphone, receber comunicados e avisos
importantes. De maneira rápida e eficaz, o aplicativo aproxima toda a
comunidade escolar, contribuindo para o processo de aprendizagem.

2. Por meio da funcionalidade de
mensagens, o coordenador pode
enviar mensagens a alunos e
responsáveis, informando sobre
eventos, reuniões, calendários
da escola, atividades, e aquilo
que a escola achar necessário.
Todas as mensagens podem ser
visualizadas pelo aplicativo ou
pelo site do Plurall, onde ficam
armazenadas para consulta.

1. As escolas do sistema têm acesso a uma funcionalidade que ajuda
a comunicação com professores,
alunos e responsáveis.

3. É possível selecionar também
turmas, anos e até usuários específicos que receberão as mensagens.
O editor de texto é completo, sendo
possível adicionar imagens e personalizar todo o texto.

4. Para um melhor planejamento da escola, é possível agendar a data e a hora de envio da
mensagem, e solicitar confirmação de recebimento. (obs.: Pela
versão de computador, é possível também anexar arquivos.).
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MAESTRO
O Maestro é uma das ferramentas do Plurall voltada
para o professor. Através dele, oferecemos diversas
possibilidades de práticas de ensino.
Com o Plurall Maestro, o professor, além de contar com um banco
com mais de 15 mil questões, tem acesso a metodologias ativas (com
destaque à aula invertida).
Essa ferramenta também pode ser usada como uma plataforma
adaptativa, permitindo que o professor faça uma gestão pedagógica de
toda uma série, de uma turma ou mesmo de um aluno específico.

Gestão pedagógica aula a aula. Ensino-aprendizagem
personalizados com base nos resultados do aluno.
Criação de atividades e conteúdos educacionais.

COMO O MAESTRO PODE SER USADO?
Listas de atividades personalizadas com base no desempenho dos
alunos nas tarefas.
Atividades em sala de aula para acompanhamento da aprendizagem.
Tarefas de casa complementares às atividades dos cadernos.
Lista de atividades personalizadas para reforço ou revisão dos simulados e das provas.
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QUEM GANHA COM O MAESTRO?
ESCOLA

PROFESSORES

ALUNOS

RESPONSÁVEIS

Inovação na área pedagógica

Disponibilização diferenciada de conteúdo

Material personalizado

Acompanhamento da evolução escolar

O QUE O MAESTRO
POSSIBILITA?
O Maestro possibilita que o professor disponibilize diretamente para
o celular dos seus alunos atividades (4
tipos) e conteúdos (3 tipos).
Essas ações permitem que o
professor entregue conteúdos prévios à aula e/ou desenvolva atividades após a aula, como reforço e/
ou recuperação.
CRIAÇÃO DE 4 TIPOS DE ATIVIDADES:

CRIAÇÃO DE 3 TIPOS DE CONTEÚDO:

SEM REGISTRO DE RESPOSTA

LINK DA INTERNET

OBJETIVA

IMAGEM

MÚLTIPLA ESCOLHA

VÍDEOS

DISCURSIVA
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ENVIO DE ATIVIDADES
AO ENVIAR AS ATIVIDADES,
É POSSÍVEL ESCOLHER:
•
•
•
•
•

Data e hora de início.
Data e hora de término.
Tempo para resposta.
Momento da liberação de correção.
Liberação ou não de gabarito juntamente
com a correção.

RELATÓRIOS
VISUALIZAÇÃO DO PROFESSOR:
Por meio dos relatórios é possível visualizar o
aproveitamento do aluno e da turma.
• Número de alunos que receberam a atividade.
• Número de alunos que visualizaram a atividade.
• Número de alunos que resolveram a atividade.
• Número de atividades pendentes de correção.
• Desempenho médio dos alunos da turma.

COMO O ALUNO VISUALIZA?
VISUALIZAÇÃO DO ALUNO:
O aluno visualiza as disciplinas com atividades disponíveis e as atividades que faltam
ser realizadas.

VISUALIZAÇÃO DE ALUNO NA QUESTÃO:
Durante a realização da atividade, o aluno pode
salvar a resposta e enviá-la posteriormente,
caso deseje conferir algo. Após enviada, não é
possível que o aluno responda novamente.
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AVALIAÇÃO
CONTINUADA (pHs)
A plataforma Plurall disponibiliza listas de exercícios para que os
alunos possam praticar o que aprenderam em aula, vídeos que ajudam
a solucionar as tarefas e tutores que resolvem detalhadamente suas
dúvidas. As escolas e os responsáveis podem extrair relatórios de desempenho com os resultados dos alunos, especificando suas maiores
dificuldades. Os professores ainda podem criar as próprias atividades,
possibilitando a gestão pedagógica aula a aula e personalizando as estratégias de ensino.

pHs Avaliação Continuada
A plataforma pH oferece, adicionalmente aos cadernos do aluno e
sem custo extra, o sistema de avaliação continuada chamado de pHs.

O QUE SÃO OS pHs?
Os pHs são listas de exercícios para cada módulo do aluno com
questões objetivas oferecidas via aplicativo Plurall (para saber mais, acesse www.plurall.net).
Essa é uma forma de avaliação continuada e formativa para as escolas parceiras que possibilita verificar, ao longo de toda a jornada educacional, a eficácia do processo de aprendizagem. Além disso, indica aos
alunos e aos professores as fortalezas e os pontos a reforçar.
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PRODUÇÃO de texto
Por meio dos chamados “pHzinhos” na plataforma Plurall, seus alunos têm acesso ao material complementar de produção de texto atualizado com os temas mais recentes do ano.
São trabalhados 24 temas para cada ano com o objetivo de desenvolver o repertório e aprimorar as habilidades de leitura, compreensão
e escrita do aluno nos gêneros textuais mais cobrados nos vestibulares.
O conteúdo é atualizado anualmente e alinhado à proposta contemporânea do Sistema de Ensino pH.
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objetivos dos pHs
PEDAGÓGICO
Manter o aluno estudando e revisando o conteúdo o tempo todo, porque
o aluno não deve estudar apenas para provas, mas, sim, todo dia. Servir
como elemento de diagnóstico da qualidade do ensino na escola, avaliando muito antes das provas a qualidade do processo de aprendizagem.
OPERACIONAL
Serve como ferramenta para que a coordenação avalie o desempenho
das turmas e de seus professores.
Pedagógico e operacional
Fornece, por meio dos relatórios transmitidos pelo sistema e pela plataforma, uma análise do desenvolvimento da escola e contribui com
dados para que a escola crie estratégias que possam corrigir falhas.
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VIDEOAULAS
Acrescentamos aos pHs um conjunto de videoaulas que revisa o
conteúdo e orienta a elaboração dos exercícios.
A videoaula resume a matéria específica que compõe o pH. Depois
de assistir à aula sobre os principais tópicos da avaliação, o aluno realiza
a prova com mais segurança.
No Ensino Médio, mais de 241 videoaulas recapitulam o conteúdo
de todas as disciplinas; no Ensino Fundamental Anos Finais, há mais de
100 videoaulas focadas no conteúdo de Português e Matemática.
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No Ensino Fundamental Anos Finais (6º ao 9º) são oferecidos 24
pHs – um para cada disciplina do caderno do aluno, listadas a seguir:
6º ao 9º ano
• Língua Portuguesa
• Redação*
• História

• Geografia
• Matemática
• Ciências

Para o Ensino Médio, são oferecidos 24 pHs por ano – um para cada
módulo – para as seguintes disciplinas do material sem frentes (regular):
Regular

Frentes

FGB do novo EM

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Língua Portuguesa
Redação*
História
Geografia
Matemática I
Matemática II
Física
Química
Biologia

Língua Portuguesa
Redação*
História (I e II no 3º EM)
Geografia (I e II no 3º EM)
Matemática I
Matemática II
Física I
Física II
Química I
Química II
Biologia I
Biologia II

Língua Portuguesa
Redação*
História
Geografia
Matemática I
Matemática II
Física
Química
Biologia
Filosofia
Sociologia
Inglês

*Novidade 2022! Nos pHs de Redação,oferecemos
24 temas a serem desenvolvidos pela escola e a
correção de 12 deles ficará sob responsabilidade do
Sistema de Ensino pH.
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Todo aluno da Plataforma Educacional pH tem acesso aos pHs
(Avaliações Continuadas) por meio do APLICATIVO PLURALL, que pode
ser acessado via celular, tablet e web.

COMO FUNCIONA?
De acordo com o calendário oficial da plataforma, cada pH tem uma
data específica para ser disponibilizado aos alunos. Os alunos têm um
prazo que pode variar de 7 a 14 dias, fixado no calendário, para responder às questões de cada pH. Os pHs são respondidos no próprio aplicativo; uma vez finalizado o prazo, o aluno não consegue mais responder
às questões. O gabarito comentado é disponibilizado no dia seguinte
ao término do prazo estabelecido.

Os pHs (AVALIAÇÕES CONTINUADAS)
Não são disponibilizados fisicamente. Todo
aluno da Plataforma Educacional pH tem acesso aos pHs por meio do aplicativo, que pode ser
acessado via celular, tablet e web, e tem download gratuito.

Como É A correção
A correção é automática para
todas as disciplinas, com exceção
da redação, cuja correção é de responsabilidade da escola. O pH é uma
avaliação continuada, pois permite
às escolas verificarem, por meio das
consecutivas avaliações, os pontos de dificuldade dos alunos no decorrer de cada bimestre antes das provas oficiais.
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As escolas têm enfrentado grandes desafios para embarcar na
cultura digital. Como aliar tecnologia à educação de forma eficiente
e engajadora?
A Plurall Store é a nova solução da SOMOS para apoiar as escolas
nessa transformação! A plataforma reúne o que há de melhor em formação complementar, nacional e internacionalmente, ampliando a oferta
da escola e contribuindo para um aprendizado diverso e flexível.

Como funciona?
A Plurall Store é uma loja virtual de soluções educacionais dentro
do Plurall. Simples e intuitiva, a ferramenta oferece cursos digitais exclusivos e de qualidade reconhecida para intracurricular e contraturno.
Com a Plurall Store, professores e alunos podem acessar
conteúdos de diferentes categorias, trabalhando as competências
gerais e específicas da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).
São recursos inovadores para favorecer o trabalho do professor
e potencializar o aprendizado da nova geração de alunos tanto no
ensino presencial quanto no remoto.
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Quais são as vantagens?
• Portfólio amplo, com soluções exclusivas e inovadoras: um grande
diferencial para as escolas;
• Recursos de multiplataforma;
• Acompanhamento do progresso dos alunos via relatórios digitais;
• Facilidade e flexibilidade de implantação: intracurricular ou contraturno;
• Carga horária adaptável, que permite complementar a matriz curricular ou ofertar, simultaneamente, mais de uma solução;
• Solução que inclui capacitação e suporte remotos, além de materiais
de marketing para divulgação.

Conheça as soluções
Mundo virtual educativo no qual crianças praticam o inglês por meio de jogos e
missões divertidas, tecnologia adaptativa e
inteligência artificial.
Segmentos atendidos: EF1 e EF2
A plataforma propõe, através da inteligência artificial e do reconhecimento de voz, atividades para o alcance da fluência no inglês.
Segmentos atendidos: EF2 e EM
Desenvolve o pensamento computacional na prática, por meio de ambientes de
programação, tecnologias computacionais,
robótica e eletrônica digital.
Segmento atendido: EF1 e EF2
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O programa oferece conteúdos para a
Educação Física escolar e modalidades esportivas de contraturno ( judô, vôlei e futsal), combinando desenvolvimento corporal e valores para
desenvolver atitudes que transcendem os tatames, campos e quadras.
Segmentos atendidos: EF1 e EF2
Um Ambiente Virtual de Aprendizagem
Gamificada (AVAG) que visa desenvolver a proficiência financeira por meio de tarefas e missões
recompensadoras.
Segmentos atendidos: EF1 (a partir do 3º ano) e EF2
Plataforma gamificada para o ensino de matemática que desenvolve a capacidade de resolução de problemas e o pensamento crítico.
Segmentos atendidos: EI, EF1 e EF2 (6º ano)
A plataforma oferece atividades práticas que
aprimoram o currículo básico e propõem desafios
relacionados a problemas reais da sociedade.
Segmento atendido: EF2
Laboratórios virtuais que permitem a experimentação e o desenvolvimento de competências científicas em contexto real, de forma
lúdica e segura.
Segmentos atendidos: EF2 (8º e 9º) e EM (1º e 2º)
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Uma plataforma on-line moderna e intuitiva que permite aplicar e corrigir as redações dos alunos e desenvolver a escrita de
forma 100% on-line.
Segmentos atendidos: EF2 e EM
Ferramenta on-line que guia os alunos por
experiências de aprendizagem práticas e motivadoras, incentivando, através dos projetos, a
autonomia e o protagonismo.
Segmentos atendidos: EF2 e EM
Ferramenta on-line que busca de forma
rápida e prática os aprovados no SiSU e nos
vestibulares das principais instituições públicas
e privadas do país.
Segmento atendido: EM
Plataforma de inteligência de dados para
comparar resultados, identificar pontos fortes
e fracos e melhorar o desempenho geral da escola no Enem.
Segmento atendido: EM
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As olimpíadas de ciências já fazem parte da rotina dos alunos, dos
professores e das escolas. São reconhecidas pela UNESCO por estimularem os alunos a seguirem as carreiras de ciências, trazendo a investigação científica já no ensino básico por meio de desafios complexos. Elas
até já se tornaram uma garantia de acesso a universidades no Brasil.
Pensando nisso, a Somos Educação desenvolveu uma solução
voltada para as olimpíadas de ciências e eventos acadêmicos de alta
performance, incluindo atividades digitais com tecnologia de currículo e
avaliação. O Plurall Olímpico oferece apoio completo para alunos, pais
e professores engajados nas competições de maior prestígio, gerando visibilidade e valor para as escolas como um serviço diferenciado.
Segmentos atendidos: EF2 e EM ( já incluído na oferta Learning Book)

Algumas soluções do Plurall Store fazem parte da oferta
pH e outras dependem de contratação à parte. Consulte
nossa assessoria pedagógica para mais informações.
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para sua escola focar no que mais
importa: a excelência educacional.
A evolução dos processos de aprendizagem torna a implementação da escola digital cada vez mais urgente. Pensando nisso, a SOMOS
Educação e o Sistema de Ensino pH lançam o pH Learning Book. Uma
solução que visa conectar alunos, famílias, escola e professores por meio
de um conteúdo pedagógico 100% digital, através da já conhecida plataforma Plurall e de um device seguro.
O pH Learning Book é uma solução inovadora, simples e completa,
que permite a evolução digital de sua escola de forma segura e prática,
garantindo qualidade de ensino a partir de quatro pilares:
• Conteúdo pedagógico de excelência, com todo material
digital e interativo.
• Plataforma digital simples e intuitiva
para conectar alunos, pais, professores, coordenadores.
• Chromebook as a service apropriado
e seguro para ser usado em sala de
aula ou em casa.
• Jornada do desenvolvimento
para evolução digital para capacitar
toda a comunidade escolar.
Acesse o vídeo
através do Qr Code
ou Clique aqui.
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Learning Book, a solução ideal para a
transformação digital de sua escola.
TRANSFORMAÇÃO
Alunos usando o mesmo computador, padronizando a forma de acesso e de navegação, um aprendendo com o outro e
explorando o potencial máximo do equipamento.
PARA TODOS
Cada aluno com um Chromebook, para cada grupo de 20
alunos, um para uso do professor e, para cada grupo de 50 alunos,
fica um de reserva na escola.
FORMAÇÃO DIGITAL
Para professores, letramento digital para alunos, palestras para as
famílias e encontros com especialistas para discutir as melhores práticas
e estratégias da escola digital para a equipe de gestão pedagógica.
EQUIPAMENTO
Leve e resistente, com autonomia de bateria para 10 horas, preparado para suportar as exigências do dia a dia na escola, no transporte e em casa.

NOVO
ENSINO
MÉDIO

1

Além de todos os benefícios do
Learning book, os adotantes
recebem uma disciplina eletiva
exclusiva: o "Mundo digital".

MÓDULO

MUNDO

DIGITAL

TRANQUILIDADE
Possui assistência e seguro Lenovo contra acidentes, garantia
de 3 anos para equipamento e bateria e licença Google Chrome Education Upgrade, que permite a localização remota do dispositivo.
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Learning Book é o futuro do
processo de aprender e ensinar.
PROTAGONISMO
Mais interatividade e participação. Desenvolvimento
da autonomia do aluno e estímulo para aprender
a aprender.
MATERIAL DIDÁTICO
Conteúdo pedagógico de excelência, com todo
material digital e interativo.
EXCELÊNCIA
Acompanhamento do aprendizado de cada aluno, de
cada série e de cada turma para um desenvolvimento
educacional de excelência.
FERRAMENTAS DIGITAIS
Plataforma Plurall e Google for Education
integrados com login único.
SEGURANÇA
Ambiente seguro e controlado com acesso exclusivo
a conteúdo educacional. Uma interface de estudo sem
janelas de distrações.

O curso Mundo Digital é indicado para despertar e desenvolver o interesse dos alunos em usufruir e explorar toda a potencialidade da tecnologia
de forma expressiva, significativa, reflexiva e ética. Nesse processo, eles serão
conduzidos a se reconhecerem como cidadãos protagonistas no contexto
da transformação social impulsionada pela tecnologia, por meio de habilidades como a empatia e a criatividade.
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Um sistema de ensino forte deve oferecer às suas escolas
um conjunto de soluções complementares alinhado ao tempo
em que vivemos. E tudo isso integrado, formando um projeto pedagógico e institucional sólido e
consistente. Não se trata apenas
de um material didático, de uma
metodologia de ensino, estamos
falando de uma plataforma que é
mais que um sistema de ensino: é
a possibilidade de sua escola ter à
disposição o que existe de melhor
em educação no Brasil.
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As escolas parceiras têm acesso ao nosso material didático e à
nossa metodologia que nos posicionam como um sistema de ensino
forte em que a conexão entre aluno
e professor é prioridade e se mantém por meio de materiais atualizados e completos. As escolas têm à
disposição uma equipe de assessoria pedagógica para que nossa metodologia possa ser aplicada da maneira correta. Um sistema de ensino
que apoia alunos, professores, gestores e toda a comunidade escolar.
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material para

2, 3, 4 e 5 anos!
O material da Educação Infantil do Sistema de
alinhado
Ensino pH tem o intuito de orientar e facilitar a prática docente na organização e no desenvolvimento de
domínios essenciais, garantindo às crianças o direito
com a
de aprendizagem. Ele foi pautado em documentos
oficiais e na concepção pedagógica de que a tradição de currículo vem se transformando, ou seja, em
vez de estar centrado num conhecimento específico, valoriza a experiência
infantil, caracterizando uma continuidade.

100%
bncc

A criança é um sujeito que constrói um sentido durante sua trajetória de aprendizagem na escola. Dessa maneira, tanto o Caderno do Aluno como o Manual do Professor possibilitam o acesso ao conhecimento,
à socialização, por meio da interação com o ambiente e com situações
intencionais, planejadas e lúdicas. Ao mesmo tempo em que respeitam
a diversidade e a singularidade, promovem a reflexão e o engajamento e
dimensionam as práticas culturais e as múltiplas linguagens. Logo, visam
corresponder à complexidade do desenvolvimento infantil para que as vivências produzam coerência.
Entendemos a obra didática como um material de apoio para o professor. Deve, portanto, apresentar sugestões sobre o que e como ensinar às
crianças, por meio de uma sequência de conteúdos
e atividades propostas com o objetivo de facilitar
determinadas aprendizagens ao longo do trabalho.
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Em parceria com a equipe pedagógica de sua escola,
você poderá adequar nossa proposta à realidade local e
às possibilidades de aprendizagem de seus alunos, lembrando sempre que o prazer de ensinar reside justamente nos processos criativos desenvolvidos em sala de aula.
Esperamos, assim, colaborar para a realização de um trabalho de qualidade que mostre às crianças que aprender
é, sobretudo, um grande prazer!

DIFERENCIAIS DA OBRA:
• Material 100% novo;
• Conteúdo alinhado à BNCC e às diretrizes educacionais;
• Novas seções alinhadas à coleção do Ensino Fundamental - Anos Iniciais;
• Nova seção de valorização da psicomotricidade (Nível 2)
e da leitura (Níveis 3 e 4);
• Atividades focadas no desenvolvimento da psicomotricidade;
• Novos materiais complementares;
• Manual do Professor sistematizado;
• Novo projeto gráfico.
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PRESSUPOSTOS DA OBRA
Interatividade, brincadeira e intencionalidade educativa.
Como primeira etapa da Educação
Básica, a Educação Infantil é o início e o
fundamento do processo educacional. Por
isso, elaboramos um material que contempla a criança como centro do planejamento educacional, garantindo as premissas
das Diretrizes Curriculares Nacionais para
a Educação Infantil – a interação e as brincadeiras. Seguindo essa premissa, nos materiais do pH Educação Infantil,
consideramos que a interação durante o brincar caracteriza o cotidiano
da infância, trazendo consigo muitas aprendizagens e potenciais para
o desenvolvimento integral das crianças.
Alinhado e sintonizado à BNCC, o material do pH Educação Infantil
contempla os direitos de aprendizagem e desenvolvimento dessa fase.
É o tempo de conviver com outras crianças e adultos, em pequenos
e grandes grupos, utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeito em relação à cultura e às diferenças entre as pessoas. É o tempo também de brincar cotidianamente de
diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade,
suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais.
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Essa é a fase de explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, transformações, relacionamentos,
histórias, objetos, elementos da natureza, na escola e fora dela, ampliando seus saberes sobre a cultura, em suas diversas modalidades:
as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia.
É o momento de a criança expressar também, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões e questionamentos por meio de
diferentes linguagens.
É o tempo de se conhecer e construir sua identidade pessoal, social
e cultural, constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de
pertencimento, nas diversas experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição escolar e em seu contexto familiar e comunitário.

Psicomotricidade
Fundamentada nos direitos de aprendizagem, a psicomotricidade
é apresentada no material do pH Educação Infantil como um elemento
significativo no desenvolvimento da criança. Nessa perspectiva, o material explora as diferentes formas de expressão e socialização, movimentação, gestos, sensações, considerando que a criança enriquece o seu
repertório de descobertas com o corpo por meio de diferentes linguagens, vivências, experimentação de espaços, emoções e relações.
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lançamento

níveis 1 e 2
material do aluno

Os alunos recebem um caderno por bimestre, totalizando quatro cadernos ao ano,
além do material complementar, composto de
quatro livros de histórias, conjunto de letras e
números, cartões de alfabeto e áudio de canções infantis (disponibilizado no Plurall).

Material composto de imagens, palavras e
jogos, entre outros recursos, para os alunos destacarem e usarem em atividades específicas.

Livros de histórias

QUATRO LIVROS PARADIDÁTICOS INCLUSOS
As atividades elaboradas para esta obra visam introduzir a criança ao mundo da escrita.
A coleção “Primeiros Passos” traz narrativas que
promovem e estimulam o universo lúdico, além de aprimorar o desenvolvimento psicomotor das crianças.
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ENVELOPES
Os alunos terão a possibilidade de usar um
envelope personalizado a cada caderno. Esse
material visa garantir a acomodação de atividades complementares, desenhos, ilustrações, colagens e demais produções que demandam a comunicação do professor com
pais ou responsáveis.

material do professor
O material oferece um manual que contribui para a prática pedagógica, auxiliando, inclusive, o processo de avaliação dos alunos. No verso
de cada ficha, há indicações didáticas e sugestões de estratégias para
todas as atividades propostas.
Além disso, são apresentadas orientações de exploração prévia e
de ampliação, garantindo uma abordagem completa de cada tema.

Cartaz
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níveis 3 e 4
material do aluno
Os alunos recebem um caderno por bimestre, totalizando quatro
cadernos ao ano, além do material complementar, composto de quatro
livros de histórias, conjunto de letras e números, cartões de alfabeto e
áudio de canções infantis (disponibilizado no Plurall).
Material composto de imagens, palavras e jogos, entre outros recursos, para os alunos destacarem e usarem em atividades específicas.

quatro LIVROS PARADIDáTICOS DE
LITERATURA Clássica INCLUSOS
As atividades elaboradas para esta obra visam introduzir a criança ao mundo da escrita,
compreendendo o alfabeto como representação dos fonemas da língua e, assim, facilitar seu
desempenho no processo de alfabetização.
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bolsa ecológica
Com o objetivo de facilitar a entrega do kit
para o aluno, o material também acompanha
uma bolsa ecológica.

ENVELOPES
Os alunos terão a possibilidade de usar
um envelope personalizado a cada caderno.
Esse material visa garantir a acomodação de
atividades complementares, desenhos, ilustrações, colagens e demais produções que
demandam a comunicação do professor com
pais ou responsáveis.

material do professor
Os professores recebem os mesmos cadernos que os alunos,
acompanhados de seus respectivos Cadernos do Professor sistematizados. Recebem, ainda, o material complementar composto de conjunto
de letras e números móveis, livros de histórias, cartaz, cartões do alfabeto e áudio de canções infantis (disponibilizado no Plurall).
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Cartaz

Sugestão de carga horária mínima
Para uma organização efetiva do trabalho pedagógico com este
material, sugerimos que o professor faça o planejamento semanal considerando uma carga horária total de 9 horas/aula (Nível 1) e 13 horas/
aula (Níveis 2 a 4), distribuída da seguinte forma:
• 2 horas/aula de trabalho pedagógico diário com o Caderno do Aluno,
durante quatro dias da semana (8 horas) para o Nível 1;
• 1 hora/aula por semana de trabalho com o livro da coleção Primeiros
Passos, com enfoque psicomotor (Níveis 1 e 2);
• 3 horas/aula de trabalho pedagógico diário com o Caderno do Aluno,
durante quatro dias da semana (12 horas) para os Níveis 2 a 4;
• 1 hora/aula de leitura do livro da coleção Era uma Vez (Níveis 3 e 4).
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Com base nessa carga horária,os cadernos são
divididos internamente em módulos e foram
planejados com a seguinte distribuição:
Caderno
Módulo 1

1

Módulo 2
Módulo 3

2

Módulo 4
Módulo 5

3

Módulo 6
Módulo 7

4

Módulo 8

O material está planejado para 28 semanas letivas,
com a seguinte distribuição:
Caderno 1

Caderno 2

Caderno 3

Caderno 4

8 semanas

7 semanas

7 semanas

6 semanas
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total
28 semanas

Abertura do Módulo “Para começar”

Todos os módulos têm início com uma imagem que remete ao tema
tratado e com perguntas disparadoras na seção. Para começar, possibilita-se o levantamento dos conhecimentos prévios e das hipóteses dos
alunos a respeito do assunto a ser estudado.

Página de Atividade
As páginas de atividades apresentam textos, pinturas, fotografias,
desenhos e propostas que instigam
a criança e a levam a refletir, a conversar com os colegas, a buscar soluções e a resolver desafios.
As atividades são identificadas
e orientadas por meio de ícones
que facilitam o trabalho do professor e proporcionam à criança a
oportunidade de identificar com
autonomia o que ela vai realizar.
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Era uma vez (níveis 3 e 4)
Seção vinculada ao livro de história da coleção Era uma Vez, que acompanha cada caderno. As propostas ampliam o trabalho com o
livro, trazendo curiosidades sobre o autor ou os
personagens, expectativas de leitura, sequência
narrativa, leitura, interpretação da história etc.

Primeiros Passos (Níveis 1 e 2)
Seção vinculada ao livro de história da coleção Primeiros Passos, que acompanha cada
caderno. As propostas enfatizam o trabalho
psicomotor, podendo remeter à leitura e à interpretação da história, bem como a registros,
colagens, aprimoramento de habilidades psicomotoras etc.

Mãos à Obra
Esta seção apresenta atividades práticas,
geralmente com uso de textos instrucionais, em
que o aluno elabora um produto relacionado ao
trabalho que vem sendo realizado no caderno.
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Para Praticar*
Apresenta atividades de sistematização do conteúdo trabalhado pelo professor em uma semana de aula. Com essa proposta,
pretende-se reforçar a capacidade
de autonomia da turma.

Para Concluir
Esta seção anuncia uma atividade de sistematização do tema proposto no módulo e
colabora para a formalização do conhecimento
construído e sua representação.
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MATERIAL OPCIONAL
LÍNGUA INGLESA
O material de língua inglesa é opcional e
pode ser adquirido para complementar a formação da Educação Infantil. Ele foi elaborado a
partir de temas que exploram os interesses e
as experiências da criança nas diferentes fases
da infância. Um CD de áudio complementa o
conteúdo e, além de trabalhar a compreensão
auditiva, apresenta um modo lúdico e interativo
de estudar inglês.

MATERIAL DO ALUNO
Nossos alunos recebem um caderno por
ano, um audiobook e um livro de leitura.
O conteúdo do programa desenvolve-se
por meio de tarefas com jogos, atividades de
recorte e colagem e brincadeiras com os temas
propostos, estimulando a comunicação.

*A SESSÃO “PARA PRATICAR” NÃO OCORRE NO NÍVEL 1.
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níveis 3 e 4

ensino fundamental

Anos Iniciais
“Uma construção em rede”
alinhado

100%
com a
bncc

Foi esse o nosso pensamento inicial ao idealizarmos o novo material dos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental. E, para que pudéssemos alcançar o
nosso objetivo, montamos um time forte, com uma
ampla visão da educação, e realizamos pesquisas
de mercado, analisamos todos os pontos da versão
homologada da BNCC e contamos com a ajuda e a
opinião dos professores do Colégio pH e das nossas

escolas parceiras.
A nossa missão era simples, porém desafiadora. Queríamos um
material completo para formar alunos que soubessem interagir com os
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Novidade:
nova parceria
com as
p l ata f o r m a s
Matific e Twig
Tigtag.

colegas e trabalhar em grupo, e
que fossem autônomos, engajados, curiosos e questionadores.
Além disso, queríamos capacitar os alunos para assimilarem a
informação e transformá-la em
conhecimento por meio do desenvolvimento de competências
e habilidades; instigar a reflexão e promover espaços para discussão; e
incentivar a criatividade, bem como o desenvolvimento do senso crítico.
Era preciso, também, estabelecer limites, respeito e valores, além de proporcionar um processo de ensino-aprendizagem divertido, prazeroso e
lúdico. Por último, a valorização da relação colaborativa entre professores e alunos, a parceria com as famílias e a escuta empática nos trariam
a fórmula perfeita para o sucesso desta obra.
Encomendamos o projeto da maneira como acreditávamos: analisamos o mercado e as principais tendências educacionais, coletamos
informações junto às escolas parceiras, construímos o mapa curricular
com base na versão homologada da BNCC e nas habilidades do século
XXI, descritas detalhadamente na proposta pedagógica a seguir. Garantimos a qualidade e o rigor com a experiência em selos como Ática,
Saraiva, Scipione e diversos Sistemas de Ensino da SOMOS Educação
e, por fim, contamos com a colaboração de profissionais excelentes
que nos ajudaram a idealizar esse grande projeto!

É com muito prazer que apresentamos o novo
material do Ensino Fundamental Anos Iniciais do
Sistema de Ensino pH.
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PROPOSTA PEDAGógica
Nosso objetivo é promover uma educação voltada para a formação de pessoas dinâmicas, criativas, sensíveis, capazes de trabalhar em
equipe e atuar em um mundo em acelerada transformação. Por isso,
desenvolvemos um material didático atualizado, elaborado para capacitar o aluno a enfrentar as exigências da sociedade contemporânea.
A proposta do nosso material é contribuir para que a prática pedagógica promova a aquisição gradativa de conhecimentos de modo reflexivo
e significativo. A metodologia de trabalho do professor está estruturada:
• No trabalho progressivo de competências e habilidades que acompanham o desenvolvimento dos alunos.
• Na ênfase em capacitação leitora para formar gradativamente um
leitor autônomo.
• Na problematização de questões relativas à formação cidadã.
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Quanto à formação integral dos alunos, adotamos os princípios
estabelecidos no Relatório da Comissão Internacional sobre educação
para o século XXI da Unesco, que delineia quatro grandes componentes,
descritos a seguir:
1. Aprender a conhecer, desenvolvendo capacidades e habilidades
que possibilitem aos alunos autonomia gradual na criação de estratégias de estudo para acessar e elaborar ideias que atendam
às suas necessidades.
2. Aprender a fazer, desenvolvendo competências e modos de agir que
possibilitem aos alunos enfrentarem situações variadas, individualmente ou em grupo. Aprender a fazer, nesse sentido, significa mobilizar não somente os conhecimentos adquiridos ao longo do processo
educacional formal, mas também aqueles adquiridos na vivência familiar e comunitária.
3. Aprender a conviver, desenvolvendo dentro e fora da sala de aula maneiras de se relacionar e interagir com as pessoas, a fim de realizar
projetos comuns, sempre respeitando as diferenças sociais, culturais,
étnicas, de gênero etc.
4. Aprender a ser, desenvolvendo condutas de estudo e convivência que
reforcem a autonomia, a responsabilidade, a capacidade de comunicação e o respeito pelas ideias dos outros, assim como o raciocínio, a
observação, a análise e os valores éticos e estéticos.

Esses princípios são essenciais
para a educação do século XXI e
norteiam o desenvolvimento do
nosso novo material.
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1º ao 5º ano:
material do aluno
Nossos alunos recebem três cadernos por bimestre: um de Língua Portuguesa, um de Matemática e um com as disciplinas de História,
Geografia e Ciências, totalizando 12 cadernos por ano. Internamente, os
cadernos são organizados em módulos e possuem cartonados, adesivos
ou pôsteres ao final.

CADA MÓDULO DO CADERNO DO
ALUNO CONTÉM AS SEGUINTES SEÇÕES:
PARA COMEÇAR
É o primeiro contato com o objeto do conhecimento a ser abordado no módulo. Pode
haver diversos gêneros textuais (tirinhas, notícias etc.) adequados à faixa etária dos alunos do
Ensino Fundamental Anos Iniciais, com o objetivo de levantar conhecimentos prévios.
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PARA APRENDER
Nesta seção, os conteúdos são formalmente apresentados, respeitando as capacidades cognitivas dos alunos de cada ano do
Ensino Fundamental Anos Iniciais. A seção é estruturada de acordo com os objetos do conhecimento previstos para cada módulo e contém
textos explicativos, imagens, atividades e boxes.
Na disciplina de Língua Portuguesa, a seção
apresenta divisões específicas, que são acompanhadas de três atividades:
• De olho no texto: explora a leitura.
• De olho na língua: explora a gramática.
• De olho na ortografia: explora a ortografia.

PARA ENTENDER AS PALAVRAS: DICIONÁRIO
Seção existente em alguns módulos de
Língua Portuguesa a partir do 2º ano. Trabalha o entendimento das palavras com o uso
do dicionário.
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LEITURA DE IMAGEM
O objetivo desta seção, que aparece em
alguns módulos, é desenvolver a leitura de
imagens, em um trabalho voltado para a identificação de cores, enquadramento (primeiro e
segundo planos, por exemplo), intenção do fotógrafo, comparação de imagens etc.
As atividades da seção objetivam também
desenvolver o senso crítico e a postura cidadã,
estimulando a sensibilidade do aluno.

PARA EXPLORAR
Seção de atividades práticas e/ou lúdicas a
serem realizadas em sala de aula, proporcionando interação entre os alunos. Esta seção aparece em alguns módulos, quando pertinente.

PARA PRATICAR
Ao fim de cada módulo, há esta seção de
exercícios, com duas subdivisões: Agora é com
você!, com atividades variadas, adequadas à faixa etária e ao tema do módulo; e Vamos testar!, com testes de múltipla escolha.
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PARA CONCLUIR
Seção de encerramento que apresenta os
assuntos do módulo sintetizados em tópicos.

PARA conectar
Seção de encerramento do caderno, trazendo uma proposta explícita de interdisciplinaridade a fim de conectar disciplinas e finalizar o
bimestre de forma especial.
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Há diversos tipos de boxes no material. Eles
complementam o conteúdo ou adicionam informações
relevantes ao aluno. dois exemplos de boxes são:

PARA relembrar
Finalizamos o caderno com essa
seção, cuja função é a retomada de algum conteúdo, quando necessário.

Gotinhas de saber
Esta seção trata de assuntos
importantes ou curiosidades relacionadas ao conteúdo do módulo.

material do professor
Nossos professores recebem três cadernos por bimestre que contemplam o material do aluno (totalizando 12 cadernos por ano) além da
proposta pedagógica digital (disponível em PDF no portal da Plataforma).
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SUGESTÃO DE CARGA HORÁRIA MÍNIMA SEMANAL
Disciplina

1º ANO

2º ANO

3º ANO

4º ANO

5º ANO

Língua Portuguesa

10 aulas

8 aulas

7 aulas

7 aulas

7 aulas

Matemática

4 aulas

5 aulas

6 aulas

6 aulas

6 aulas

História

2 aulas

2 aulas

2 aulas

2 aulas

2 aulas

Geografia

2 aulas

2 aulas

2 aulas

2 aulas

2 aulas

Ciências

2 aulas

3 aulas

3 aulas

3 aulas

3 aulas

20 aulas

20 aulas

20 aulas

20 aulas

20 aulas

Total

Com base nessa carga horária, os cadernos são divididos internamente em módulos, sendo 28 módulos anuais para Língua Portuguesa, 14 módulos anuais para Matemática, História, Geografia e
Ciências, divididos entre os cadernos bimestrais da seguinte forma:

LÍNGUA PORTUGUESA
•
•
•
•

Caderno 1 (1º bimestre): 8 módulos
Caderno 2 (2º bimestre): 8 módulos
Caderno 3 (3º bimestre): 6 módulos
Caderno 4 (4º bimestre): 6 módulos

MATEMÁTICA, HISTÓRIA, GEOGRAFIA E CIÊNCIAS
•
•
•
•

Caderno 1 (1º bimestre): 4 módulos
Caderno 2 (2º bimestre): 4 módulos
Caderno 3 (3º bimestre): 3 módulos
Caderno 4 (4º bimestre): 3 módulos
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TOTAL: 28 módulos
anuais. Cada módulo
corresponde a uma
semana letiva.

TOTAL: 14 módulos
anuais. Cada módulo
corresponde a duas
semanas letivas.

COMPETÊNCIAS GERAIS de
acordo com a bncc

1

Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente
construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital,
para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo
e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.

2

Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para
investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e
resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas)
com base nos conhecimentos das diferentes áreas.

3

Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas
e culturais, das locais às mundiais, e também participar de
práticas diversificadas da produção artístico-cultural.

4

Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artísticas,
matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.
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5

Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de
informação e comunicação de forma crítica, significativa,
reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as
escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer
protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.

6

Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais,
apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao
seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência
crítica e responsabilidade.

7

Argumentar com base em fatos, dados e informações
confiáveis para formular, negociar e defender ideias, pontos
de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os
direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos
outros e do planeta.
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MATERIAL OPCIONAL
• Programação precisa e coesa,
mas flexível às características
regionais e locais.
• Processos e estratégias eficientes, que possibilitam aprendizagens efetivas ao aluno.
• Abrangência na extensão dos
conteúdos, sem negligenciar as
principais finalidades do Ensino Fundamental e com foco no desenvolvimento de habilidades e competências.
• Apresentação dos currículos em espiral, caracterizados pelo constante retorno dos conteúdos em níveis mais complexos, que evoluem progressivamente.
• Nas apresentações dos programas, os autores explicam a concepção
geral, a estrutura e a progressão de cada curso, bem como explicitam
as escolhas didáticas e os enfoques pedagógicos.
• O conteúdo programático é agrupado em blocos de aulas.

MATERIAL DO ALUNO
língua inglesa

Os alunos do 1º ao 5º ano recebem um caderno e um audiobook por ano.
Os temas abordados, bem
como as atividades propostas, visam fornecer subsídios ao desenvolvimento cognitivo dos alunos
e à aquisição de uma competência linguístico-comunicativa de nível básico.
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arteS

Os alunos do 1º ao 5º ano
recebem um caderno por ano.
O material está estruturado
em unidades temáticas que permitem contemplar os três eixos
articuladores do ensino na área de
linguagem artística:

CONHECER
Informação e reflexão sobre os
contextos filosóficos, históricos e
sociais relacionados à obra.
APRECIAR
Apreciação crítica da obra de arte e
do universo a ela relacionado.
PRODUZIR
O despertar da postura criativa no
fazer artístico.

xadrez

Os alunos do 1º ao 4º ano
recebem um caderno por ano.
O xadrez estimula o raciocínio e a concentração das crianças. Quando os estudantes jogam, são desafiados a analisar
situações, a formular estratégias
e a tomar decisões.

77

SUGESTÃO DE CARGA HORÁRIA MÍNIMA SEMANAL
Disciplina

1º ANO

2º ANO

3º ANO

4º ANO

5º ANO

Língua Inglesa

1 aula

1 aula

1 aula

1 aula

1 aula

Artes

1 aula

1 aula

1 aula

1 aula

1 aula

Xadrez

1 aula

1 aula

1 aula

1 aula

-

3 aulas

3 aulas

3 aulas

Total

3 aulas
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2 aulas
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ensino fundamental

Anos finais
alinhado

100%
com a
bncc

Apresentamos a nova edição do material didático de Ensino Fundamental Anos Finais, que tem como
elemento norteador a BNCC e traz um conjunto de
materiais e recursos alinhados às modernas concepções de ensino.

Os novos cadernos contemplam as competências gerais da Educação Básica, as competências das
áreas de conhecimento, as competências específicas dos componentes
curriculares, suas unidades temáticas, seus objetos de conhecimentos e
suas habilidades.
Nesse segmento de ensino, os alunos retomam, aprofundam e ampliam o que foi estudado nos Anos Iniciais. Tal processo permite não só a
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construção de conhecimentos relativos às áreas, como oferece a oportunidade de aproximar múltiplos saberes.
A formação para a autonomia se fortalece nessa etapa, na qual os
estudantes assumem maior protagonismo em relação aos estudos.
No Sistema de Ensino pH, oferecemos aos nossos alunos a melhor formação, tendo em vista a complexidade e o dinamismo do mundo
atual, chamando sempre a atenção para a necessidade de reflexão e de
compreensão das várias informações recebidas de diferentes fontes às
quais temos acesso.
Essa reflexão deve ser facilitada por nós, professores, ao indicarmos
aos alunos objetos do conhecimento relevantes e ao desenvolvermos
as competências e as habilidades necessárias ao indivíduo do século XXI.
A abordagem de temas e as estratégias de aula para cada módulo
do Caderno do Aluno são detalhadamente explicitadas no Caderno do
Professor com a intenção de contribuir para um projeto educativo significativo, que faça a diferença na vida do aluno e do professor.
A BNCC coloca como um dos objetivos valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social,
cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
Estamos no caminho certo!
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6°, 7°, 8° e 9° ANOS:
material do aluno
Os alunos recebem um caderno bimestral (4 cadernos por ano)
com as disciplinas Língua Portuguesa, Produção de texto, Matemática, História, Geografia e Ciências.

material do professor
Como os alunos, os professores recebem um caderno por bimestre, totalizando 4 cadernos por ano, com o seu componente curricular, orientações e estratégias para cada aula. A coleção apresenta
estrutura modular, totalizando 24 módulos por ano, de acordo com a
seguinte distribuição:
Caderno

módulos*

1

1a7

2

8 a 14

3

15 a 19

4

20 a 24
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SUGESTÃO DE CARGA HORÁRIA MÍNIMA SEMANAL
Disciplina

6º ao 9º ANO

Língua Portuguesa

3 aulas

Produção de texto

2 aulas

Matemática

5 aulas

Ciências

3 aulas

História

3 aulas

Geografia

3 aulas
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material do aluno
ABERTURA DE MÓDULO
Apresenta uma imagem instigante, objetos do conhecimento e habilidades que serão trabalhadas ao longo do módulo. As habilidades da
BNCC são apresentadas de forma resumida no Caderno do Aluno, mas
são encontradas integralmente no Caderno do Professor.
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PARA COMEÇAR
Seção de apresentação e contextualização inicial do objeto do conhecimento que
será abordado no módulo. Nesta seção, podem aparecer tirinhas, notícias de jornal ou
outros textos adequados aos alunos desse
segmento de ensino.

PARA RELEMBRAR
Seção eventual destinada a relembrar conhecimentos que já foram
abordados e que servem de pré-requisitos para os assuntos que serão
estudados em seguida.

PARA APRENDER
Aqui os objetos de conhecimento são
detalhados, seguindo uma ordem lógica de
apresentação dos conteúdos em nível crescente de dificuldade. Esta seção conta com
múltiplos boxes que têm a finalidade de dinamizar o conteúdo e trabalhar temas transversais e interdisciplinares.

GLOSSÁRIO
Definição de termos utilizados no texto teórico.
+ CIÊNCIAS /+ ENTRELINHAS
Boxe eventual com aprofundamentos e ampliações
do tema do módulo.
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GOTAS DE SABER
Textos com assuntos interessantes e que ampliam o conhecimento do aluno.

INTERDISCIPLINAR
Boxe com conteúdos que promovem conexões entre as disciplinas.

OLHAR GEOGRÁFICO
Boxe que trabalha aprofundamento e ampliação de conceitos
da Geografia.

PARA CONCLUIR
Esta seção apresenta um encerramento do aprendizado do módulo. Sua proposta não é resumir os
conteúdos, mas sistematizar e relacionar os principais tópicos estudados.
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SITUAÇÃO-PROBLEMA
Nesta seção, o aluno é convidado a analisar situações ou fenômenos relacionados às
habilidades desenvolvidas no módulo.
É uma proposta para auxiliar a fixação dos
conteúdos com exemplos ou reflexões sobre
os temas em questão.

ATIVIDADE PRÁTICA
Em alguns módulos, convidamos o aluno
a realizar atividades práticas ou de campo que
contribuem para o desenvolvimento das habilidades de observação, análise e experimentação, e para a compreensão de alguns fenômenos estudados.
PRATICANDO O APRENDIZADO
Seção de atividades discursivas, com o objetivo de rever e praticar o que foi estudado.

APLICANDO O CONHECIMENTO
Seção de questões contextualizadas que
possibilitam a aplicação prática dos objetos
do conhecimento.
DESENVOLVENDO HABILIDADES
Seção com questões contextualizadas
que apresentam problemas a serem resolvidos
pelos alunos.
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material DO PROFESSOR
O Material do Professor traz orientações escritas por autores atuantes em sala de aula, o que determina o detalhamento e a praticidade
dos encaminhamentos. Neste item, o docente encontra:
• Estratégias voltadas ao desenvolvimento de competências e habilidades indicadas na BNCC.
• Sugestões práticas e enriquecedoras de dinâmicas a serem aplicadas
em sala de aula.
• Indicações de complementos, como livros, textos, sites etc.

LÍNGUA INGLESA

Ao dominar a Língua Inglesa, os alunos podem se comunicar com
pessoas de diversas partes do globo e diferentes culturas, ter acesso a
uma gama mais rica de informações, capacitar-se melhor para o mercado de trabalho. Enfim, adaptar-se à realidade de um mundo globalizado
e em constante mutação.
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LÍNGUA espanhola

Este material foi idealizado a fim de estimular os alunos a trabalharem de forma autônoma, permitindo a cada um identificar potencialidades e dificuldades ao aprender a Língua Espanhola. O estímulo
à capacidade de ouvir, discutir, falar, escrever, descobrir, pensar e criar
situações relativas aos temas dos módulos de ensino é um caminho
que, acreditamos, amplia a capacidade de observar elementos comuns a várias situações.

EDUCAÇÃO FÍSICA

A função da escola é propiciar às crianças e adolescentes a aquisição
dos instrumentos que lhes possibilitem o acesso aos rudimentos da ciência (saber elaborado). Esses saberes são integrados ao currículo por meio
dos componentes curriculares. A Educação Física é um desses componentes e deve ser clara a sua importância dentro do âmbito escolar.
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ARTE

Tomamos as artes como área do conhecimento humano, necessária e acessível a todos, e não como um dom de artistas privilegiados.
Propomos um processo de ensino-aprendizagem que não seja limitado
à aparência de fenômenos artísticos, mas que estude o desenvolvimento das técnicas e a aplicação de conceitos e promova uma reflexão ética
e estética.

FILOSOFIA

O curso de Filosofia tem como objetivo promover a prática do “filosofar”, que se diferencia do simples aprendizado da história da Filosofia,
uma vez que busca desenvolver uma prática de pensamento fundada na
dúvida constante, incluindo o questionamento sobre si mesmo e sobre
o mundo ao redor. Partindo do trabalho com textos e imagens, e contando com a atuação do professor/“provocador”, pretende-se trabalhar
uma série de temas geradores de reflexão e crítica, tendo no horizonte
a construção do aluno como sujeito autônomo.
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PRÁTICAS DE LEITURA e ESCRITA

O domínio de práticas de leitura e escrita é imprescindível para atuar com autonomia e senso crítico na sociedade. Em resposta a isso, este
material promove atividades de produção textual que simulam circunstâncias reais de escrita, ampliando o repertório dos estudantes e criando situações de protagonismo para nossos jovens. Explorando gêneros
nascidos na cultura digital e também gêneros mais consolidados, o livro Práticas de Leitura e Escrita é um aliado dos professores na promoção da capacidade analítica, das competências associadas ao texto e da
criatividade, aproveitando sempre temáticas relevantes a adolescentes
e pré-adolescentes contemporâneos.
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SUGESTÃO DE CARGA
HORÁRIA MÍNIMA SEMANAL
Disciplina

6º ao 9º ANO

Língua Inglesa

2 aulas

Língua Espanhola

1 aula

Arte

1 aula

Educação Física

2 aulas

Filosofia

1 aula

Práticas de Leitura e Escrita

1 aula

Total

8 aulas

92

93

POR DENTRO DO
NOVO ENSINO MÉDIO
alinhado

100%
com a
bncc

O material do Sistema de Ensino pH para o
Novo Ensino Médio está cuidadosamente reformulado para atender às Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM) e à BNCC.

Nesta etapa, é fortalecido o desenvolvimento
da autonomia do indivíduo, uma vez que os estudantes assumem maior protagonismo em relação aos próprios estudos
e incluem, em seus projetos de vida, o direcionamento para as áreas de
conhecimento em que desejam se aprofundar e ampliar suas experiências. Para apoiá-los nesse processo, o Sistema de Ensino pH apresenta
uma metodologia de ensino orientada para o desenvolvimento de habilidades e competências esperadas para o ingresso nas principais universidades do país e para a formação de cidadãos críticos e conscientes,
capazes de enfrentar os desafios da sociedade contemporânea.
Desse modo, o material do Novo Ensino Médio é composto pela
Formação Geral Básica, que atende aos pressupostos da BNCC e é obrigatória para garantir o desenvolvimento das habilidades e competências
essenciais em cada área do conhecimento, e pelos Itinerários Formativos, que constituem a parte flexível do currículo, na qual o aluno poderá
aprofundar seus estudos na área de maior interesse.
Tanto na Formação Geral Básica quanto nos Itinerários Formativos,
oferecemos material produzido para os estudantes, o Caderno do Aluno,
e para os professores, o Manual do Professor, além de uma série de objetos educacionais digitais integrados ao material do Sistema de Ensino
pH por meio da plataforma Plurall.
Os Cadernos do Aluno contêm teoria e atividades e são estrutura94

dos de modo que os objetos de conhecimento sirvam de ferramentas
que desenvolvam competências e habilidades a partir do enfrentamento de situações-problema. Afinal, sem o domínio teórico aprofundado,
inviabiliza-se o desenvolvimento de quaisquer habilidades.
Além disso, por meio do Manual do Professor, compartilhamos nossas ideias de abordagem de conteúdo e estratégias de aula para cada
um dos módulos presentes no Caderno do Aluno. O objetivo desse material é facilitar o planejamento do professor e orientar sua atuação em
sala de aula, sem comprometer a autonomia necessária para o desempenho das funções docentes em diferentes contextos.
Juntos, o Caderno do Aluno, o Manual do Professor e todas as outras
soluções ofertadas pelo pH via Plurall possibilitam a apresentação do conteúdo completo, aprofundado e contextualizado, sempre levando em consideração a maturidade dos alunos em cada ano do Novo Ensino Médio.
No entanto, um sistema de ensino não se limita à produção do material didático. Assim, estamos comprometidos em oferecer também um
conjunto de ações e ferramentas voltadas ao desenvolvimento acadêmico do aluno, além de um suporte constante ao professor. Nosso sistema é a soma do material didático, das soluções tecnológicas, das avaliações e da assessoria pedagógica sempre presente, proporcionando uma
experiência única de aprendizagem.
Nosso cronograma de implementação do Novo Ensino Médio permite uma transição suave e sem rupturas. Em 2021, lançamos o 1º ano;
em 2022, o 2º ano; e, em 2023, concluiremos o lançamento do Novo Ensino Médio do pH com o 3º ano. Com essa entrega gradual, conseguimos
orientar e apoiar os estudantes e escolas diante dessa nova realidade.
O material do 3º ano segue com proposta revisional e será construído com base na Nova Matriz de Referência Enem, ainda a ser divulgada pelo INEP. Essa estratégia objetiva revisar e aprofundar esse mesmo
conteúdo apresentado no 1º ano e no 2º ano e, assim, reforçar a preparação para o Enem e para os principais vestibulares.

95

BASEADO NA REFORMA
Este material passa a fazer parte do nosso portfólio para agregar
ainda mais possibilidades para as nossas escolas e professores parceiros,
além de acelerar a adequação desse segmento da educação básica ao
novo marco legal.
Com a implementação do Novo Ensino Médio, nossos alunos passam a ter suas horas nesse segmento divididas em Formação Geral
Básica (comum a todos) e Itinerários Formativos (escolha dos alunos).
A nossa Formação Geral Básica é desenhada para garantir aos nossos alunos uma formação que permita o aprendizado dos conteúdos
básicos previstos nas diretrizes da BNCC para que eles possam aprofundar seus conhecimentos no Itinerário Formativo de sua escolha.
Tanto a Formação Geral Básica quanto os Itinerários Formativos
trabalham as habilidades dos referenciais curriculares para esses dois
modelos e ainda permitem que os conteúdos do Enem e dos vestibulares do Brasil sejam trabalhados com profundidade ao longo dos três
anos do Ensino Médio.
O Sistema de Ensino pH entrega com orgulho esse material, acreditando que as mudanças que implementaremos estão de acordo com
as habilidades e as competências do século XXI e adequadas à realidade
nacional. Com esse material, potencializamos o suporte a nossos alunos
e professores para que os objetivos de vida dos estudantes sejam plenamente atingidos.
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Por que um Novo Ensino Médio?
O jovem que vive às portas da terceira década do século XXI não
pode continuar repetindo a sua justa pergunta: “Para que eu estou aprendendo isso?”. Os anseios desses estudantes estão a cada ano em maior
descompasso com um Ensino Médio que não considera a necessidade
de trazer significado para todos os conhecimentos, o protagonismo, a
responsabilidade, os projetos de vida e as escolhas dos próprios alunos.
Por acreditar – sem desconsiderar as muitas dificuldades externas
às escolas – que promoveremos um desenvolvimento mais integral dos
jovens, o Sistema de Ensino pH já começou a trabalhar profundamente
para essa transição.

O que a mudança prevê?
Em 2014, o MEC e os Conselhos Estaduais de Educação iniciaram as
discussões do Plano Nacional de Educação, que prevê a renovação do
Ensino Médio, com abordagens interdisciplinares e currículos flexíveis.
Três anos depois, em 2017, a mais importante lei da educação básica brasileira – a Lei de Diretrizes e Bases (Lei nº 13.415/17) – foi alterada, consolidando as mudanças nesse segmento.
Nossos alunos passam a ter suas horas nesse segmento divididas
em Formação Geral Básica e Itinerários Formativos, além de ter a carga
horária anual ampliada progressivamente, num prazo de até 5 anos.

Simule a grade horária da sua
escola de acordo com o Novo Ensino Médio.
sistemadeensinoph.com.br/novo-ensino-medio/
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FORMAÇÃO GERAL BÁSICA
O currículo do 1º ano do Ensino Médio foi reelaborado para que as
habilidades e competências expressas na BNCC sejam desenvolvidas na
Formação Geral Básica.
A Formação Geral é obrigatória e comum a todos os alunos da escola. Nela, respondemos à pergunta prática: Qual é o mínimo que todo
estudante brasileiro precisa desenvolver de habilidades e competências
ao longo do Ensino Médio?
O Sistema pH conservou todas as unidades curriculares tradicionais das 4 áreas do conhecimento, totalizando uma carga horária mínima sugerida de 21 tempos semanais.
1.
2.
3.
4.

Linguagens e suas tecnologias;
Matemática e suas tecnologias;
Ciências da Natureza e suas tecnologias;
Ciências Humanas e Sociais aplicadas.
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material do aluno
Na Formação Geral Básica, a cada bimestre, todos os alunos receberão quatro cadernos, organizados por áreas do conhecimento:
1 Caderno de Linguagens e suas Tecnologias (por bimestre);
1 Caderno de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas (por bimestre);
1 Caderno de Matemática e suas Tecnologias (por bimestre);
1 Caderno de Ciências da Natureza e suas Tecnologias (por bimestre).
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CARGA HORÁRIA SEMANAL - FORMAÇÃO GERAL BÁSICA
COMPONENTE CURRICULAR

TEMPO DE AULA

Língua Portuguesa

2T

Produção de Texto

2T

Língua Inglesa

1T

História

2T

Geografia

2T

Filosofia

1T

Sociologia

1T

Matemática I

2T

Matemática II

2T

Física

2T

Química

2T

Biologia

2T

C.H. MÍN. TOTAL

21T

Cada componente curricular conta, no ano, com 24 módulos a serem aplicados um por semana, exceto Filosofia, Sociologia e Língua Inglesa, que contam com 12 módulos cada um, a serem aplicados um a
cada duas semanas.
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material DO PROFESSOR
O Manual do Professor está dividido em 4 cadernos (1 por bimestre), contendo uma reprodução do material dos alunos com as respostas e a parte com o planejamento, sugestões, estratégias de aula
e exercícios resolvidos.
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Itinerários Formativos
Os Itinerários Formativos são a grande novidade do Novo Ensino
Médio. Essa é a parte que permite a flexibilização no segmento, pois os
estudantes têm a possibilidade de escolher quais dos itinerários oferecidos pela escola eles irão cursar, de acordo com seus projetos de vida e
interesses pessoais.
Esses itinerários contemplam todas as áreas do conhecimento e
seus módulos são organizados sempre a partir de pelo menos um dos 4
eixos estruturantes:
•
•
•
•

Investigação científica;
Processos criativos;
Mediação e intervenção sociocultural;
Empreendedorismo.

Oferecemos duas versões do Novo Ensino Médio: o pH Premium e
o pH Essencial, cada um com sua organização e extensões dos Itinerários Formativos.

pH PREMIUM
No pH Premium, a escola oferece ao estudante, que já cursa 21 tempos na Formação Geral, a opção de escolha de um dos dois Itinerários
Formativos disponíveis nessa versão:

Linguagens e
Ciências Humanas e
Sociais Aplicadas

ou
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Matemática
e Ciências da
Natureza

Assim, o aluno soma mais 12 tempos de componentes curriculares
específicos às áreas de conhecimento do seu interesse, totalizando uma
carga horária mínima de 33 tempos de aulas.

material do aluno
Cada estudante recebe um caderno por bimestre referente ao itinerário escolhido, com todos os componentes curriculares contidos nele.
*Ao longo do Ensino Médio, sob orientação e decisão da escola de quando é possível fazê-lo, os alunos poderão trocar de
Itinerário Formativo.
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material DO PROFESSOR
Os professores recebem um Manual do Professor referente ao
componente curricular, incluindo orientações de aula e respostas.
CARGA HORÁRIA MÍNIMA SEMANAL - PH PREMIUM
1. LINGUAGENS E CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS
COMPONENTE CURRICULAR

TEMPO DE AULA

Língua Portuguesa

2T

Produção de Texto

3T*

Língua Inglesa

1T

História

2T

Geografia

2T

Filosofia

1T

Sociologia

1T

C. H. MÍN. TOTAL

12T

2. MATEMÁTICA E CIÊNCIAS DA NATUREZA
COMPONENTE CURRICULAR

TEMPO DE AULA

Matemática

3T

Física

3T

Química

3T

Biologia

3T

C. H. MÍN. TOTAL

12T

*No Itinerário de Linguagens e Ciências Humanas e Sociais aplicadas, a escola pode livremente
decidir oferecer 3 tempos de Produção de Texto e 1 de Língua Inglesa ou 2 de Produção de
Texto e 2 de Língua Inglesa.
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pH ESSENCIAL
Considerando a grande diversidade das nossas escolas parceiras,
apresentamos o pH Essencial como a opção de adoção de Itinerários
Formativos menos extensa, porém mais flexível.
Há duas opções no formato essencial:
1. A escola escolhe 2 itinerários de 6 tempos e oferece para
seus alunos;
2. A escola escolhe um itinerário de 6 tempos que será fixo, comum a todos os estudantes, e mais 2 itinerários de 6 tempos
entre os quais os alunos poderão escolher qual cursar.
O pH Essencial conta com 4 itinerários, de 6 tempos cada um:
• Linguagens (Língua Portuguesa,Produção de Texto e Língua Inglesa);
• Ciências Humanas e Sociais Aplicadas (História, Geografia, Filosofia
e Sociologia);
• Matemática e Física;
• Biologia e Química.
O estudante, que já cursa 21 tempos na Formação Geral, adiciona
mais 6 ou 12 tempos de aula, conforme organização dos itinerários da
escola com o material pH.
Assim a carga horária mínima total do aluno é de 27 ou 33 tempos semanais.

NOTA: Caso a opção seja por somente dois itinerários, recomenda-se a combinação do material
do pH com outras soluções educacionais SOMOS ou a adoção de disciplinas eletivas SOMOS
(ex.: Arte em Contexto, Língua Espanhola, Educação Financeira e Empreendedorismo Criativo).
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material do aluno
Um ou 2 cadernos do(s) itinerário(s) escolhido(s), a depender da
oferta de itinerários da escola.

material DO PROFESSOR
Um Manual do Professor referente ao componente curricular, incluindo orientações de aula e respostas.

CARGA HORÁRIA SEMANAL - PH ESSENCIAL
1. LINGUAGENS
COMPONENTE CURRICULAR

TEMPO DE AULA

Língua Portuguesa

2T

Produção de Texto

3T*

Língua Inglesa

1T

*No Itinerário de Linguagens, a escola pode livremente decidir oferecer 3 tempos de Produção
de Texto e 1 de Língua Inglesa ou 2 de Produção de Texto e 2 de Língua Inglesa.
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CARGA HORÁRIA SEMANAL - PH ESSENCIAL
2. CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS
COMPONENTE CURRICULAR

TEMPO DE AULA

História

2T

Geografia

2T

Filosofia

1T

Sociologia

1T
3. MATEMÁTICA E FÍSICA

COMPONENTE CURRICULAR

TEMPO DE AULA

Matemática

3T

Física

3T
4. BIOLOGIA E QUÍMICA

COMPONENTE CURRICULAR

TEMPO DE AULA

Biologia

3T

Química

3T

NOTA: As alterações na Lei de Diretrizes e Bases tornaram o ensino de Língua Inglesa obrigatório no Novo Ensino Médio, não impedindo as escolas de incluírem nos seus currículos,
em caráter optativo, outras línguas estrangeiras, preferencialmente a Língua Espanhola.
Dessa forma, tanto a Formação Geral Básica quanto os itinerários que contenham a área de
conhecimento de Linguagens do pH incluem, sem custo extra, material de Língua Inglesa. O
material de Língua Espanhola é oferecido como opção complementar às escolas.
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CONECTANDO SABERES
Pensando nas mais modernas metodologias de ensino e aprendizagem, a plataforma digital Plurall do pH traz como novidade a seção Conectando Saberes. Vídeos e animações validados pelos nossos autores e
exclusivamente produzidos para integrar os conhecimentos desenvolvidos nos diferentes componentes curriculares dos Itinerários Formativos
garantem ainda mais significado ao aprendizado dos nossos estudantes.

Trilhando os Itinerários com os autores pH
Sem dúvida, há um desafio especial na implantação do Novo Ensino
Médio relacionado aos Itinerários Formativos. Por isso, numa seção digital, acessada via Plurall, os nossos Manuais do Professor receberão constantemente vídeos gravados pelos próprios autores do material.
Queremos que eles dividam com os professores das escolas parceiras
uma visão geral dos cadernos dos Itinerários Formativos. As razões para a
escolha dos temas desses cadernos de três módulos, as propostas principais de trabalho de cada módulo, os destaques entre os muitos objetos de
conhecimento possíveis e as sugestões de práticas de sala de aula são compartilhados, gradativamente, nessa nova seção do material digital.
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PROJETO DE VIDA
Por acreditar que a escola tenha o papel fundamental de orientar e
auxiliar os jovens na reflexão e nas decisões que envolvem os seus Projetos de Vida, o Sistema de Ensino pH entrega gratuitamente material digital produzido para auxiliar diretores, coordenadores e professores nessa tarefa prevista para o Novo Ensino Médio. Apesar de Projeto de Vida
não ser um componente curricular a ser ministrado tradicionalmente,
nossas escolas parceiras recebem esse material como subsídio para ser
usado numa disciplina extra, em encontros regulares ou num trabalho
autogerido pelos alunos.
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DISCIPLINAS OPCIONAIS
O Novo Ensino Médio passa a possibilitar que os estudantes optem
por complementar ou expandir suas cargas horárias de itinerário, cursando unidades curriculares eletivas em modelo semelhante ao que é
ofertado no Ensino Superior.

• Empreendedorismo
Criativo.
• Educação Financeira.

Além disso, o pH dispõe de materiais complementares que podem
compor o Itinerário Formativo de Linguagens ou ser oferecidos como
cursos eletivos:

• Língua Espanhola.
• Arte em Contexto.
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PROPOSTA
PEDAGógica
O pH sempre se destacou na preparação para o Enem e para os vestibulares, culminando no excelente desempenho de seus alunos a cada ano,
tanto em relação aos primeiros lugares como em relação à porcentagem de
alunos aprovados nos exames das universidades mais prestigiadas do país.
O material é planejado para garantir o perfeito entendimento dos conteúdos e o desenvolvimento das diversas habilidades.
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material do aluno
Nossos alunos recebem 2 cadernos por bimestre (Linguagens e
Ciências Humanas; Matemática e Ciências da Natureza), totalizando
8 cadernos por ano e também 1 caderno de língua estrangeira (Inglês
ou Espanhol).

material DO PROFESSOR
O Manual do Professor está dividido em 4 cadernos (1 por bimestre), contendo uma cópia do material dos alunos com as respostas e a parte com o planejamento, sugestões, estratégias de aula e
exercícios resolvidos.

MATERIAL OPCIONAL
Os materiais de Arte, Filosofia, Sociologia e uma segunda língua
estrangeira (Espanhol ou Inglês) são opcionais e podem ser adquiridos para complementar a formação dos alunos no Pré-Vestibular.
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provas E
SIMULADOS
As provas e os simulados oferecidos pelo Sistema de Ensino pH são
instrumentos de avaliação de todos os agentes da escola: alunos, professores, coordenadores ou gestores.
As avaliações propostas pelo Sistema de Ensino pH não substituem
as avaliações da escola e são, na sua absoluta maioria, objetivas. Indicamos que a sua escola continue a fazer avaliações internas que permitam
a análise do desenvolvimento do aluno em provas discursivas.
De forma geral, as avaliações apresentam duas perspectivas: uma
classificatória e outra analítica. Quando as provas são usadas e analisadas sob a perspectiva classificatória, os focos são a nota e o resultado.
Quando as avaliações são usadas sob a perspectiva analítica, o objetivo
é criar um diagnóstico que revele o que o aluno errou e por que ele
errou. A gestão pedagógica
baseada em dados trabalha
com a perspectiva analítica, ou seja, as avaliações e
os seus diagnósticos são as
peças fundamentais para o
desenvolvimento da escola.
Queremos saber quando e
por que ocorrem os erros e,
a partir daí, criamos planos
de ação.
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Sistema de
Avaliação Completo
As avaliações de Aprendizagem do 2º ao 9º ano do Ensino Fundamental e 1º e 2º ano do Ensino Médio contemplam as disciplinas regulares do Caderno do Aluno. A Avaliação Institucional SOMOS avalia o desempenho dos alunos em Linguagens, Matemática, Ciências Humanas e
Ciências da Natureza ao fim dos grandes ciclos: 2°, 5° e 9° ano e 3º ano
do Ensino Médio com correção TRI. Elas acontecem bienalmente e têm
suas matrizes alinhadas à BNCC e ao ENEM (2014).

Estamos em constante processo de atualização
e aperfeiçoamento editorial, acompanhando a
evolução das principais provas do país.

Ensino Fundamental (2º Ao 9º ANO)
• 4 Avaliações de Aprendizagem ao ano (1 por bimestre) com aplicação
digital e relatórios no Plurall (disponibilização das provas e gabaritos
em PDF).
• 1 Avaliação Institucional para o 2º ano (disponibilização em PDF + chaves de correção).
• 1 Avaliação Institucional para o 5º ano (aplicação digital + relatórios
no Plurall).
• 1 Avaliação Institucional para o 9º ano (aplicação digital + relatórios
no Plurall).
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ENSINO MéDIO E PRé-VESTIBULAR (1º Ao 3º ANO)
• Para o 1º e 2° ano: 4 Avaliações de Aprendizagem ao ano (1 por bimestre) com aplicação digital e relatórios no Plurall (disponibilização das
provas + gabaritos em PDF).
• Para todo o Ensino Médio: 6 Simulados Enem com aplicação digital
e correção em TRI no Plurall (disponibilização das provas + gabaritos
em PDF).
• Para o 3° ano: 1 Avaliação Institucional (aplicação digital e relatórios no Plurall).
• Simulados (1ª e 2ª fase): UERJ + FUVEST + UNICAMP + UNESP + UNIFESP + PAS UNB + UNB (tradicional) + ITA/IME com aplicação digital e
relatórios no Plurall, com disponibilização das provas e gabaritos em
PDF. Há um simulado para cada uma dessas universidades.

1 PO

2P

R ANO

1P

OR ANO

OR ANO

simulados de
vestibulares
2P

1P

OR ANO

OR ANO

Questões objetivas: correção TCT
Questões dicursivas: chave de correção
UnB - apenas gabarito

1P

1P

OR ANO

2P

1P

OR ANO
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OR ANO

OR ANO

Hzinho
p
AVALIAÇÃO CONTÍNUA: UM GRANDE
DIFERENCIAL PARA SUA ESCOLA

Ao término de cada módulo, o aluno acessa o Plurall e responde
a 10 questões objetivas pelo próprio aplicativo ou site web. A correção é automática.
Objetivos Pedagógicos: manter o aluno estudando e revisando o
conteúdo o tempo todo. Para nós, estudar é um hábito que deve ser desenvolvido cotidianamente e serve como um elemento de diagnóstico
da qualidade do ensino na escola.
Objetivo Operacional: é uma ferramenta para que a coordenação
avalie o desempenho das turmas e de seus professores.

RELATÓRIOS DE
DESEmPENHO
Para que possamos operar o PDCA EDUCACIONAL, além de excelentes avaliações, precisamos de relatórios bastante detalhados que
permitam uma visão dos pontos fortes e daqueles que precisam ser
melhorados. Assim, podemos elaborar diagnósticos e propor planos de
intervenção pedagógica.
O Sistema de Ensino pH disponibiliza diferentes relatórios no Plurall
que estão em constante processo de aperfeiçoamento.
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Relatório dos pHzinhos
Por meio desses relatórios, coordenadores e professores conseguem visualizar o desempenho individual dos alunos e, dentro da turma,
o índice de erros e acertos nas questões em cada bloco de atividades.
Esses dados podem ser exportados para o excel, o que facilita a transposição para os registros escolares dos alunos.
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Relatório de Avaliações de Aprendizagem
Nesses relatórios, contamos com correção no formato da Teoria Clássica de Testes (TCT). Coordenadores e professores visualizam
os alunos que entregaram a prova, o dia e horário de entrega, assim como o tempo que cada aluno levou para realizar a avaliação.
Também é possível visualizar o aproveitamento dos alunos individualmente ou da turma como um todo. Os dados desse relatório são
exportáveis para Excel.
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Relatórios dos Simulados ENEM
Contam com correção em TRI – Teoria de Resposta ao Item, trazendo maior detalhamento em relação ao desempenho individual dos
alunos, ou das turmas da escola, tanto na área de conhecimento quanto
nos componentes curriculares em específico. Nesses relatórios professores e coordenadores podem visualizar, por exemplo, a taxa de marcação em cada um dos distratores das questões, o que possibilita um
trabalho aprofundado na preparação de alunos de alto rendimento.

Os alunos também possuem relatórios acerca dos seus desempenhos em pHzinhos, Avaliações de Aprendizagem e Simulados no Plurall,
bem como comprovantes de entrega dessas atividades.
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ESCOLA
PARCEIRA

SISTEMA
pH

AUTORIA
CONTEÚDOS
PARCERIA

PROFESSOR
PROTAGONISTA

ALUNO
PROTAGONISTA

O Sistema de Ensino pH é feito para o crescimento e aperfeiçoamento das aprendizagens dos alunos brasileiros. Os professores das escolas parceiras são os profissionais preparados para disseminar com qualidade os conteúdos que os nossos autores/professores planejaram em
cada módulo, sem tirar a autoria da aula mediada pelo professor. Diferentemente de algumas discussões contrárias ao uso de Sistema de Ensino,
acreditamos que o uso de material didático nas aulas do professor não
é limitador. Nós acreditamos no trabalho em parceria. Nós somamos os
esforços, ampliamos as estratégias para que cada área de conhecimento tenha, cada vez mais, diferentes recursos para a aprendizagem dos
alunos. E para que toda essa parceria aconteça da forma mais harmônica possível, temos uma equipe de assessores pedagógicos composta
por diferentes profissionais comprometidos com a educação, dispostos e
sempre preparados para orientar a gestão das escolas, os professores, os
alunos e até as famílias. Juntos sempre seremos mais fortes! O trabalho
coletivo sempre será a nossa força!

Aline Castro
Gerente da Assessoria Pedagógica
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atendimento
O atendimento da assessoria pedagógica ocorre em duas etapas:
implantação e acompanhamento.

A implantação tem 3 objetivos principais:

1

apresentar a Metodologia educacional do sistema de ensino pH
• Capacitar professores e gestores no uso das ferramentas
oferecidas pela Plataforma: calendário, avaliações, uso do
material didático, EADs, Plurall etc.
• Apresentar a proposta pedagógica dos diversos segmentos e potencializar o uso do material didático.
• Introduzir os elementos da “cultura pH”: foco no resultado e formação.
• Apresentar o modelo de avaliação proposto para
cada segmento e analisar, junto à escola, os relatórios
das avaliações.
• Sugerir mudanças e/ou adaptações no calendário escolar, na grade curricular e até mesmo na estrutura de
avaliação, podendo contribuir para o desenvolvimento
da proposta pH sem que a escola perca sua identidade.
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2

3

Capacitar o setor administrativo e pedagógico
• Dar suporte para o setor de gestão escolar referente às
ferramentas da plataforma.
• Treinar a escola para que ela possa dar os primeiros passos na plataforma com segurança.
• Capacitar a escola no uso do portal, facilitando o processo de solicitação de material, de cadastramento de alunos,
envio de provas e todas as demais funções.
Encantamento pH
• Apresentar a metodologia pH para pais e alunos. É importante explicitar quais são as propostas da plataforma
e os ganhos que a escola passa a ter.
• O intuito maior dessa atividade é conferir segurança aos
pais, para que eles se sintam confortáveis com a escolha
da escola.
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acompanhamento
O acompanhamento realizado pela nossa equipe de assessoria pedagógica tem 3 objetivos diferentes:

1

2

Acompanhamento pedagógico
• Fazer o acompanhamento do uso do material e das demais ferramentas da plataforma.
• Ministrar palestras e oficinas de cunho pedagógico que
contribuam para a formação dos professores.
• Receber feedback sobre o material e a plataforma.
• Ministrar palestras para os alunos e professores sobre a
cultura pH de estudo: “aprendendo a aprender”.

acompanhamento da gestão escolar
• Construir com os gestores e coordenadores estratégia
para o fortalecimento financeiro e pedagógico da escola.
• Contribuir para a construção de estratégias de captação
e renovação.
• Compartilhar com a escola boas práticas financeiras de
marketing e de atendimento.
• Ministrar palestra para equipes de atendimento e de
gestão escolar.
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3

Diagnóstico escolar (presencial ou virtual)
• Essa visita pode ocorrer simultaneamente às demais ou
de forma virtual. A visita tem como objetivo analisar o
resultado da escola nas avaliações feitas pela plataforma,
usando como parâmetro outras escolas da plataforma.
O diagnóstico visa elevar o desempenho, contribuindo
para a evolução do ensino.
• Mais que oferecer um diagnóstico, temos de construir
junto às escolas uma estratégia pedagógica que alavanque o processo de aprendizagem e resulte na melhoria
das avaliações.

Nossa assessoria é focada em resultado, acompanhando escolas em provas e simulados que a plataforma
oferece. Nosso objetivo é criar uma estratégia pedagógica
bem-estruturada, para que o desempenho de nossas escolas cresça significativamente

pH na escola
A Assessoria Pedagógica oferece, também, uma diversidade de palestras e oficinas. Os temas são bastante variados e voltados para os
diversos públicos que compõem a comunidade escolar.
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CAPACITAÇÃO E
RELACIONAMENTO
• Fale com o autor (dúvidas e sugestões por e-mail).
• Área de capacitação no portal (10 vídeos para o Ensino Fundamental
- Anos Finais + 10 vídeos e 30 pílulas para o Ensino Médio).
• Inteligência educacional.
• Cursos EAD.
• Portal pH.
• pH para coordenadores.

1
2

Fale com o Autor
Todos os professores de rede e do Sistema de Ensino pH
têm a possibilidade de manter contato com os nossos autores via e-mail.

Área de Capacitação no Portal
No portal, temos a área de capacitação, por meio da
qual é possível acessar os vídeos dos autores de todo material pH (da Educação Infantil ao Ensino Médio). Lá os autores
explicam o uso do material e os detalhes de cada disciplina.
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3

Área de Capacitação no Portal
Visando garantir aproveitamento de todos os recursos disponíveis às escolas parceiras e para que elas possam
executar a gestão pedagógica, oferecemos suporte remoto;
com isso, todo o processo de avaliação pode ser compreendido para uma utilização eficiente dos relatórios de desempenho e pHs.
Quando surgir a necessidade de suporte, nossa equipe
estará disponível on-line para sanar dúvidas através dos interlocutores. Os contatos também terão a função de garantir um
serviço de qualidade em suas interfaces. A área de suporte atua
como uma parceria da Assessoria Pedagógica para garantir
que as escolas tenham suas demandas atendidas.
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4

Programa de formação de professores - EAD (Ensino a Distância)
Nossa proposta de formação a distância visa ampliar o
repertório didático dos professores de nossas escolas, por
meio de cursos que aprimoram os conceitos abordados na
formação do professor e sua prática docente.
São oferecidos cursos de diferentes assuntos, em
formato simples e intuitivo, cujo material se baseia em
conteúdo elaborado para uso no dia a dia do professor.
Veja abaixo os cursos que preparamos:
•
•
•
•

Libras e inclusão: educação bilíngue para surdos.
Metodologias ativas.
BNCC: da construção à implementação.
Avaliações da Aprendizagem.

Confira todo o portfólio de cursos clicando aqui.

CERTIFICAÇÃO
Ao fim de cada curso, o professor recebe um certificado de participação.

Saiba mais clicando aqui.
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conheça o funcionamento dos cursos:
webaula
PASSO 1: Vídeo

proposta didática
PASSO 4: Proposta didática

O estudo começa. Com a
palavra, os especialistas.

O professor recebe uma
sugestão prática para aplicar os
conceitos estudados em sua sala
de aula.

textos do curso
PASSO 2: Texto-base

ATUALIZAÇÃO
PASSO 5: Saiba mais

Em seguida, o professor
aprofunda os estudos com uma
leitura complementar.

Para manter-se atualizado,
disponibilizamos links e artigos
atuais sobre o tema estudado.

REFLEXÃO
PASSO 3: Pense nisso

AVALIAÇÃO
PASSO 6: Avaliação
E, para encerrar, uma rápida atividade de verificação de
aprendizagem.

Munido de várias novas informações, o professor reflete
sobre o tema em questão.
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5

6

portal pH
O portal pH promove interação e conteúdo na medida
certa: de uso simples e em conformidade com a proposta
pedagógica da plataforma. Por meio dele, seu professor e
equipe poderão contar com serviços e produtos para apoiar
o planejamento das aulas: propostas pedagógicas, subsídios
para provas, separatas, manual, caderno digital, entre outros.

Webinários pH - Escola Digital
A equipe do Sistema pH promove programas on-line
para orientar os educadores parceiros a organizarem e executarem seu planejamento pedagógico de forma remota.
Esse programa surgiu em meio à pandemia do novo coronavírus e compartilha as melhores práticas para que a comunidade escolar tenha o suporte necessário.
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pH PARA COORDENADORES
O projeto tem como premissa fornecer base teórica para
nortear a reflexão sobre as práticas por meio de conteúdos
apresentados nos seguintes formatos:
• Vídeos protagonizados por especialistas da área da
educação.
• Indicações de leituras.
• Disponibilização das apresentações (slides), que poderão ser utilizadas pelo coordenador em sua prática escolar. Todos os materiais são disponibilizados
via Portal pH.
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A equipe de marketing do pH conta com uma visão estratégica
para sua escola crescer com solidez, tornar-se referência e oferecer os
melhores serviços que amparam o projeto educacional de sua instituição de ensino.
Ao se tornar um parceiro, você tem acesso a um serviço personalizado de marketing que se preocupa com a imagem e com a reputação
da sua escola durante todo o ano escolar.

CHECK-IN
Como primeiro passo, oferecemos todo o suporte na comunicação
sobre a chegada do Sistema de Ensino pH na sua escola. Todos os parceiros contam com uma campanha de boas-vindas que inclui:
•
•
•
•

Materiais impressos (folder, banner e cartaz).
Materiais digitais para redes sociais e e-mail.
Comunicados sobre a nova parceria.
Vídeos institucionais.
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PROGRAMA DE Formação
em Marketing Educacional
Sua equipe de marketing e atendimento terá acesso também a um
ciclo de formações on-line para desenhar um planejamento estratégico
que permeia tanto a comunicação com pais e alunos ao longo do ano
letivo quanto a captação de alunos no período de matrículas. Confira
alguns temas:
•
•
•
•
•
•

Diferenciais do Sistema de Ensino pH.
Treinamento da equipe de atendimento.
Estratégias para captação de novos alunos.
Preparando a escola para receber alunos e famílias.
Planejamento da Campanha de Matrículas.
Como organizar um time de matrículas.

RELACIONAMENTO
Além disso, disponibilizamos, gratuitamente, um conjunto de materiais para que sua escola transforme as datas comemorativas e as campanhas institucionais em grandes oportunidades de relacionamento.
São centenas de peças disponíveis para download.
•
•
•
•
•

Datas comemorativas.
Comunicação educacional.
Eventos na escola.
Campanha de Matrículas.
Vídeos variados.
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Confira as peças do nosso projeto de
Marketing Unificado MKTPh:
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O calendário de cada ano letivo é divulgado na fase de planejamento para que as escolas possam se organizar para participar. A
seguir, alguns dos principais eventos que realizamos e que podem
acontecer em 2022.

Encontro pedagógico
O foco desse evento é trazer especialistas da área de educação,
contribuindo, dessa forma, para a formação dos professores parceiros.
Os EPs têm um tema central que norteia todo o evento, ou seja, todas as
falas abordam temas pertinentes ao professor, à prática da sala de aula e
à conduta no ambiente escolar. Esses encontros são um sucesso entre
os nossos professores, e a nossa proposta é abrir cada vez mais espaços para que as escolas parceiras não fiquem só na plateia e, também,
assumam um papel ativo no evento, participando de mesas-redondas,
apresentando temas e conduzindo discussões. Esse encontro é, acima
de tudo, um espaço de trocas e de experimentações.

Encontro de Gestores
O encontro de gestores é a ocasião em que apresentamos as novas propostas e as novidades do Sistema de Ensino pH, e também ouvimos e recebemos as contribuições dos nossos parceiros. Além de discutir os rumos do Sistema de Ensino pH, nesse evento temos palestras,
mesas-redondas e discussões sobre gestão escolar, marketing escolar,
captação, estratégias de retenção e saúde financeira.
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AULÃO pH

O Sistema de Ensino pH realiza aulões de revisão do Enem para
ajudar os alunos do Ensino Médio a ingressarem nas melhores universidades do Brasil. Nesse dia, juntamos os melhores autores/professores
do pH para ministrarem suas aulas, preparando, motivando e capacitando os nossos alunos para o melhor resultado no dia da prova.

pH Day Pedagógico

Momento reservado às escolas parceiras com o objetivo de promover uma imersão ao Colégio pH, base da construção do Sistema de
Ensino. Nesse encontro, são apresentadas as estruturas da escola assim
como a sua proposta pedagógica, metodológica e didática.
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BETT EDUCAR
O sistema de Ensino pH teve sua estreia, em 2018, na BETT Educar,
um estande imponente, tecnológico e moderno. O pH apresentou diferentes setores interativos dentro do estande para que os visitantes
pudessem participar e conhecer novos métodos de ensino disruptivos.
Além disso, tivemos o lançamento do novo material para o Ensino Fundamental Anos Iniciais alinhado à BNCC.
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SITE INSTITUCIONAL

www.sistemadeensinopH.com.br

Nosso site oferece apoio à captação de novos alunos e à busca por
parceiros pH na região de interesse, e encaminha os contatos feitos pelo
site direto para sua caixa de entrada. Além disso, fornecemos para pais e
alunos informações detalhadas sobre os nossos materiais.

BLOG DE GOTA EM GOTA
O Sistema Educacional pH acredita que a educação se construa em
conjunto e em rede. Por isso, construímos um blog no qual compartilhamos os projetos pedagógicos e de gestão de nossas escolas parceiras
para que outras escolas possam se inspirar. Além disso, compartilhamos
artigos sobre educação e atualidades. Você também pode ter o projeto
de sua escola no Blog De Gota em Gota: quanto mais dividimos nosso
sucesso, mais ganhamos força!
SistemapH
youtube.com/sistemadeensinoph
@sistemadeensinoph
sistemadeensinoph.com.br/novo-ensino-medio/
143

INO

EN SINO
M EN

MP AIS
SIST
LE
EM

TEMS A INO
OPC IN ISTDEE V
IOON
V
M
A
Ç
CO
ÃO

Um sistema de ensino forte deve oferecer às suas escolas
um conjunto de soluções complementares alinhado ao tempo
em que vivemos. E tudo isso integrado, formando um projeto pedagógico e institucional sólido e
consistente. Não se trata apenas
de um material didático, de uma
metodologia de ensino, estamos
falando de uma plataforma que é
mais que um sistema de ensino: é
a possibilidade de sua escola ter à
disposição o que existe de melhor
em educação no Brasil.
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Para que a escola possa utilizar da melhor maneira a nossa
metodologia de ensino, apresentamos uma série de itens que denominamos opcionais a fim de
atendermos escolas de diferentes
perfis e regiões do país. Com o Sistema de Ensino, a inovação do pH,
sua escola irá poder escolher o que
for interessante para sua realidade.
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Prática de
Leitura e Escrita
Com o objetivo de auxiliar no processo de escrita, o material Práticas de Leitura e Escrita foi elaborado sob as premissas da valorização do
uso social da linguagem e da promoção de análise e produção dos mais
variados gêneros previstos na BNCC.
Partindo de temas interessantes e adequados à faixa etária, são
explorados diversos textos, veiculados tanto em meio impresso quanto
em meio digital.
Disponível para: Ensino Fundamental - Anos Finais.

Filosofia
A partir do trabalho com texto e estímulos do professor/“provocador”, pretende-se que o estudante reflita sobre sua situação existencial
concreta, bem como sua historicidade, desenvolvendo o pensamento
autônomo, a ordenação de ideias e as competências de leitura e escrita.
Queremos transmitir aos nossos alunos a complexidade e o dinamismo do mundo em que vivemos, chamando sempre a atenção para a
necessidade de reflexão e compreensão das informações recebidas das
diversas fontes às quais temos acesso atualmente.
Disponível para: Ensino Fundamental - Anos Finais e Ensino
Médio - 3º Ano.
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LÍNGUA ESPANHOLA
O material propõe um conjunto de objetivos e estratégias pedagógicos que permita aos alunos apropriarem-se gradualmente desse novo
sistema linguístico e desenvolverem as habilidades específicas necessárias.
O método foi idealizado com o propósito de incentivar os alunos a
trabalharem de forma autônoma, permitindo-lhes identificar potencialidades e dificuldades no processo de aprendizagem da Língua Espanhola.
Disponível para: Ensino Fundamental - Anos Finais e Ensino Médio.

Xadrez
Quando falamos em jogo de xadrez, logo pensamos em uma atividade competitiva que estimulará o surgimento de vencedores e perdedores. Porém, é possível pensar o xadrez como um jogo que traz benefícios ao desenvolvimento individual e como uma ferramenta pedagógica.
Com base em estudos e experiências realizados em escolas, foi elaborado um material didático de xadrez voltado para o desenvolvimento
e para a formação.
O xadrez educacional visa auxiliar o professor do Ensino Fundamental - Anos Iniciais, do 1º ano ao 5º ano, tanto na alfabetização quanto na
formação de valores éticos.
Disponível para: 1º ao 4º ano – Ensino Fundamental - Anos Iniciais.
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Arte
A arte é um campo fértil para uma abordagem transdisciplinar do
conhecimento. Por meio dela, com liberdade e experimentação, é possível produzir conhecimento em linguagens visuais, sonoras, cênicas, corporais e híbridas. Por isso, em nossa proposta para o ensino de arte, criatividade, pensamento crítico e cooperação são estimulados por meio de
um vasto repertório de imagens e sons, de passo a passo de técnicas
artísticas, de teorias e de sugestões de debates e atividades práticas.
Disponível para: Ensino Fundamental - Anos Iniciais, Ensino Fundamental - Anos Finais e Ensino Médio.
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Educação Física
Os conhecimentos sobre o movimento corporal consciente e intencional são organizados por meio de atividades práticas, exposição
teórica, leitura de textos e atividades escritas. Além disso, o Manual do
Professor apresenta sugestões de como organizar a dinâmica dessas
atividades.
Disponível para: Ensino Fundamental – Anos Finais.

LÍNGUA INGLESA
O material didático de Língua Inglesa foi elaborado conforme as
necessidades da sociedade atual e as especificidades do contexto para
o qual ele se destina.
Tem como objetivo fornecer e criar instrumentos, tanto para o professor quanto para seus alunos, que viabilizem o ensino-aprendizagem
da língua estrangeira em situações cotidianas.
Disponível para: Educação Infantil, Ensino Fundamental e
Ensino Médio.
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Sociologia
No mundo contemporâneo, o entendimento das relações sociais
acerca da ciência, da política e da religião é ferramenta essencial para
a formação integral do aluno. Espera-se que, ao dominar os conceitos
sociológicos, o aluno seja capaz de refletir sobre as relações humanas
de seu cotidiano, além de tomar decisões que promovam a empatia e a
igualdade entre as pessoas.
Preparamos um material com texto em linguagem acessível, rico
em exemplos práticos de conceitos sociológicos, referências a outras
áreas do conhecimento, além de imagens que exemplificam a abrangência da Sociologia na vida humana.
Disponível para: Ensino Médio - 3º ano.

150

Educação Financeira
Como lidar com o dinheiro? As trilhas desse curso são organizadas com o objetivo de discutir conceitos que possam ser relevantes no
presente e no futuro dos alunos: valor do dinheiro, oferta e demanda de
mercado, comparações entre preços, investimentos e financiamentos,
impostos, mercado de ações, entre outros. Alguns desses conceitos já
são temas frequentes de questões do Enem e de vestibulares.
No entanto, mais do que preparar o discente para essas provas, o
curso tem como objetivo contribuir para a preparação do aluno para o
futuro, especialmente no que se refere às suas decisões financeiras.
Disponível para: Ensino Médio - 1º e 2º ano.

Empreendedorismo
Criativo
Empreender é muito mais do que ter um negócio: é uma postura voltada para a ação e a experimentação. Um empreendedor criativo
imagina, cria, se arrisca, acredita, não desiste e realiza suas ideias. Esse
componente curricular, que visa desenvolver habilidades empreendedoras nos jovens, busca auxiliá-los a lidar com as suas relações e emoções,
sua responsabilidade, autonomia e atuação profissional e prepará-los
para empreender seus projetos de vida.
O curso tem duração de três anos e pode ser oferecido a partir do
9o ano do Ensino Fundamental ou do 1º ano do Ensino Médio.
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Um sistema de ensino forte deve oferecer às suas escolas
um conjunto de soluções complementares alinhado ao tempo
em que vivemos. E tudo isso integrado, formando um projeto pedagógico e institucional sólido e
consistente. Não se trata apenas
de um material didático, de uma
metodologia de ensino, estamos
falando de uma plataforma que é
mais que um sistema de ensino: é
a possibilidade de sua escola ter à
disposição o que existe de melhor
em educação no Brasil.
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Um conjunto de recursos
e soluções da SOMOS Educação
para que sua escola possa apresentar ao mercado onde atua uma
escola completa e competitiva, ou
seja, que tenha diferenciais relevantes para a melhor formação de
seus alunos. É por isso que somos
a parceira integral da escola.
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Habilidades
socioemocionais

Programa internacionalmente reconhecido para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais em crianças e adolescentes, o
Líder em Mim estimula a formação integral dos estudantes. O programa
visa promover a participação dos alunos em sala de aula, sua autonomia
e responsabilidade e prepará-los para a vida.
O programa foi desenvolvido nos EUA, baseado em estudos de
doutorado de Stephen R. Covey, autor do consagrado livro “Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes”, e adaptado à realidade brasileira
para escolas do nível básico, atendendo a crianças de 4 e 5 anos da Educação Infantil, passando por Ensino Fundamental e Ensino Médio.
O Líder em Mim introduz essas mudanças já em mais de 4 mil escolas em mais de 60 países pelo mundo.

Saiba mais em: www.olideremmim.com.br
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COLÉGIO pH
foi a 1ª escola
do país a receber
o título de
“ESCOLA FAROL”

DO LÍDER EM MIM
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Pensamento
Computacional e do
Empreendedorismo
Criativo

A Mind Makers oferece disciplinas inovadoras para toda a Educação Básica. Os conteúdos têm embasamento pedagógico e trabalham
de forma criativa as competências exigidas pela BNCC. A solução, que é
a mais nova parceira do Sistema de Ensino pH, estimula a criatividade e
desenvolve habilidades socioemocionais, como autonomia, colaboração,
ética, liderança, planejamento, proatividade e empatia, que tecnologia alguma consegue substituir.
Seja por meio do pensamento computacional ou do empreendedorismo criativo, seus alunos estarão preparados para os desafios do
mercado de trabalho e da vida.

Saiba mais em: www.mindmakers.com.br
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Bilinguismo

O English Stars é um sistema de ensino de inglês para escolas que
desejam tornar seus alunos bilíngues. Com nossa metodologia, consideramos as necessidades atuais de nossos alunos e entregamos um material que alia o uso do inglês às competências do século XXI.
Nosso sistema utiliza a abordagem CLIL (Aprendizagem Integrada
de Línguas e Conteúdo) para tornar a aquisição do idioma muito mais
natural e, assim, poder ser aplicado muito mais facilmente nas escolas
brasileiras, aliando o desenvolvimento da segunda língua ao trabalho
com outras áreas.
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estudo
personalizado

A Matific é uma plataforma de Matemática on-line que atende alunos desde a Educação Infantil, a partir dos 4 anos, até o 6º ano do Ensino
Fundamental. Com atividades lúdicas e interativas, a plataforma estimula
a autodescoberta e permite que os alunos se envolvam em situações
concretas, levando-os a analisarem o problema, a desenvolverem o pensamento estratégico e a capacidade crescente e sofisticada de pensamento lógico.
A plataforma é intuitiva e fácil de usar, além de estar disponível para
uso na instituição de ensino ou em casa, sempre com histórias do mundo real e problemas a serem resolvidos. Ela desafia e envolve os alunos
em sala de aula com aprendizagens variáveis e diversificadas, através de
ambientes digitais e interativos. A plataforma apresenta uma série de
problemas desafiadores selecionados de acordo com as habilidades de
cada aluno. Com relatórios de desempenho em tempo real, a plataforma
oferece à instituição a oportunidade de acompanhar o desenvolvimento
de seus alunos. Além disso, todo o conteúdo está alinhado à BNCC.
Incluído na oferta pH: Ensino Fundamental - Anos Iniciais.
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A Cloud Labs segue o modelo STEM (Science, Technology, Engineering e Mathematics) e integra tecnologia a uma metodologia que
estimula a tomada de decisões e a resolução de problemas diante de
desafios. Com isso, os alunos desenvolvem diferentes formas de pensamento: lógico, crítico, científico e proativo. Esse recurso oferece uma
grande quantidade de atividades e possibilita que o aluno reproduza digitalmente tudo o que pode ser realizado em um laboratório.
Os professores recebem todo o suporte para a preparação das aulas,
condução dos experimentos e modelos e propostas que enriquecem o ensino e o aprendizado.
Incluído na oferta pH: Ensino Fundamental - Anos Finais (8º e 9º
ano) e Ensino Médio (1º e 2º ano - Novo Ensino Médio, Regular e Frentes).

A Twig Tigtag fornece acesso a um grande catálogo de filmes curtos de Ciências, Matemática e Geografia, bem como a atividades para
imprimir planos de aula, quizzes e diagramas. Os recursos da Twig são
fáceis de usar. Os professores podem encaixá-los nos planos de aula já
existentes ou usá-los como inspiração para as aulas.
Com a Twig, não há necessidade de fazer pesquisas por conteúdos seguros na internet ou material apropriado para cada idade – já
está tudo pronto para o professor!
Incluído na oferta pH: Ensino Fundamental - Anos Iniciais e
Finais como banco de conteúdo no Plurall.
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Com grande foco na qualidade, no detalhamento da correção e em
seu impacto na aprendizagem dos alunos, a Redação Nota 1000 investe
em tecnologia de ponta sem dispensar uma ampla rede de corretores
humanos treinados e selecionados.
A plataforma permite a aplicação e a correção da redação de forma 100% on-line e detalhada para o desenvolvimento da escrita dos
alunos, a partir de uma ferramenta moderna e fácil de usar. Abaixo,
alguns recursos:
• Envio de redação manuscrita ou digitada: Os alunos podem digitar suas redações no computador, tablet ou smartphone. Também é
possível fotografar uma redação manuscrita e enviar pelo celular.
• Controle de tarefas: Os professores têm autonomia para programar
e controlar as tarefas de redação de suas turmas, definir gêneros,
temas e prazos e acompanhar on-line a produção dos seus alunos
onde e quando desejar.
• Controle de plágio: Nas redações digitadas, a ferramenta automaticamente evita a cópia completa ou de partes de textos da internet.
• Banco de temas: A plataforma tem centenas de temas de gêneros
variados disponíveis e prontos para aplicação. Mas ela também permite que a escola cadastre um tema próprio na plataforma.
• Função reescrita: No modo de reescrita, as redações são avaliadas
de forma comparada, mostrando ponto a ponto o que o aluno melhorou de um texto para o outro.
Tudo isso para garantir à sua escola e aos seus alunos o melhor
suporte para chegar à nota máxima em redação!
Incluído na oferta pH: Ensino Fundamental - Anos Finais (8º e 9º
ano - apenas Learning Book) e Ensino Médio (1º e 2º ano - Novo EM,
3º ano - Regular e Frentes) e Pré-Vestibular.
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literatura

O catálogo da SOMOS conta com mais de 1.600 obras de literatura infantojuvenil, de mais de 500 autores renomados, desde os imortais Ana Maria Machado e Moacyr Scliar até a diversidade estrangeira de
Lauren Child e Carlo Frabetti. São diversos selos que incluem a Scipione,
Ática, Caramelo, Formato, além da Atual e da Saraiva.
O portfólio é classificado em categorias facilitadoras para as escolas optarem por títulos adequados às suas necessidades. Além disso, os
livros da SOMOS possuem rico material complementar (serviços, paratextos, suplementos do aluno e Cadernos do Professor). Para conectar
docentes e alunos, temos ainda o site Coletivo Leitor: uma ferramenta
pensada para propiciar o aprendizado contínuo e a troca de experiências, estimulando a imaginação e a reflexão social.

Acesse www.coletivoleitor.com.br e conheça todo o conteúdo.
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Gestão Escolar
A Livro Fácil surgiu para que as escolas possam promover uma
educação de excelência sem se preocuparem com as burocracias da
venda de material didático. Facilitamos a venda do material, oferecendo à família e à escola uma maneira prática, rápida e segura de
adquirir toda a lista escolar.

Planejamento
Cuidamos para que os alunos contem com a disponibilidade do material didático com antecedência e tenham seu
material em mãos no primeiro dia letivo, sem atrasos.

Loja on-line personalizada
Criamos um site personalizado para cada escola. Nele,
os responsáveis encontram o material do filho separado por
série e pronto para a compra. Evitamos a compra equivocada do material e poupamos tempo das famílias, que podem
comprar tudo sem sair de casa.

Acompanhamento
Estamos, a qualquer momento, disponíveis para esclarecer qualquer dúvida que a escola, a família e os alunos tenham a respeito da aquisição dos livros didáticos.
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soluções
educacionais
O Sistema pH pode ser combinado com outras soluções educacionais da SOMOS Educação a fim de potencializar as habilidades dos
alunos e a oferta de serviços da sua escola.

Saiba mais sobre essas soluções que elevam a
qualidade do maior grupo de educação básica do Brasil.

163

O Sistema pH e todas as outras soluções apresentadas integram o portfólio de soluções da SOMOS Educação, a maior companhia de Educação Básica do
país e o sistema que mais cresce no Brasil.
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