POR QUE SER COC?
Tradição e tecnologia para a Educação

APRESENTAÇÃO DE MATERIAIS

COLEÇÕES COC



ENSINO FUNDAMENTAL II



Anos Finais (6º ao 9º Ano)



Este período de aprendizado favorece a utilização dos
conhecimentos já adquiridos em novos contextos. Ensino e
aprendizado interagem e proporcionam ao aluno diferentes
formas de pensar e aprender. A partir dessa etapa, ele não apenas
conhece a realidade, mas atua sobre ela, intervindo sobre o
ambiente de forma física e mental. Adquire e passa a viver
valores como ética, cidadania, pluralidade cultural, cuidados com
o meio ambiente e relações culturais, qualidades valorizadas e
exigidas pelo mundo atual.



Material Didático



O material didático do COC é baseado em princípios como
interdisciplinaridade e contextualização e ajuda a preparar o
jovem para as próximas etapas da escola e da vida.

ENSINO FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL II
(6º ao 9º)

O material é anual, dividido em quatro remessas com a
programação distribuída ao longo de 30 semanas, conforme
calendário pedagógico. Garante aos educadores “Folgas de
Programação” para o desenvolvimento tranquilo e adequado
dos conteúdos e, ainda possibilita ações personalizadas de
acordo com a proposta pedagógica de cada escola parceira:
Composição da coleção
Os itens (espiralados) contêm a teoria e os exercícios no mesmo volume.
Os exercícios são apresentados após cada capítulo de teoria.



ENSINO MÉDIO



Pensando sempre no futuro



Aprender vai muito além de estar pronto para as melhores universidades.
O Sistema COC de Ensino apresenta uma metodologia com soluções
educacionais que preparam os alunos para o Vestibular e o ENEM, e
também para serem cidadãos conscientes. Afinal, se a vida tem um
mundo de possibilidades, cada estudante tem de estar preparado para
seguir os melhores caminhos.



Material Didático e Avaliações



Conteúdo criado para garantir que o desenvolvimento do aluno ocorra de
forma completa, aprofundada e eficiente, culminando com a
aprendizagem que auxiliará nas aprovações nos melhores vestibulares do
Brasil.

ENSINO MÉDIO INTEGRADO
(1º e 2º)
O Ensino Médio Integrado Azul é a solução COC em que os conteúdos
programáticos do Ensino Médio são trabalhados nas duas primeiras séries. Na
terceira série, acontece o “Terceirão”. Curso em que os conteúdos do Ensino
Médio são novamente abordados, fazendo o fechamento. Visa a preparação dos
alunos para o Enem e à aprovação deles nos vestibulares mais concorridos do
país.
Composição da coleção
Os itens (espiralados) contêm a teoria e os exercícios no mesmo volume. Os
exercícios são apresentados após cada capítulo de teoria.
A Programação de cada uma das matérias, nas duas primeiras séries, sempre
deve ser vista em conjunto com a respectiva programação do “Terceirão”, pois o
conceito de Ensino Médio Integrado contempla não só a estratégia de trabalho,
mas também a abordagem e o próprio conteúdo. Em cada uma das duas
primeiras séries, os alunos recebem os livros impressos acompanhados dos livros
eletrônicos ( no COC Play), que possibilitam o estudo no computador. Além disso,
recebem tabelas de inglês e de química, que apresentam informações rápidas e
práticas das duas disciplinas.

O desenvolvimento dos conteúdos, nas duas primeiras séries, ocorre
simultaneamente com o desenvolvimento de habilidades. Tanto na programação
quanto nas folhas de rosto de cada capítulo estão listados os conteúdos e as
habilidades que serão desenvolvidos. As habilidades listadas no ENEM foram
desdobradas em seus descritores, ampliando as possibilidades de desenvolvimento.
O material é anual, dividido em quatro remessas, com a programação distribuída ao
longo de 30 semanas, conforme calendário pedagógico. Garante aos educadores
“folgas de programação” para o desenvolvimento tranquilo e adequado dos
conteúdos e, ainda, a possibilita ações personalizadas de acordo com a proposta
pedagógica.
Durante o ano os alunos receberão dez livros, cada um com 2 volumes (um volume
para Matemática e um para Ciências Naturais e outro volume para Linguagens
Códigos e Ciências Humanas) Cada livro foi programado para ser desenvolvido com
tempo hábil com tranquilidade e compatibilidade com a época das avaliações
nacionais.

Composição da coleção – Os dois volumes de cada livro contendo a teoria em
capítulos e as atividades sequencialmente numeradas (módulos), são espiralados
para facilitar o manuseio. Nos módulos de atividades estão disponíveis:
Exercícios de Aplicação (os quais o professor obrigatoriamente trabalha em
aula), Exercícios Extras (que o professor trabalha em aula, quando há tempo,
caso contrário eles passam a integrar a tarefa). Um Roteiro de Estudos, no final
de cada módulo, faz referência ao conteúdo teórico (que deve ser estudado
antes da resolução dos Exercícios Propostos) e indica a Tarefa Proposta. Os
exercícios associados às habilidades estão indicados no material.
O Roteiro de Estudos, presente em cada um dos módulos, além de apoiar o
estudo diário do aluno em casa, também dá suporte ao trabalho do professor na
preparação de suas aulas.
As resoluções dos exercícios estão disponíveis no COC Play/COC Tools

Filosofia e Sociologia
Esta nova coleção já contempla Filosofia e Sociologia, cujos conteúdos estão
encadernados no segundo volume de cada livro (Linguagens, Códigos e Ciências
Humanas), com uma aula por semana para cada uma das disciplinas.
Arte
A Legislação vigente estabelece a oferta do curso de Arte em uma das séries do
Ensino Médio. São apresentados em dois volumes e seu uso é anual.
Educação Física
São apresentados em dois volumes e seu uso é anual. A oferta do Curso de
Educação Física acontece nos três anos do Ensino Médio, conforme estabelece a
Legislação vigente.

AVALIAÇÕES NACIONAIS
São avaliações-teste aplicadas do 4º ano do Ensino Fundamental I até a 2º
série do Ensino Médio. São quatro provas por ano (corrigidas com a utilização
da Teoria da Resposta ao Item (TRI). Para cada edição, é elaborada pela
equipe editorial, uma prova que é encaminhada à escola parceira. A
Aplicação ocorre no mesmo dia e horário em todas as escolas COC, pois
muitas escolas (como o CEA) utilizam os resultados na composição das
médias



SIMULADOS E AVALIAÇÕES



do Fundamental ao Médio e ENEM



O Sistema COC de Ensino disponibiliza no Portal COC Educação
simulados e avaliações nacionais desde 2000 do 4º ano do Ensino
Fundamental ao Ensino Médio e Pré-Vestibular.



SIMULADO ON-LINE
O Aluno conta com uma sessão no Portal COC Educação onde pode
construir um simulado a partir de vestibulares de anos anteriores,
compondo com questões de diferentes provas. Além de compor como
quiser, pode ainda escolher a forma em que vai praticar, podendo fazer
a mesma por contagem regressiva de tempo, ou com cronometro ou
ainda sem marcação de tempo. Tudo para melhorar seu desempenho
nos vestibulares.



BANCO DE PROVAS
Portfólio de provas on-line desenvolvidas por profissionais capacitados
e com matriz de referência, completamente integradas ao material
didático. As provas são publicadas nas versões com gabarito (professor)
e sem gabarito (aluno).

TERCEIRÃO SEMIEXTENSIVO
COLEÇÃO AZUL
O SEMIEXTENSIVO da Coleção Azul é oferecido como Curso Anual Regular.
Nesta seção está descrita essa utilização, bem como destacado o calendário
pedagógico para cada utilização. (de acordo com a escola parceira)
O curso está programado para o desenvolvimento em, no mínimo,
Composição
Quatro cadernos de atividades espiralados
Livros brochura (lombada colada) – 53 volumes
Livros de Teoria com Exercícios Propostos
A teoria é desenvolvida em capítulos com os Exercícios Propostos disponíveis no
final dos livros.

Livro Eletrônico
Os alunos recebem os livros impressos acompanhados dos eletrônicos (no COC
Play), os quais permitem o estudo da teoria no computador
Caderno de Atividades
Nos cadernos de Atividades, os alunos encontrarão Roteiros de Aula, Exercícios
de Aplicação (os quais o professor obrigatoriamente resolve em aula) e
Exercícios Extras (o professor resolve em aula, quando há tempo, caso contrário
eles passam a integrar a tarefa)

Composição
Um roteiro de estudos, em cada módulo, indica o conteúdo oferece quatro
possibilidades de listas de exercícios (selecionados para a fixação do conteúdo,
permitindo, aos alunos, prepararem-se especificamente para os vestibulares
que irão prestar) Além de apoiar o estudo diário do aluno em casa, também dá
suporte ao trabalho do professor na preparação de suas aulas.

SIMULADOS (3º Ensino Médio)
O ciclo de simulados contempla nove provas. As Provas disponíveis para os
alunos estão no calendário e acontecem geralmente aos sábados no período
da tarde. Os alunos são orientados para experimentar durante os simulados
algumas estratégias importantes para o pleno desenvolvimento:
 Qual a melhor combinação de alimentos;
 Horário de dormir;
 Horário de acordar;
 Estudo de véspera, como se alimentar e hidratar durante a prova;
Dessa forma, combinarão perfeitamente os elementos para uma condição
mais tranquila e de maior rendimento nos dias das provas reais.

PRÉ-VESTIBULAR/ENEM
Tradição e Tecnologia para a Educação
Em toda sua trajetória escolar, da Educação Infantil ao Terceirão, os alunos
COC são preparados para alcançar os melhores resultados e conquistar uma
vaga nas melhores universidades do país. Do dia a dia nas salas de aula, das
tarefas em casa, nas Avaliações e nos Simulados, ao longo dos anos os alunos
vão conquistando as competências habilidades que os farão bem-sucedidos.
A formação conquistada na educação básica e a preparação intensiva
realizada no Terceirão passam pela avaliação dos conhecimentos adquiridos
e das competências e habilidades desenvolvidas em sua vida escolar. Com os
resultados das Avaliações Nacionais e do Ciclo de Simulados cada aluno pode
conhecer sua posição em relação aos colegas de todo o Brasil, permitindo à
busca pelo aperfeiçoamento.
Esta é a missão mais importante do Sistema COC de Ensino e do Centro
Educacional de Andradina.
Acompanhar a evolução e comemorar o sucesso de nossos alunos

Um mundo de soluções digitais para deixar alunos, gestores e professores
cada vez mais próximos da Educação
São produtos, serviços e soluções que potencializam a educação para
estudantes, tutores e escolas, colocando-os cada vez mais perto de um
mundo novo e diferente, até cada um deles ser dar conta de que o
conhecimento já faz parte da nossa vida.
COC PLAY/COC TOOLS
Tudo que o que você precisa em um só lugar
O COC Play/COC Tools é o centro de comunicação on-line entre o sistema
COC, escolas parceiras, pais e alunos. No Portal você encontra
informações, atualidades e acessa produtos e serviços de uma forma
simples e rápida de seu computador, tablete ou celular.

COC PLAY
Os alunos podem acessar ambientes exclusivos e personalizados para seu
ano letivo, além de conteúdos lúdicos de apoio ao material didático, como:
Vídeos de resolução de exercícios e conteúdos exclusivos, como vídeo
aulas, materiais de apoio e artigos jornalísticos.
O aluno ainda dispõe de plantões on-line com professores do COC, pode
utilizar diferentes soluções educacionais e ter acesso a conteúdos digitais.
Livro Eletrônico
Os livros das coleções são digitalizados e disponibilizados no portal,
permitindo o estudo no computador.
Participação da família
No COC PLAY, para melhor acompanhamento da vida escolar dos filhos,
os pais têm acesso aos conteúdos disponibilizados aos alunos. Com o uso
de senhas próprias, os responsáveis podem acessar tais conteúdos e
outros ambientes além de informações personalizadas.
O aluno ainda dispõe de plantões on-line com professores do COC, pode
utilizar diferentes soluções educacionais e ter acesso a conteúdos
digitais.

PLANTÃO ON-LINE
Os professores do COC no seu computador
Atendimento com professores via Web, em agendamentos diferenciados? Só o aluno
COC tem!
São aulas abertas em chats para que o estudante tire suas dúvidas e aprofunde
seus conhecimentos nos exercícios do material didático. Tudo isso com
agendamentos segmentados por série e disciplinas personalizadas.
O calendário conta ainda com uma grade horária que disponibiliza diferentes
horários para o mesmo plantão, o que possibilita significativa flexibilidade para o
atendimento do estudante.

LOUSA DIGITAL
Desenvolvidas e construídas para facilitar o dia a dia dos educadores e
dos alunos, potencializando o ambiente educacional com soluções
inovadoras, que lhes permitem uma experiência produtiva e dinâmica.
Essa importante ferramenta tecnológica conta com um grande banco
de dados (textos, imagens, animações, filmes, etc) que permitem o
enriquecimento e diversificação dos conteúdos das aulas, tornando os
conteúdos mais dinâmicos e prazerosos.

AULAS 3D
As aulas com projeção 3D proporcionam o que há de mais avançado em
tecnologia educacional.

PORTAL EDUCACIONAL
COMPLETO

PORTAL COC –

Ensino Fundamental

O portal COC faz parte da solução Padrão dos anos iniciais do

Livro Eletrônico –

Os livros da coleção são digitalizados e disponibilizados
no Portal COC, permitindo o estudo no computador

ASSESSORIA PEDAGÓGICA

Assessoria pedagógica – visitas presenciais
da equipe pedagógica do Sistema COC de
Ensino.

CENTRO EDUCACIONAL DE
ANDRADINA

