Maternal I

O J. Piaget é o primeiro e único Sistema de Ensino do mercado que relaciona totalmente
o material multimídia ao material gráﬁco em todos os segmentos.
São DVD-ROMs com mais de 1 500 conteúdos digitais, entre aulas, jogos interativos e
exercícios, sendo mais de 200 voltados para a Educação Infantil.
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 utilizada em sala de aula, com computadores, tablets ou lousas digitais.

Conheça o Projeto
Material para o aluno
Manual do Aluno

Manual do Aluno, disponível em
4 volumes, é apresentado em formato A3, folhas soltas e impressão em 4 cores. Inclui Inglês.

Aplicativos para tablet

DVD-ROM
O DVD-ROM do aluno apresenta conteúdos interligados
ao material impresso em um único
exemplar.

Sacola para atividades

Organize e encaminhe para os pais as
principais atividades
de seus alunos.
Jogos para tablet disponíveis no Google Play.

Conheça o Projeto
Material para o professor
Manual do Professor, disponível em 4
volumes, é apresentado em formato A4
e impressão em PB. Inclui Inglês.

Manual do Professor

DVD-ROM
O DVD-ROM apresenta conteúdos interligados ao material impresso em um único exemplar.

Há uma versão colorida em
formato digital.

Material para a escola

Material de apoio para a escola
com o objetivo de decorar as salas
e auxiliar nas atividades.

Os fantoches correspondem aos personagens do
Manual do Aluno.

Conheça os Personagens

Dona Coruja
Eu sou uma coruja,
um animal da fauna
brasileira. Como gosto
muito de estudar, sou
professora aqui na ﬂoresta. Tenho vários alunos, todos ﬁlhotes de
animais. Gosto de ser
carinhosa com eles.
Sou adulta. Tenho
2 ﬁlhotes. Gosto de
comer bichinhos e de
contar histórias.

Jacaré-de-Papo-Amarelo
Eu sou um jacaré,
um animal da fauna
brasileira. Gosto muito de brincar com os
meus amigos, mas, às
vezes, pareço um pouco medroso.
Sou ainda um ﬁlhote. Moro com o meu
papai. Adoro ter amigos para brincar.

Macaco-Barrigudo

Peixe-Boi

Tucano

Eu sou um macaco,
um animal da fauna
brasileira. Adoro fazer
brincadeiras com os
meus amigos. Eles até
me chamam de “brincalhão”.
Sou ﬁlhote. Vivo
com a minha mãe.
Gosto de comer banana e de pular de galho
em galho.

Eu sou um peixe-boi
fêmea, um animal da
fauna brasileira. Adoro nadar no rio com
os meus amigos peixinhos. Sou meiga e calma. Às vezes, ﬁco um
pouco tímida.
Sou ainda um ﬁlhote. Vivo com a minha
mãe. Gosto de comer
capim e matinho, e de
nadar no rio.

Eu sou um tucano, um animal da fauna brasileira. Gosto de
proteger os meus amigos e sou muito inteligente.
Sou um ﬁlhote. Vivo
com o meu pai e com
a minha mãe. Gosto de
comer frutos e sementes, e de voar de uma
árvore a outra.

Conheça o Material
Eixos de conhecimentos
Nosso material pedagógico está organizado de acordo com os eixos indicados nos Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil.

Conhecimentos matemáticos

Linguagem oral e escrita

Neste eixo, apresentam-se situações envolvendo números, relações entre quantidades, noções
sobre espaço. Utilizando recursos próprios, a criança é levada a recorrer a contagens e operações
para resolver problemas cotidianos.
A Educação Infantil, ao promover experiências signiﬁcativas 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 linguísticas básicas: falar, escutar, ler e escrever, que são trabalhadas neste eixo de
aprendizado.

Movimento

Este eixo contempla atividades que trabalham com a multiplicidade de funções e manifestações
do aparelho motor, propiciando um amplo desenvolvimento de aspectos especíﬁcos da motricidade 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 características e potencialidades e reconhecer seus limites é central para o desenvolvimento da indentidade e para a
conquista de autonomia. O eixo “identidade e autonomia” trabalha de forma espontânea e lúdica
o desenvolvimento dessas habilidades.

Linguagem artística

As atividades propostas no eixo “lingagem artística” expressam, comunicam e atribuem sentido
a sensações, sentimentos, pensamentos e realidade, por meio da organização de linhas, formas,
pontos, tanto bidimensionais como tridimensionais.

Natureza e Sociedade

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

Seções de trabalho
São experiências práticas que promovem novas descobertas relacionadas ao
conteúdo abordado.
Atividades que incentivam a manifestação artística e desenvolvem o interesse
pela área.

Esta seção traz atividades que solicitam
a participação da família no processo
educativo.

A seguir será apresentada uma amostra do
Manual do Aluno.

Maternal I
Todo material do J. Piaget
é dividido em módulos, de
acordo com o conteúdo
programático.

.

Maternal I

A abertura dos Módulos tem como
objetivo preparar o aluno para o
conteúdo a ser abordado, de forma
interativa e prazerosa.

De maneira divertida, o balão de
fala indica a estratégia utilizada no
desenvolvimento da aula.

Maternal I
Os ícones de indicação para as aulas
multimídia aparecem a todo momento. Interligam o conteúdo desenvolvido
no Manual do Aluno às aulas, jogos e
atividades digitais.

O conteúdo do material do J. Piaget é todo
contextualizado, tornando o aluno agente participativo na construção de seu conhecimento.

Os temas transversais são de fundamental importância na formação de
crianças e jovens.
Temas como ética, cidadania, consumo permeiam todo o material.

Maternal I
A família é sempre convidada a participar de forma interativa e prazerosa.

A conscientização e a educação alimentar estão presentes
no material desde o Maternal I.

Maternal I

Diversidade de gêneros textuais inseridos no material.

O aprendizado de forma lúdica e
divertida torna-se mais signiﬁcativo e
eﬁciente.

Maternal I

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