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COLEÇÃO FOLhINhAS qUE FALAM 

Composta por 3 volumes nas três áreas de conhecimento: Linguagem, Matemática e Natureza e 
Sociedade, a coleção apresenta os conteúdos  de maneira concreta, através do movimento e da ação, 

com o intuito de fazer com que a criação acomode os conhecimentos a partir de atividades lúdicas.

Volume 1 - Infantil III  (3 e 4 anos)
• Acabamento: lombada
• Formato: 20,5 x 27,5cm, na disposição horizontal 
• Colorido • 288 páginas
Volume 2 - Infantil IV (4 e 5 anos)
• Acabamento: lombada
• Formato: 20,5 x 27,5cm
• Colorido • 304 páginas
Volume 3 - Infantil V (5 e 6 anos)
• Acabamento: lombada
• Formato: 20,5 x 27,5cm na disposição vertical
• Colorido • 336 páginas 

ESTRUTURA DA OBRA

INTEGRADO

ISBN: 978-8598068-79-4

ISBN: 978-8598068-80-0ISBN: 978-8598068-81-7
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Para o professor
 Cada volume, acompanha CD de áudio com todas as músicas e parlendas contidas no livro, além de:
- Orientações gerais sobre as recomendações nacionais para o trabalho dos três eixos na Educação 
Infantil.
- Manual com abordagens acerca da psicogênese da aquisição da língua escrita e dos estágios pré
-Operatórios, vivenciados pelas crianças e estratégias recomendáveis para o desenvolvimento do 
trabalho com os livros, tendo como base os Parâmetros Curriculares Nacionais para a Educação 
Infantil.

EDUCAÇÃO INFANTIL



COLEÇÃO FOLhINhAS qUE FALAM - VOLUME 1
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A Coleção Folhinhas que Falam” propõe um trabalho significativo, partindo do próprio uni-
verso das crianças, com atividades lúdicas que, além de contribuírem para  a construção da 
autonomia infantil e do seu desenvolvimento integral. 

O volume 1 de cada bloco é o ponto de partida para o trabalho nas três áreas do conhecimen-
to: Linguagem, Matemática e Natureza e Sociedade. Há, aqui, uma preocupação especial em 
apresentar os conteúdos de maneira concreta e, através da ação, estimular diferentes tipos de 
movimentos, visando a apropriação de tais conetúdos. A valorização do conhecimento prévio 
do aluno é destacada, e os conceitos relacionados a aspectos sensoriais são apresentados e de-
senvolvidos ao longo das unidades dos livros, possibilitando que a criança aprenda através da 
interação e das habilidades sensório-motoras.

ISBN: 978-8598068-59-6 ISBN: 978-8598068-62-6 ISBN: 978-8598068-65-7

SERIADO

• Acabamento: espiral
• Formato: 28,8 x 22,55cm
• Colorido
• Linguagem: 128 páginas.
• Matemática: 136 páginas.
• Natureza e Sociedade: 96 páginas.

ESTRUTURA DA OBRA

EDUCAÇÃO INFANTIL

ESTOqUE
SOBRE 

CONSULTA 



COLEÇÃO FOLhINhAS qUE FALAM - VOLUME 2
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A coleção Folhinhas que Falam, com os volumes 2 de Linguagem e Matemática e Natureza e 
Sociedade, representa a continuidade das ações iniciadas no volume 1, com destaque à explora-
ção de diversas formas de linguagem, buscando desenvolver a oralidade e introduzir a criança 
ao mundo da leitura e da escrita. O contato com diversos gêneros textuais, como cantigas, 
poemas, parlendas e contos, possibilita que a criança fale, escute, leia e escreva, estabelecendo o 
desenvolvimento de habilidades motoras e intelectuais individuais, assim como a socialização a 
partir da interação entre as crianças. 

Construído com o intuito de apropriação de conhecimentos por parte da criança, contém 
atividades que valorizam a correspondência, seriação e sequenciação, estruturas de 
pensamento fundamentais para a construção do ser autônomo.

• Acabamento: espiral
• Formato: 23 x 28,8cm
• Colorido
• Linguagem: 144 páginas
• Matemática: 144 páginas
• Natureza e Sociedade: 112 páginas

ESTRUTURA DA OBRA

ISBN: 978-8598068-60-2 ISBN: 978-8598068-63-3 ISBN: 978-8598068-66-4

SERIADO

EDUCAÇÃO INFANTIL

ESTOqUE
SOBRE 

CONSULTA 



COLEÇÃO FOLhINhAS qUE FALAM - VOLUME 3
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Concluindo a série, o volume 3 destaca o aprimoramento das condições individuais de 
leitura e escrita para ingresso no Ensino Fundamental I. A partir de textos e atividades 
variadas, as crianças desenvolvem conhecimento do mundo que os cerca, dos fenômenos 
naturais e das noções gerais de convívio em sociedade. Na Matemática, as crianças são 
estimuladas a construírem ideias e argumentações, a escutarem as ideias dos outros e a 
respeitá-las. Destaca-se, ainda, o enfoque na formulação, comunicação e argumentação. 
em procedimentos próprios à resolução de problemas. Nesse nível, o trabalho de desenvol-
vimento das estruturas mentais é estendido e foca-se na formação da criança autônoma, a 
partir das experiências lúdicas propostas.

• Acabamento: espiral
• Formato: 23 x 28,8cm
• Colorido
• Linguagem: 160 páginas.
• Matemática: 160 páginas.
• Natureza e Sociedade: 128 páginas.

ESTRUTURA DA OBRA

ISBN: 978-8598068-61-9
ISBN: 978-8598068-64-0

ISBN: 978-8598068-67-1

SERIADO

EDUCAÇÃO INFANTIL

ESTOqUE
SOBRE CONSULTA 
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MATEMáTICA ATIVA

ISBN: 978-85-98068-96-1 ISBN: 978-85-98068-97-8 ISBN: 978-85-98068-98-5

ISBN: 978-85-98068-99-2 ISBN: 978-85-5566-000-9

A coleção Matemática Ativa, composta por 5 volumes, propõe explicações e atividades 
envolvendo o aluno na aprendizagem da Matemática. Motiva na criança o desejo de observar, 
explorar, jogar e trabalhar a Matemática de uma forma diferente e contextualizada. A coleção 
apresenta atividades lúdicas que estimulam o raciocínio lógico, a afetividade, a socializa-
ção, a criatividade e a imaginação da criança.

Para o professor
• Material multimídia: 5 jogos digitais como ferramenta pedagógica com a finalidade de refor-
çar os conteúdos estudados nas unidades, contribuindo para tornar as aulas mais dinâmicas 
e interativas. 
• Planejamento especificando as habilidades a serem desenvolvidas, sugerindo estratégias 
que favoreçam o desenvolvimento da aula, bem como sugestões de leitura, que auxiliam a 
formação contínua do professor.

FUNDAMENTAL DO 1º AO 5º ANO

• Coleção com 5 volumes
• Acabamento: lombada
• Formato: 20,5 x 27,5cm
• Colorido
• Volume 1:  264 páginas
• Volume 2:  256 páginas
• Volume 3:  280 páginas
• Volume 4: 296 páginas
• Volume 5: 360 páginas

ESTRUTURA DA OBRA
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O objetivo da coleção Ativar Português é apresentar os conteúdos da língua materna de 
maneira agradável. lúdica, contudo  sem perder a perspectiva do ensino de noções básicas 
da estrutura da língua portuguesa, garantindo aos alunos do Ensino Fundamental I a apro-
priação de conhecimentos da variante culta da língua, tanto na oralidade quanto na escrita.     

Todas as unidades da coleção foram pautadas em textos que buscam desenvolver a 
cidadania, a ética e o entendimento da criança como ser social para que ela aprenda a pro-
blematizar a realidade e encaminhar soluções, utilizando o pensamento lógico e criativo.

Cada unidade divide-se nas seções:  Ativando a oralidade, Ativando a leitura, Que gênero 
é esse?, Que autor(a) é esse(a)?, Ativando a gramática, Ativando a memória, Ativando a es-
crita, Ativarte ( 1o e 5o ano) e Ativar valores ( 2o, 3o e 4o ano). 

 Esses  segmentos estimulam e desenvolvem  os conhecimentos do aluno  para que ele se 
torne leitor e escritor proficiente. A coleção traz, ainda ,um diferencial com as seções Ativar  
valores e ativararte vem favorecer o desenvoilvimento de valores  humanos e diferentes 
liguagens artísticas por parte do educando.

ESTRUTURA DA OBRA
• Coleção com 5 volumes
• Acabamento: lombada
• Formato: 20,5 x 27,5cm
• Colorido
• Volume 1: X páginas
• Volume 2: X páginas
• Volume 3: X páginas
• Volume 4: X páginas

• Volume 5: X páginas

ATIVAR PORTUGUêS

ISBN: 000-00-0000-00-0 ISBN: 000-00-0000-00-0 ISBN: 000-00-0000-00-0

ISBN: 000-00-0000-00-0 ISBN: 000-00-0000-00-0

FUNDAMENTAL DO 1º AO 5º ANO
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• Coleção com 5 volumes
• Acabamento: lombada
• Formato: 20,5 x 27,5cm
• Colorido
• Volume 1: 96 páginas
• Volume 2: 96 páginas
• Volume 3: 96 páginas
• Volume 4: 128 páginas
• Volume 5: 128 páginas

ESTRUTURA DA OBRA

ISBN: 85-98068-83-1 ISBN: 85-98068-17-9 ISBN: 85-98068-18-7

ISBN: 85-98068-19-5 ISBN: 85-98068-20-9

FILOSOFIA - COLEÇÃO PENSAR E AGIR

A coleção Pensar e Agir tem como objetivo levar os alunos, através de uma abordagem 

filosófica, a discutirem sobre sua identidade; os deveres de cidadão; os valores sociais e de 

convivência; a construção de relações, comparando e refletindo sobre um mundo estrutu-

rado em princípios de respeito e boa conduta, conhecendo e construindo novas ideias, bem 

como debatendo o respeito pelas diferenças sociais. Além disso, os alunos são estimulados 

a analisar questões que fazem parte do mundo do saber, comparando e refletindo sobre as 

suas ações. 

FUNDAMENTAL DO 1º AO 5º ANO
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Trata-se de dois livros em um único volume: Fortaleza:geografia e Fortaleza: História. O 
principal objetivo desse volume é o de propor questionamentos sobre a realidade na qual os 
alunos estão inseridos; indicando soluções,  construindo situações-problema e verificando,  sua 
aplicabilidade no mundo real.

ESTRUTURA DA OBRA
• Volume único
• Acabamento: brochura
• Formato: 20,5 x 27,5cm
• Colorido
• Fortaleza - História: 104 páginas
• Fortaleza - Geografia: 88 páginas

ISBN: 978-85-98068-27-5

hISTÓRIA E GEOGRAFIA REGIONAL CEARá

O livro Ceará: História é memória viva, descreve e analisa, de forma 
objetiva e crítica, os principais eventos da história da sociedade 
cearense, desde a época da colonização até os dias de hoje. 

ESTRUTURA DA OBRA
• 2 volumes 
• Acabamento: brochura
• Formato: 21,5 x 27,5cm
• Colorido
• História e Memória Viva: 184 
páginas
• Uma Nova Geografia: 184 páginas

ISBN: 978-85-5566-015-3

ISBN: 978-85-5566-018-4

O livro Ceará: Uma nova Geografia,  apre-
senta de forma crítica e questionadora a 
Geografia do estado do Ceará, contem-
plando suas praias, serras, planaltos, pla-
nícies, dunas, mangues e sua vegetação 
rica e variada.

HISTÓRIA E GEOGRAFIA REGIONAL FORTALEZA

FUNDAMENTAL DO 1º AO 5º ANO

Faz-se necessário superar as barreiras ou obstáculos existentes no ensino, contemplando as múlti-
plas e distintas formas de aprendizagem dos sujeitos, contemplando, quando necessário à previsão 
de recursos, diversificações metodológicas e de atividades, instrumentos de avaliação, consideran-
do o sujeito em suas particularidades e singularidades, sejam étnicas, socioculturais, religiosas, de 
saberes e de cognição, dentre outras dimensões que compõem a diversidade humana.

CONTEXTO ESTADUAL, hISTÓRICO, MARCOS LEGAIS E PRINCÍPIO.

(Documento Curricular Referencial do Ceará - Ensino infantil e fundamental). 
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A gramática regras da lingua Portuguesa em música explora a força da música como fer-
ramenta didática no aprendizado de algumas regras importantes da Língua Portuguesa. 
São usadas melodias parodiadas do cancioneiro regional, com as quais os alunos do 3o, 4o e 
5o ano estão familiarizados.

Acompanhada de um CD no exemplar do professor, especialmente elaborado,  e que 
funciona como um valioso instrumento didático, que ajudará o professor a preparar aulas 
mais dinâmicas e interativas.

HISTÓRIA E GEOGRAFIA REGIONAL 
PIAUÍ

Os livros: Piauí - Através  da História e Piauí - Através da Geografia são o resultado da 
coletânea de práticas desenvolvidas em sala de aula, nas disciplinas de História e Geografia, 
do 4o ano do Ensino Fundamental, com o intuito de desenvolver e aprimorar conhecimen-
tos específicos sobre o estado do Piauí.

• Autor: Herman Regis
• Volume único
• Acompanha CD
• Acabamento: lombada
• Formato: 17 x 24cm
• Colorido
• Número de páginas: 72

ESTRUTURA DA OBRA

• Volumes únicos
• Acabamento: espiral
• Formato: 21,5 x 27,5cm
• Colorido
Através da História: 122 páginas
Através da Geografia: 128 páginas

ESTRUTURA DA OBRA

ISBN: 978-85-98068-38-1 ISBN: 978-85-98068-27-5

ISBN: 978-85-98068-27-5

REGRAS DA LÍNGUA PORTUGUESA EM MúSICA

FUNDAMENTAL DO 1º AO 5º ANO



• Autor: Nonato Nogueira
• Acabamento: brochura
• Formato: 20,5 x 27,5cm
• Colorido
• 6o ano: 136 páginas
• 7o ano: 144 páginas
• 8o ano: 168 páginas
• 9o ano: 184 páginas

ESTRUTURA DA OBRA
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A partir do espanto e da admiração, a coleção Filosofia incentiva os alunos a alcan-
çarem o mundo do conhecimento. 

O material apresenta uma abordagem que visam despertar o filósofo existente na criança 
e no adolescente, estimulando o questionamento e seu reconhecimento como ser pensante 
e investigador da sua própria essência, desenvolvendo e aprimorando a comunicação e a 
construção da sua própria história.

A coleção traz também, questões éticas e morais, chamando a atenção para os valores. 
Investiga os jovens e seus valores: o ato moral, o desejo, a vontade, a consciência moral 

e a virtude. Ao examinar a questão da liberdade humana, destaca o ato livre, o ato respon-
sável, a liberdade e a responsabilidade, os limites da liberdade humana, o livre-arbítrio e o 
pensar como uma forma de liberdade. O amor é discutido em todas as suas dimensões. 

Compara o amor do filósofo pelo conhecimento com o amor que o adolescente tem pela vida. 

ISBN: 978-85-98068-88-6 ISBN: 978-85-98068-89-3

ISBN: 978-85-98068-91-6
ISBN: 978-85-98068-90-9

FILOSOFIA - COLEÇÃO INVESTIGANDO

FUNDAMENTAL DO 6º AO 9º ANO



Para o professor
A coleção faz uma apresentação do conteúdo em vídeo, com textos do próprio livro e, 

ao final, como complemento, vídeos com documentários, trechos de filmes e músicas 
referentes aos assuntos abordados no capítulo. 

Apresentação - 6o ao 9o ano

A coleção Ethos nasce com uma proposta ousada de perpassar conteúdos, reflexões e 
atividades com um viés ético. Nada mais oportuno em um tempo em que ocorre uma in-
versão de valores, em que o errado alcança “status” e é almejado pela juventude carente de 
paradigmas e referências bem alicerçados, que possam orientá-la na busca consciente do 
autoconhecimento, na compreensão do meio no qual se encontra inserida, na elaboração 
de um projeto de vida coerente com a sua historicidade e na formação integral como sujeito 
consciente e responsável pela construção de uma sociedade cada vez mais justa, fraterna e 
equitativa, capaz de promover e proteger a vida em todas as suas manifestações. 

• Autores: José Ferreira da Silva
 e Nonato Nogueira
• Acabamento: brochura
• Formato: 20,5 x 27,5cm
• Colorido
• 6o ano: 96 páginas
• 7o ano: 96 páginas
• 8o ano: 128 páginas
• 9o ano: 128 páginas

ESTRUTURA DA OBRA
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ISBN: 978-85-98068-88-6
ISBN: 978-85-98068-89-3 ISBN: 978-85-98068-90-9

ISBN: 978-85-98068-91-6

FILOSOFIA - COLEÇÃO EThOS

FUNDAMENTAL DO 6º AO 9º ANO



hISTÓRIA - O CEARá É ASSIM

A Editora Edjovem organizou essas lições de 
História do Ceará,  História:O Ceará é assim, 
para atender às honrosas solicitações de inúme-
ros colegas de magistério, que se ressentiam de um 
material dessa natureza para atender às exigências 
das normas oficiais em concordância com a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O objetivo 
principal da Edjovem foi elaborar um compêndio 
prático, tornando acessíveis aos alunos do Ensi-
no Fundamental,  indispensáveis conhecimentos 
sobre os principais fatos da vida coletiva, desde os 

primórdios do Ceará até os dias atuais.
ISBN: 85-98068-21-7

FUNDAMENTAL DO 6º AO 9º ANO

• Volume único
• Acabamento: brochura

• Formato: 20,5 x 27,5cm

• Colorido

• Número de páginas: 136

ESTRUTURA DA OBRA



INVESTIGANDO O PENSAR

O livro Filosofia: Investigando o Pensar fornece ao 
aluno do Ensino Médio conteúdos claros, numa 
linguagem acessível, com o objetivo de estimular o ra-
ciocínio filosófico.

O livro está dividido em cinco unidades, com 26 capítulos 
introduzidos por textos que fomentam a reflexão crítica 
dos alunos sobre questões do dia a dia. Apresenta, ainda, 
uma estrutura bastante didática, que permite ao professor 
e ao aluno acompanhar facilmente os temas propostos, 
enriquecidos com imagens, cujo objetivo primordial é a 
discussão filosófica.

• Volume único
• Acabamento: brochura
• Formato: 20,5 x 27,5cm
• Colorido
• Número de páginas: 256

ESTRUTURA DA OBRA

ISBN: 978-85-98068-35-0

ENSINO MÉDIO



O JOVEM SÓCRATES

Neste conto, o autor Nonato Nogueira imagina o 
grande filósofo grego Sócrates como um menino que 
ainda convive com seus pais Sofronisco e Fenare-
ta, mas que já é questionador, discute sobre tudo o que 
lhe vem à cabeça e desperta em seus amigos a curiosi-

dade reflexiva de um filósofo.

AS AVENTURAS DO BODE IOIÔ

• Autor: Nonato Nogueira
• Acabamento: brochura
• Formato: 15 x 21cm
• Colorido
• Número de páginas: 44

ESTRUTURA DA OBRA

• Autor: Nonato Nogueira
• Acabamento: brochura
• Formato: 18 x 23,5cm
• Colorido
• Número de páginas: 32

ESTRUTURA DA OBRA

LITERATURA INFANTIL

Através da leitura do conto de Nonato Nogueira 
,entende-se por que o Bode Ioiô mereceu tornar-se 
parte do acervo do Museu do Ceará, onde pode ser 
visitado, como um dos símbolos da brincalhona 
Fortaleza antiga que, inusitadamente, fez de um 
bode um de seus “cidadãos” mais queridos. 

ISBN: 978-85-98068-58-9

ISBN: 978-85-98068-57-2

PARADIDáTICOS

16



17

São episódios originais, descritos de forma 
bem elaborada por Filgueira Sampaio, de peculia-
ridades típicas  da nossa gente. Diz respeito ao amor 
que temos por nossa terra, dada a verdadeira pai-
xão que o cearense tem pelo “torrão” natal, e a fé 
que deposita nos destinos do Ceará.

O Ceará, para nós, não é somente bravura, 
religiosidade, tradição e civismo. É também ação, 
dinamismo e progresso.

CEARENSIDADE

• Autor: Filgueira Sampaio
• Acabamento: brochura
• Formato: 17 x 24cm
• Colorido
• Número de páginas: 80

ESTRUTURA DA OBRA

Coletânea de prosa e poesia de Anibal Holanda, 
que expressa, com singular sensibilidade e pre-
cisão, o quanto é possível tornar a História apai-
xonante. O autor, que se caracteriza no cotidiano 
por sua habilidade e pragmatismo na exposição de 
um vasto conhecimento historiográfico, surpreen-
de pela leveza com que consegue envolver o leitor 
na História de todos os tempos. Sem dúvida, a poe-
sia e a prosa nos dão a dimensão de que a monotonia 
que marca certos fatos e tempos históricos pode ser 
vencida quando se escreve com prazer e sensibilidade.

HISTÓRIA E FILOSOFIA EM VERSO E PROSA

• Autor: Anibal Holanda
• Volume único
• Acabamento: brochura
• Formato: 14,5 x 20,5cm
• 2 cores
• Número de páginas: 64

ESTRUTURA DA OBRA

ISBN: 978-85-98068-68-8

ISBN: 978-85-98068-56-5

PARADIDáTICOS



Por ser o Brasil um país de dimensões continen-
tais e o seu povo, fruto da miscigenação de povos de 
três culturas diversas, encontramos, por todo o seu 
território, uma variedade considerável de costumes, 
que têm origem nas ricas características culturais 
das etnias que originaram o povo brasileiro. Do 
branco português, do negro africano e do indígena. 
Desde a colonização portuguesa, herdamos valores 
e hábitos que cultivamos até hoje e que nos distinguem 
de qualquer outro povo. No volume Costumes, da 
coleção Folclore é..., o autor Filgueira Sampaio 
nos apresenta alguns desses costumes, que ainda 
hoje são vivenciados pelos Estados do Brasil.

Resultado dos valores religiosos trazidos para o 
Brasil pelos colonizadores portugueses e pelos ne-
gros africanos, unidos àqueles que os nativos indí-
genas possuíam, a fé do brasileiro floresceu no fértil 
terreno da miscigenação, o que permitiu que ela se 
manifestasse das mais variadas formas. No volume 
Crenças, da coleção Folclore é..., o autor Filgueira 
Sampaio nos apresenta alguns desses costumes, mi-
tos e lendas que o nosso povo cultiva.  Leitura 
obrigatória para quem deseja conhecer  mais  pro-
fundamente as crenças e crendices populares do 
brasileiro.

ENSINO FUNDAMENTAL I - LITERATURA POPULAR 

CRENçA

COSTUME

COLEçÃO FOLCLORE É...

ISBN: 978-85-98068-71-8

ISBN: 978-85-98068-70-1

PARADIDáTICOS
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CORDEL

TRADIçÃO

No volume Folclore é... Tradição, Filgueira Sampaio, 
profundo conhecedor dos valores culturais do povo bra-
sileiro, em especial os do Nordeste, apresenta-nos as tra-
dições que  fazem parte do cotidiano popular:  as festas, 
as danças, as histórias, a religiosidade e tantos outros ele-
mentos que distinguem a nossa gente. É leitura indicada 
a todos os que desejam aprofundar-se nas tradições popu-
lares brasileiras.

O brasileiro possui alma poética. Povo de sensibilida-
de apurada, muitas vezes, dispensa a erudição para se 
expressar poeticamente. No volume Cordel, da coleção 
Folclore é..., vemos ressaltada a poesia dos cordelistas, 
dos cantadores de repentes e de emboladas, expressivos 
artistas populares que representam a alma do seu povo. 
Dos grandes cordelistas às expressões populares, vamos 
caminhar com Filgueira Sampaio por mais essa vereda da 
cultura popular.

4 Volume
• Autor: Filgueira Sampaio
• Acabamento: brochura
• Formato: 15 x 21cm
• Colorido
• Volume 1: 64 páginas
• Volume 2: 48 páginas
• Volume 3: 64 páginas
• Volume 4: 48 páginas

ESTRUTURA DA OBRA

ISBN: 978-85-98068-69-5

ISBN: 978-85-98068-72-5

PARADIDáTICOS
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COLEçÃO CULTURA INDÍGENA

Apresentação 
O livro atende às determinações da lei 11.645, de 10 de março de 2008, que torna 

obrigatória, nos ensinos Fundamental e Médio, a temática do ensino de História e Cul-
tura indígena, com o intuito de promover uma educação que motive o aluno a reconhe-
cer e a valorizar a diversidade cultural brasileira.

Neste volume, é feito um estudo da situação dos po-
vos indígenas durante a história do Período Republica-
no, tendo como destaque a contribuição dos irmãos Villas 
Bôas na luta pela preservação da cultura indígena. Nele, 
também destacamos a influência da cultura indígena na 
formação da sociedade brasileira a partir de algumas ma-
nifestações, como a culinária, as línguas, a arte, a dança, 
a música, a educação das crianças indígenas, os mitos, as 
lendas, a luta e a memória  desses povos, espalhados pelo 
território brasileiro.

Neste volume, é feita uma abordagem dos aspectos 
da história e da cultura, que caracterizam a formação 
da população brasileira, a partir da história dos povos 
indígenas, antes e após a chegada dos europeus ao 
c o n t i n e n t e  a m e r i c a n o .  N e l e ,  d e s t a c a m o s 
t a m b é m  o  e n contro de culturas, as relações de 
trabalho, as guerras indígenas, a contribuição desses po-
vos nas áreas social, econômica e política, pertinentes à 
História do Brasil no Período Colonial e Imperial.

• Autores: Nonato Nogueira e 
Simone Gadelha
• Acabamento: brochura
• Formato: 17 x 24cm
• Colorido
• Volume 1: 64 páginas
• Volume 2: 88 páginas

ESTRUTURA DA OBRA

ENSINO FUNDAMENTAL II E MÉDIO

ISBN: 978-85-98068-74-9

ISBN: 978-85-98068-75-6

A CHEGADA DOS PORTUGUESES  AO BRASIL

VOLUME 1

IRMÃOS VILLAS BÔAS – VOLUME 2

PARADIDáTICOS
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COLEçÃO CULTURA  AFRO

Apresentação
O livro atende às determinações da lei 11.645, de 10 de março de 2008, que torna obri-

gatória, nos ensinos Fundamental e Médio, a temática do ensino de História e Cultura 
Afro-Brasileira, com o intuito de promover uma educação que motive o aluno a reconhecer 
e a valorizar a contribuição dos africanos para a cultura brasileira.

Neste volume, é feita uma abordagem geral da His-
tória do continente e dos povos africanos, destacando-se 
alguns reinos e impérios (Egito, Kush, Núbia, Gana, 
Mali, Kongo) e os efeitos do colonialismo na África. 
Também destaca-se a Partilha da África, a África do Sul 
e o Apartheid, o levante de Soweto e a figura carismática 
de Nelson Mandela. Além disso, procuramos resgatar a 
contribuição dos africanos nas áreas social, econômica e 
política, pertinentes à História do Brasil.

Neste volume, destacam-se alguns aspectos importantes 
da história e da cultura que caracterizaram a for-
mação política, econômica, social e cultural brasileira, 
a partir do movimento abolicionista, da luta das comu-
nidades.

• Autores: Nonato Nogueira e 
Simone Gadelha
• Acabamento: brochura
• Formato: 17 x 24cm
• Colorido
• Volume 1: 64 páginas
• Volume 2: 72 páginas

ESTRUTURA DA OBRA

ISBN: 978-85-98068-76-3

ISBN: 978-85-98068-77-0

A ÁFRICA E OS AFRICANOS  NO BRASIL – VOLUME 1

RESISTêNCIA E CULTURA  NEGRA – VOLUME 2

PARADIDáTICOS
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O módulo I é direcionado às turmas de 6o ano do En-
sino Fundamental e apresenta cinco unidades:  Os pri-
meiros habitantes do Ceará ;  O Ceará no caminho dos 
europeus; Catequese e aldeamento;  A economia ce-
arense e O Ceará sob a jurisdição de Pernambuco. Esse 
módulo foi elaborado de maneira a dinamizar os estudos 
dos alunos, pois menciona os fatos passados da História 
do Ceará, contextualizando-os com o que ocorria, si-
multaneamente, na História do Brasil e na História Ge-
ral. Com linguagem acessível, ilustrações interessantes, 
mapas, curiosidades, gabaritos.

O módulo II dá continuidade aos estudos iniciados no 
Módulo I, organizado em oito unidades: “Escravismo no 
Ceará”; “Movimentos Literários no final do século XIX”; 
“Os primeiros governadores do Ceará”; “Repercussão 
no Ceará da Revolução de 1817”; “A independência do 
Brasil e o Ceará”; “A Confederação do Equador”; “A Re-
volta de Pinto Madeira no Ceará em 1832” e “O Ceará 
na Guerra do Paraguai”. O presente módulo traz, ainda, 
subsídios importantes, como “Glossário”, “Exercitando 
o aprendizado”, “Gabaritos” e “Bibliografia”, curiosidades 
relacionadas ao conteúdo e à História do Ceará, si-
multaneamente, aos momentos pelos quais passavam a 
História do Brasil e a História Geral.

ISBN: 978-85-98068-46-6

ISBN: 978-85-98068-47-3

PERÍODO COLONIAL  (1500-1800)

CONTEMPORIZANDO – CEARÁ, DE 1500 AOS DIAS ATUAIS

PERÍODO IMPERIAL (1801-1888)
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CONTEMPORIZANDO - CEARÁ, DE 1500 AOS DIAS ATUAIS

Continuando os estudos realizados por meio do Mó-

dulo  II, o Módulo III foi organizado em cinco unidades: 

“Fortaleza no tempo da Belle Époque”;  A República é 

proclamada, e daí? ;  A formação das Oligarquias ; “No 

tempo do Padre Cícero” e  O Caldeirão. Escrito com uma 

linguagem dinâmica e acessível, o presente módulo re-

laciona a História de Fortaleza à História do Ceará, do 

Brasil e do mundo, apresentando, ainda, “Glossário”, “Exer-

citando o aprendizado”, “Gabaritos” e curiosida-

des, que estimularão professores e alunos à pesquisa da 

disciplina em questão.

Finaliza os estudos iniciados e discutidos nos Módu-
los I, II e III. O Módulo IV apresenta quatro unidades 
assim distribuídas: “A cultura  afrodescendente    no Ce-
ará”; “A política cearense: da revolução de 1930 até a re-
democratização”; “A política cearense durante o Regime 
Militar” e “A política cearense durante a Nova Repúbli-
ca”. “Fatos da História complementares”, “Glossário”, 
“Exercitando o aprendizado”, “Gabaritos” e “Biblio-
grafia”, curiosidades e dicas culturais relacionadas ao 
conteúdo estudado também são parte desse módulo. 
Some-se a isso a correlação dos fatos passados, descri-
tos ao longo do Módulo IV, com o que ocorria em outros 
momentos da História no Brasil e no mundo, auxilian-
do e motivando, cada vez mais, professores e alunos a 
trabalharem em equipe e a ampliarem seus conheci-
mentos.

• Autor: Nonato Nogueira
• Acabamento: brochura
• Formato: 17,5 x 22cm
• Colorido
• Módulo I: 88 páginas
• Módulo II: 96 páginas
• Módulo III: 80 páginas
• Módulo IV: 128 páginas

ESTRUTURA DA OBRA

ISBN: 978-85-98068-48-0

ISBN: 978-85-98068-49-7

PERÍODO CONTEMPORâNEO  (1931 - AOS DIAS ATUAIS)

PERÍODO REPUBLICANO (1889-1930)
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