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O J. Piaget é o primeiro e único Sistema de Ensino do mercado que relaciona totalmente 
o material multi mídia ao material gráfi co em todos os segmentos.

São DVD-ROMs com mais de 1 500  conteúdos digitais, entre aulas, jogos interati vos e 
exercícios, sendo mais de 200 voltados para a Educação Infanti l.

Os conteúdos, com sons, movimentos, formas e cores, criam situações facilitadoras para 
o aprendizado, mesmo os mais complexos, e representam uma excelente ferramenta para 

ser uti lizada em sala de aula, com computadores, tablets ou lousas digitais.



Conheça o Projeto

Manual do Aluno, disponível em 
4 volumes, é apresentado em 
formato A3 espiralado, impres-
são em 4 cores. Inclui inglês.

Manual do Aluno

Sacola para ati vidadesSacola para ati vidadesSacola para ati vidades

Organize e encami-
nhe para os pais as 
principais ati vida-
des de seus alunos.

Aplicati vos para tablet

O DVD-ROM do alu-
no apresenta con-
teúdos interligados 
ao material impres-
so em um único 
exemplar.

DVD-ROM

Material para o aluno

Jogos para tablet disponí-
veis no Google Play.



Conheça o Projeto

Material de apoio para a escola, 
com o objeti vo de decorar as salas 
e auxiliar nas ati vidades.

Material para o professor

CD-ROM

Manual do Professor

Material para a escolaMaterial para a escola

Os fantoches correspon-
dem aos personagens do 
Manual do Aluno.

com o objeti vo de decorar as salas com o objeti vo de decorar as salas com o objeti vo de decorar as salas 

O DVD-ROM apresenta os 
conteúdos digitais interli-
gados ao material impresso 
em um único exemplar.

Manual do Professor, disponível em 4 
volumes, é apresentado em formato A4 
e impressão em PB. Inclui Inglês. 



Conheça os Personagens

Luca

Oi, eu sou o Luca. Acabo de ganhar uma irmãzi-
nha. O nome dela é Nina. A mamãe precisa muito 
de mim. Afi nal, a Nina é muito pequenina e eu te-
nho de ensinar a ela tudo o que já sei.

Data de nascimento: 30 de maio
Família: Carlos (pai), Laura (mãe), José (avô), 

Ivone (avó)
Melhor amigo: Pedro
Comida predileta: macarrão
Comida de que não gosta: quiabo
Coisa que gosta de fazer: brincar com a irmã 

Nina.
O que mais lhe desagrada: trovão
Cor preferida: amarela

Nina

Data de nascimento: 25 de abril
Família: Carlos (pai), Laura (mãe), José (avô), 

Ivone (avó)
Comidas prediletas: leite e papinha
Comida de que não gosta: papinha de beterraba
Coisa que gosta de fazer: brincar no quintal.
O que mais lhe desagrada: tomar remédio.
Cor preferida: roxo

LucaLuca



Conheça o Material
Eixos de conhecimentos

Conhecimentos matemáticos
Neste eixo, apresentam-se situações envolvendo números, relações entre quanti dades, noções 
sobre espaço. Uti lizando recursos próprios, a criança é levada a recorrer a contagens e operações 
para resolver problemas coti dianos.

Linguagem oral e escrita
A Educação Infanti l, ao promover experiências signifi cati vas de aprendizado da línguagem, por 
meio de um trabalho com a linguagem oral e escrita, amplia as capacidades de comunicação e 
expressão e de acesso ao mundo letrado. Tal ampliação das capacidades associa-se às quatro 
competências linguísti cas básicas: falar, escutar, ler e escrever, que são trabalhadas neste eixo de  
aprendizado.

Movimento
Este eixo contempla ati vidades que trabalham com a multi plicidade de funções e manifestações 
do aparelho motor,  propiciando um amplo desenvolvimento de aspectos específi cos da motrici-
dade das crianças e ampliando a consciência corporal.

Identidade e autonomia

Saber o que é instável e o que é circunstancial em sua pessoa, conhecer suas característi cas e po-
tencialidades e reconhecer seus limites é central para o desenvolvimento da indenti dade e para a 
conquista de autonomia. O eixo “identi dade e autonomia” trabalha de forma espontânea e lúdica 
o desenvolvimento dessas habilidades.

Linguagem artística
As ati vidades propostas no eixo “lingagem artí sti ca” expressam, comunicam e atribuem senti do 
a sensações, senti mentos, pensamentos e realidade, por meio da organização de linhas, formas, 
pontos, tanto bidimensionais como tridimensionais.

Natureza e Sociedade
Reúne temas perti nentes ao mundo social e natural. A intenção é que o trabalho ocorra de forma 
integrada, ao mesmo tempo em que são respeitadas as especifi cidades das fontes, abordagens e 
enfoques advindos dos diferentes campos das Ciências Humanas e Naturais.

Nosso material pedagógico está organizado de acordo com os eixos indicados nos Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infanti l.



Seções de trabalho

Privilegia o desenvolvimento do vocabu-
lário e a exposição de ideias do aluno pe-
rante o grupo.

São experiências práti cas que promo-
vem novas descobertas relacionadas ao 
conteúdo abordado.

Ati vidades que incenti vam a manifesta-
ção artí sti ca e desenvolvem o interesse 
pela área.

Esta seção traz ati vidades que solicitam 
a parti cipação da família no processo 
educati vo.

A seguir será apresentada uma amostra do 
Manual do Aluno.
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.

Todo material do J. Pia-
get é dividido em módu-
los, de acordo com o con-
teúdo programáti co.
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A abertura dos Módulos tem como 
objeti vo preparar o aluno para o 
conteúdo a ser abordado, de forma 
interati va e prazerosa.



De maneira diverti da, o balão de 
fala indica a estratégia uti lizada no 
desenvolvimento da aula.

De maneira diverti da, o balão de 
fala indica a estratégia uti lizada no 

De maneira diverti da, o balão de De maneira diverti da, o balão de 
fala indica a estratégia uti lizada no fala indica a estratégia uti lizada no 
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Os ícones de indi-

cação para as aulas 
multimídia apare-
cem a todo momen-
to. Interligam o con-
teúdo desenvolvido 
no Manual do Aluno 
às aulas, jogos e ati -
vidades digitais.



Atividades diferenciadas que tor-
nam o aprendizado mais criativo e 
eficiente.

Atividades diferenciadas que tor-
nam o aprendizado mais criativo e 

Atividades diferenciadas que tor-Atividades diferenciadas que tor-
nam o aprendizado mais criativo e nam o aprendizado mais criativo e 



Nível I

Diversidade de gê-
neros textuais inse-
ridos no material.



Os temas transversais são de fundamental im-
portância na formação de crianças e jovens.

Temas como éti ca, cidadania e consumo per-
meiam todo o material.
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A família é sempre convi-
dada a parti cipar de forma in-
terati va e prazerosa.



A língua estrangeira é 
desenvolvida de forma 
lúdica e integrada ao 
conteúdo das outras 
áreas do conhecimento.

A língua estrangeira é 
desenvolvida de forma 
lúdica e integrada ao 
conteúdo das outras 
áreas do conhecimento.

A língua estrangeira é A língua estrangeira é 
desenvolvida de forma desenvolvida de forma 
lúdica e integrada ao lúdica e integrada ao 
conteúdo das outras conteúdo das outras 
áreas do conhecimento.áreas do conhecimento.



Marginal Anchieta,  km 17  -  SBC  -  SP
Fone: 0800 771 3009 / (11) 4367 8303

Fax: (11) 4177 3001
email: sistema@jpiaget.com.br

www.jpiaget.com.br


