
 
[6º, 7º e 8º ano - Fundamental 2] Novo Material Didático 2019  

Prezadas Famílias,  

 

Comunicamos que a partir de 2019 optamos pela utilização da Coleção Teláris, 

da Editora Ática/SOMOS como material didático de apoio ao segmento. 

Sabemos que os materiais didáticos não constituem, em si, o currículo de 

nenhuma escola, mas compreendemos também que, nas práticas cotidianas, 

dentro e fora dela, eles podem apoiar muitíssimo a realização qualificada da 

nossa proposta pedagógica.  

 

Essa decisão foi tomada por entendermos importante para o nosso projeto a 

adequação curricular ao que está proposto na Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), que foi homologada em dezembro de 2017 e normatiza o 

conjunto de aprendizagens essenciais (conhecimentos, competências e 

habilidades) que todos os alunos devem desenvolver ao longo da Educação 

Básica, com vistas ao seu preparo para os desafios da sociedade 

contemporânea. Ainda que o prazo para o alinhamento às diretrizes da BNCC 

seja 2020, consideramos pertinente iniciarmos já essa adequação, tendo em 

vista a aprendizagem dos nossos alunos.  

 

Assim, em nossos estudos, iniciados em agosto, nos debruçamos sobre a 

análise de materiais didáticos que, já em 2019, dialogassem com as 10 

competências gerais da BNCC. Nessa apreciação técnica, em contato com os 

Editoriais da SOMOS e do Sistema Anglo de Ensino, optamos por um material 

que, considerando as características das faixas etárias, preconizasse também 

o desenvolvimento das 10 competências gerais revistas nesse documento: 

conhecimento; pensamento científico, crítico e criativo; repertório cultural; 

comunicação; cultura digital; trabalho e projetos de vida; argumentação; 

autoconhecimento e autocuidado; empatia e cooperação; responsabilidade e 

cidadania.  

 



 
A coleção didática traz como características importantes: a ênfase nas relações 

interdisciplinares; maior visibilidade no trabalho com habilidades e 

competências; plataforma de apoio digital (Plural) atualizada. Além disso, essa 

substituição de material não implicará nenhuma alteração no custo da taxa de 

material.  

 

Gostaríamos de ressaltar também que o Sistema Anglo continua sendo o 

importante material de referência para o Ensino Médio, na medida em que 

atende de modo muito ajustado e qualificado às demandas e características 

desse segmento.  

 

Na próxima semana, de 12 a 14 de novembro, das 7h30 às 8h30, estarei 

pessoalmente à disposição dos pais que queiram manusear o novo material 

didático e conversar sobre os critérios de escolha utilizados.  

 

Atenciosamente,  

 

José Modesto  

Coordenador Pedagógico do Ensino Fundamental 2 


