
Ensino Fundamental
na RMC

Materiais didáticos



A Rede Marista de Colégios (RMC) e a Editora FTD trabalham continuamente

na melhoria e atualização das soluções educacionais que são utilizadas em

sala de aula. A mudança dos materiais didáticos no Ensino Fundamental

contempla alterações propostas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC),

além de incorporar mais recursos, tecnologia e novidades.

 

Pela primeira vez, o Brasil tem um currículo escolar 
comum em todo o território nacional. 

A BNCC é fruto de uma determinação legal e tem por objetivo contribuir

para o trabalho das escolas e seus professores. Ela é o resultado de um longo

processo de discussões, envolvendo amplos setores da sociedade, para que

todos tenham acesso à educação de qualidade, independentemente do

local e da condição social em que vivem.

Entenda
o que é a BNCC 
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clique aqui

https://www.youtube.com/watch?v=ELQ2azcQC9Q


A partir de agora, professores, coordenadores pedagógicos, 

diretores, supervisores e equipes técnicas e administrativas

das secretarias de educação têm o dever e 

a responsabilidade de implementar a BNCC.

 

Diante disso, a FTD Educação e a RMC atualizaram os materiais didáticos,

adequando-os a esta nova proposta e, assim, colaborar com nossos

educadores para que, juntos, possamos realizar os avanços necessários 

em bene�cio das crianças e dos jovens de todo o Brasil Marista.

Com base na proposta de alinhamento dos currículos nacionais, os órgãos

educacionais dos estados passam a criar legislações que garantam a

implementação da Base em todas as escolas públicas e privadas do País.

Além de atender às novas legislações vigentes, os materiais utilizados

na RMC também estão de acordo com a metodologia Marista, por meio do

Sistema de Ensino FTD (SE FTD) e do Sistema Marista de Ensino (SME), no

desenvolvimento das competências e habilidades essenciais para a 

consolidação de nossa proposta pedagógica. 

2

Dessa forma, a aprendizagem assume diferentes perspectivas não lineares,

mas complementares e inter-relacionadas, dentre as quais, destacam-se:

a aprendizagem consciente, cooperativa, continuada, interdisciplinar,

contextualizada, significativa e como síntese pessoal.
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O que é
um Sistema
de Ensino?

?

Um Sistema de Ensino é composto por soluções educacionais

que seguem uma sequência lógica de conteúdos e que respeitam

a faixa etária a que se destinam. Busca integrar conhecimentos

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

objetivo de estabelecer um processo de ensino e aprendizagem

dinâmico e coerente para o aluno. Vale lembrar que o Sistema 

de Ensino, além de relacionar os diversos conhecimentos, 

traz soluções complementares que ampliam ainda 

mais as aprendizagens.

Os novos materiais do Ensino Fundamental são personalizados e contemplam

projetos específicos trabalhados na RMC, como:

• Projeto de Vida;

• Projeto de Intervenção Social (PIS);

• Promoção e Defesa de Direitos;

• Relação com a Pastoral Juvenil Marista (PJM); 

• Todo o aparato educacional ofertado às equipes pedagógicas e 

   aos docentes de nossas unidades.
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Os desafios do Ensino Fundamental
Com a validação da BNCC pelo Conselho Nacional de Educação, desde os Anos

Iniciais, os componentes curriculares se organizam em torno de grandes 

áreas do conhecimento:

• Linguagens (Arte, Educação Física, Língua Portuguesa e Língua Inglesa);

• Matemática;

• Ciências da Natureza;

• Ciências Humanas (História e Geografia).

Por isso, os vários conhecimentos de cada área se articulam em torno de

competências e habilidades, de modo que as propostas possibilitem à escola

a construção de um currículo articulado que colabore para o desenvolvimento 

integral dos alunos.

 

Mesmo que os professores ministrem componentes diferentes, como 

Arte e Língua Portuguesa, por exemplo, é importante que o planejamento 

seja realizado por área, de modo a permitir integrações entre os 

conhecimentos. É pensando nesta necessidade, que os novos materiais 

do SE e SME são estruturados, não como determinismo de um trabalho 

engessado, mas como possibilidade de abertura para novas conexões.
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Material
de apoio

!

Pelo domínio pedagógico que nossos docentes apresentam, 

o material didático é um instrumento de apoio utilizado, nos 

tempos e de acordo com a necessidadedos dos professores.

Na busca por mantermos nossos recursos didáticos sempre atualizados, 

com a qualidade Marista e bem conceituados quanto aos parâmetros

educacionais, entendemos que as melhorias se dão por um processo contínuo

e necessário, trazendo maior alinhamento para a nossa proposta pedagógica, 

sem causar rupturas e descontinuidade em nosso trabalho. 

A fim de garantirmos que esta transição ocorra da melhor maneira possível,

prezando sempre pela consolidação das aprendizagens essenciais de cada ano,

a Rede Marista de Colégios, em conjunto com a FTD, apresenta a organização

de implementação para os seguintes segmentos:
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Ensino Fundamental – Anos Iniciais

Para trilhar caminhos que motivem ainda mais o protoganismo, a criatividade e

a troca de experiências entre estudantes e professores dos anos iniciais,

a RMC optou por fortalecer a sistematização de aprendizagens fundamentais, 

consolidando o processo de alfabetização das crianças até o 2º ano 

(de acordo com a BNCC) e permitindo a construção de um novo caminhar 

que amplie a visão de mundo e o desenvolvimento de saberes relacionados 

às quatro áreas de conhecimento. Esta escolha fortalece o vínculo 

afetivo das crianças, a cooperação e o respeito a cada um dos 

tempos para as aprendizagens.

 

Para atender à transição da Educação Infantil para o 1º ano

do Ensino Fundamental, os Colégios Maristas permanecerão utilizando

em 2020 a unidade de Matemática do FAÇA, a qual propõe exercícios

e atividades que enriquecem a prática pedagógica e o SME para 

Ensino Religioso.

Para os estudantes de 2º ao 5º ano, o Sistema de Ensino da FTD será

implementado de forma completa, com todas as soluções e recursos,

bem como os componentes responsáveis pela aceleração das aprendizagens.
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A composição geral conta com:

•   Módulos de aprendizagem para todos os componentes 

     curriculares, com conteúdos, sugestões de aulas, exercícios 

     e recursos para alunos e professores em sala de aula;

•   Caderno de atividades complementares para todos os 

     componentes curriculares;

•   SME para Ensino Religioso;

•   Livro da escola e família;

•    Simulados, temas de redação, avaliações educacionais 

      e materiais complementares para uso dos professores;

•    Recursos digitais para acompanhamento de

      indicadores de aprendizagem;

•    Livro digital para alunos e professores.
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Para 2020, os 6ºs e 7ºs anos, que antes utilizavam o ATHOS, passam a usar 

o SME FTD. O Sistema Marista de Educação para estes anos apresenta uma

estrutura alinhada às Matrizes Curriculares de Educação Básica do Brasil Marista,

que compõem nosso Projeto Educativo, e a Base Nacional Curricular Comum para

o segmento. 

Oferece aos estudantes uma experiência de aprendizagem significativa,

ampla e consistente, com um forte trabalho alinhado ao desenvolvimento das

competências acadêmicas, ético-estéticas, políticas e tecnológicas, 

além de contar com a personalização do material de acordo 

com as atividades realizadas na RMC.

Respeitando a transição das aprendizagens essenciais dos alunos, em 2020 

os 8ºs e 9ºs anos continuam usando o ATHOS, que oferece experiências de

aprendizagem focadas na interação, nos multiletramentos e nos valores. 

O projeto contempla atividades especialmente desenvolvidas para a

Rede Marista de Colégios, com personalização tanto para

os alunos, quanto para os docentes.

Para o ano de 2021, 6º ao 9º ano passarão a utilizar o Sistema Marista de Educação,

fazendo com que a implementação da nova BNCC se dê por completo. Além de

atendermos às legislações, a coleção do SME contará com materiais

complementares de todas as áreas do conhecimento, produzidos pela FTD, com o

intuito de acelerarmos nossos resultados perante os novos desafios educacionais.

Ensino Fundamental – Anos Finais
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