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NOSSO SISTEMA DE ENSINO (FTD) 

MATERIAIS 

Os materiais do FTD Sistema de Ensino são elaborados seguindo uma sequência lógica 

de conteúdos que respeitam a faixa etária a que se destinam. Buscam integrar 

conhecimentos e formação de valores aos recursos impressos, digitais e serviços, com o 

objetivo de estabelecer um processo ensino-aprendizagem dinâmico e coerente para o 

aluno. A ideia é prepará-lo não apenas para os desafios da vida acadêmica, mas formar 

cidadãos conscientes e atuantes. 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

Nossa coleção foi pensada a partir dos Campos de Experiência propostos pela 

BNCC; no nosso entendimento, os principais pontos que podem guiar a 

Educação Infantil são a Integração entre os Campos de Experiência e a 

Educação Integral. A Integração nos leva a  uma proposta por Temas com os 

Campos de Experiência a serem explorados; e a Educação Integral nos leva 

aos direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento que são: Conviver, Brincar, 

Participar, Explorar, Expressar e Conhecer-se. Portanto, as experiências 

proporcionadas pela escola devem levar as crianças às descobertas possíveis 

em sua faixa etária, aliando as brincadeiras e o imaginário infantil a todos os 

tipos de aprendizagens: social, corporal, científica, matemática, artística e 

linguística. 

ENSINOFUNDAMENTAL 

ANOS INICIAIS 
 

COMPETÊNCIA, 

ÉTICA E SOLIDARIEDADE 

A proposta da coleção de Ensino Fundamental I do FTD Sistema de Ensino é oferecer 

referenciais coerentes e adequados à faixa etária do segmento para o docente, de modo 

a auxiliá-lo no processo de desenvolvimento das competências e habilidades que 

promovem a autonomia da criança. O trabalho é organizado em seções comuns em todas 
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as disciplinas, o que facilita a identificação das tarefas que devem ser realizadas em 

cada etapa.  

ENSINOFUNDAMENTAL 

ANOS FINAIS 
 

PONTENCIAIS E 

CONHECIMENTOS FORTALECIDOS. 

A proposta da coleção de Ensino Fundamental I do FTD Sistema de Ensino é 

oferecer referenciais coerentes e adequados à faixa etária do segmento para o 

docente, de modo a auxiliá-lo no processo de desenvolvimento  das 

competências e habilidades que promovem a autonomia da criança. O trabalho 

é organizado em seções comuns em todas as disciplinas, o que facilita a 

identificação das tarefas que devem ser realizadas em cada etapa.  

ENSINOMÉDIO 
 

AUTONOMIA 
CRESCENTE. 

A coleção de Ensino Médio tem como proposta possibilitar que o aluno atinja 

a maturidade cognitiva, com autonomia e rigor acadêmico. Adotando essa 

atitude reflexiva e crítica crescente, o jovem se sente confiante para enfrentar 

o desafio do vestibular e a vida universitária.  

• Todas as disciplinas são organizadas em 12 módulos, com 3 capítulos cada um, com 

exceção de Arte, Filosofia e Sociologia, que possuem 6 módulos cada. 

CADERNO+  

Material com questões autorais, do Enem e de vestibulares de todo o país, organizadas de 

acordo com os módulos da coleção Ensino Médio. 

SÍNTESE 

Dividido em quatro volumes, um por área do conhecimento, este é um material de 

transição entre o Ensino Fundamental Anos Finais e o Ensino Médio, que por meio 

da retomada de conceitos elementares de Matemática, Linguagens, Ciências da 

Natureza e Ciências Humanas visa a minimizar possíveis defasagens de conteúdo 
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e fornecer ao estudante da 1ª série do Ensino Médio instrumentos para usar os 

conceitos de forma mais segura e com desenvoltura. 

INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS* 

Livro único que auxilia o estudante a desenvolver suas habilidades interpretativas 

e de leitura crítica. Apresenta grande variedade de gêneros textuais, rica seleção 

de exercícios dos principais exames do país e questões inéditas. 

*Material exclusivo para a 1ª série. 

 

 

 

 

SIMULADOS 

Ensino Fundamental Anos Iniciais e Ensino Fundamental Anos Finais: 

2 simulados com correção clássica realizada pela escola. 

 

Ensino Médio 

4 simulados no modelo Enem por ano, sendo 90 questões para a 1ª série, 120 questões 

para a 2ª série e 180 questões para a 3ª série (em cada simulado).  

Modelo de correção de acordo com a Matriz de Serviços. 
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REDAÇÃO 

Temas de redação: propostas de redação disponibilizadas na Plataforma Digital, com 

matriz de correção (variável de acordo com o segmento) e mapeamento de habilidades 

da BNCC que podem ser trabalhadas. 

Para melhor preparar os alunos, disponibilizamos temas de redação com assuntos 

contemporâneos e desafiadores para o Ensino Médio. Os professores recebem 

grades sugestivas de correção, que facilitam a atribuição de notas de acordo com 

os critérios do Enem e de outros vestibulares. 

  Trabalham o texto dissertativo-argumentativo. 
  15 temas no estilo dissertação para a 1ª e a 2ª séries. 
  15 temas no modelo do Enem para a 1ª e a 2ª séries. 
  30 temas no modelo do Enem para a 3ª série. 
  Matriz de correção. 

REDAÇÃO ENEM  

Livro único voltado para o desenvolvimento das competências exigidas na redação do 

Exame Nacional do Ensino Médio. 

ENEM COMENTADO  

Material em volume único com a última prova do Enem na íntegra, com os respectivos 

gabaritos e resoluções comentadas. Traz, ainda, uma análise da prova de cada área do 

conhecimento, apontando tendências e pontos de atenção no exame aplicado. 

TODO ENEM  

Material dividido em 4 volumes, um para cada área do conhecimento, que trazem 

todas as questões do Enem desde 1998 até a penúltima prova aplicada. As questões 

são organizadas de acordo com as disciplinas que compõem o Ensino Médio 

regular e, dentro de cada uma delas, agrupadas em assuntos. 

 

 

ARTICULAÇÃO 

Periódicos digitais mensais para o Ensino Médio, divididos por área do conhecimento 

com possibilidade de utilização em diferentes itinerários formativos. 

 

Iônica é o ambiente digital da FTD Educação que nasceu para conectar estudantes, 

famílias, professores e gestores em um só lugar, seguro, amigável e interativo, que cria 
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oportunidades e amplia a performance de cada um nos processos de ensino e de 

aprendizagem. 

 

Uma plataforma repleta de recursos e facilidades, com navegação descomplicada e 

visualização adaptada para todos os tipos de tela: celulares, tablets e computadores. 

Acesso a mais de 55 mil questões, com busca otimizada com filtros da BNCC e do 

ENEM. 

Acesso ao livro digital, disponíveis em um só clique e que são leves para abertura em sala 

de aula. 

Criação de sequências didáticas e planejamento de trilhas de ensino digital. 

Organiza as atividades escolares e suas datas de entrega. 

Visão macro e visão detalhada do desempenho dos colégios, disponibilizadas para os 

administradores de rede. 

Indica uma visão ampla sobre as turmas e as atividades atreladas. 

Conteúdos digitais avaliados por todos os usuários, possibilitando um canal direto de 

feedback com nossas escolas parceiras. 

Possibilita ao professor a criação de tarefas e avaliações digitais, em diferentes formatos. 

Recursos multimídia e templates para a construção de aulas e sequências didáticas. 

Com materiais, tarefas e dicas compartilhadas pelos professores e interação dos alunos 

com os conteúdos. 

 

 

 

 

 

 

 

        


