POR QUE SER COC?
Tradição e tecnologia para a Educação

APRESENTAÇÃO DE MATERIAIS

COLEÇÕES COC

MATERIAL DIDÁTICO - EDUCAÇÃO INFANTIL
MATERNAL I – FASE 1
MATERNAL I – FASE 2
MATERNAL 2
1º ESTÁGIO - Jardim 1
2º ESTÁGIO – Jardim 2
1f – Maternal 1 – fase 1

1 e 2 anos

2f – Maternal 1 – fase 2

2 e 3 anos

3f – Maternal 2

3 e 4 anos

4f – 1º Estágio (Jardim 1)

4 e 5 anos

5f – 2º Estágio (Jardim 2)

5 e 6 anos

EDUCAÇÃO INFANTIL
Pensando sempre no futuro
É do nascimento aos seis anos de idade que ocorre grande parte
do desenvolvimento da criança e de sua inteligência, nos níveis
racional e emocional, o que determina sua capacidade de
aprender. Por isso, o Sistema COC de Ensino parte de propostas
multimetodológicas e lúdicas para estimular a criança de forma
adequada, integrando aspectos cognitivos e sociais e orientando-a
nessa fase decisiva para que trabalhe com todas as áreas do
conhecimento de forma integrada.

Composição
Maternal 1 – Fase 1
Composto de dois cadernos:
Explorar em Atividades e Registro de um
Explorador. 1f – Maternal 1 – Fase 1 1 a 2 anos
Os cadernos Explorar em Atividades têm atividades desenvolvidas para os
alunos e 50 de floras brancas e grandes. São espiraladas e enviadas em
quatro remessas. O Registro de um Explorador é anual e enviado na
primeira remessa.

Composição
Maternal 1 – Fase 2
Composto de cinco cadernos:
Explorar em Atividades, Explorar para casa, Explorar é
Divertido, Projetos de Exploração e Registro de um
Explorador.
2f – Maternal 1 – Fase 2

2 a 3 anos

Os livros do Explorar em Atividades são espiralados e enviados em quatro
remessas. Os livros Explorar para Casa e Explorar é Divertido são espiralados
e enviados em duas remessas (cada remessa abrange o conteúdo de dois
bimestres). Projetos de Exploração (espiralados) e Registro de um
Explorador (brochura) são anuais e enviados na primeira remessa.

Composição
Maternal 2
Composto de cinco cadernos:
Explorar em Atividades, Explorar para casa, Explorar é
Divertido, Projetos de Exploração e Registro de um
Explorador.
3f – Maternal 2 –

3 a 4 anos

Os livros do Explorar em Atividades são espiralados e enviados em quatro
remessas. Os livros Explorar para Casa e Explorar é Divertido são espiralados
e enviados em duas remessas (cada remessa abrange o conteúdo de dois
bimestres). Projetos de Exploração (espiralados) e Registro de um
Explorador (brochura) são anuais e enviados na primeira remessa.

Composição
1º Estágio (Jardim 1)
Composto de seis cadernos:
Explorar em Atividades, Explorar para casa, Explorar é
Divertido, Projetos de Exploração e Registro de um
Explorador.
4f–1ºEstágio – Jardim I

4 a 5 anos

Os livros do Explorar em Atividades são espiralados e enviados em quatro
remessas. Os livros Explorar para Casa e Explorar é Divertido são espiralados
e enviados em duas remessas (cada remessa abrange o conteúdo de dois
bimestres). Projetos de Exploração (espiralados) e Registro de um
Explorador (brochura) são anuais e enviados na primeira remessa.

Composição
2º Estágio (Jardim 2)
Composto de seis cadernos:
Explorar em Atividades, Explorar para casa, Explorar é
Divertido, Projetos de Exploração e Registro de um
Explorador.
5f – 2º Estágio - Jardim 2 –

5 a 6 anos

Os livros do Explorar em Atividades são espiralados e enviados em quatro
remessas. Os livros Explorar para Casa e Explorar é Divertido são espiralados
e enviados em duas remessas (cada remessa abrange o conteúdo de dois
bimestres). Projetos de Exploração (espiralados) e Registro de um
Explorador (brochura) são anuais e enviados na primeira remessa.

Maletas: Os materiais didáticos da primeira remessa, para todos os
estágios (séries) da Educação Infantil, são encaminhados em maletas. São
várias as possibilidades para a utilização das maletas:
1 – A maleta fica na escola, acondicionando os materiais dos alunos. Nas
reuniões com pais, os materiais já utilizados são entregues a eles; e a
maleta é mantida na escola para acondicionamento dos materiais da
próxima remessa;
2 – Nas reuniões com pais, a escola entrega a maleta com os materiais já
realizados, apenas para que possam leva-los para casa, devolvendo-a no
dia seguinte, vazia, para acondicionamento dos novos materiais;
3 – Quando ocorrer a utilização dos livros Explorar para Casa, as crianças
usam as maletas para leva-los para casa;
4 – Qualquer que seja a forma de utilização, na última reunião do ano os
materiais finalizados, com as respectivas maletas, serão entregues aos
pais.



Material Didático



A coleção infantil do Sistema COC de Ensino traz
uma proposta inovadora, com a estética atual das
ilustrações e o embasamento nos principais
autores e nas mais sofisticadas e comprovadas
teorias de Educação Infantil.



Dessa maneira, a Coleção Explorar estabelece
pontes entre aquilo que a criança já conhece e as
experiências vividas na escola, e promove
aprendizagens dinâmicas que contribuirão de
forma única para a construção de conhecimentos
verdadeiramente significativos.

Amigos do COC


Amigos do COC – Os amigos do COC também estão presentes na
internet – no endereço www.amigosdococ.com.br. Aberto ao
público em geral e, em especial, indicado a alunos, pais e
educadores da Educação Infantil.



Os amigos do COC, como no material impresso, também estarão
presentes no portal destinado ao segmento infantil. Com vários
jogos educativos e atividades vinculadas aos materiais, as crianças
sentem maior prazer em estudar, em participar das atividades
desenvolvidas em classe e mostram-se motivadas a acessar
conteúdos on-line, como jogos educativos, atividades lúdicas
digitais, entre outros, dando continuidade, em casa, ao
aprendizado iniciado na escola.

NOVO ENSINO FUNDAMENTAL
Composição
1º E 2º ANOS
O material é anual, dividido em quatro remessas, com a
programação distribuída ao longo de 30 semanas
(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.
1º ANO – 8 livros de
teoria/atividade
2º ANO – 8 livros de
teoria/atividade

Composição: Os livros (espiralados) contêm a terceira em
capítulos e as atividades sequencialmente numerados no mesmo
volume. São 8 volumes de teoria a atividades (grupo 1 ao 8). Nessa
nova edição os cadernos Aprendendo Mais foram integrados aos 8
livros já utilizados em sala, facilitando a organização das atividades
complementares com os temas abordados sem sala e simplificando
a estrutura do conteúdo para uso de alunos e professores.
Os volumes contém ainda uma introdução à proposta pedagógica e
editorial da coleção no início do primeiro livro de cada ano, um
mapa de interdisciplinaridade no início de cada grupo de conteúdos
indicando as correlações entre disciplinas com explicação textual
destas correlações e uma ficha de auto avaliação por eixo temático.

ENSINO FUNDAMENTAL
Composição
3º, 4º e 5º ANOS
O material é anual, dividido em quatro remessas, com a
programação distribuída ao longo de 30 semanas (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.
Os livros espiralados contém a teoria em capítulos e as atividades
sequencialmente numeradas no mesmo volume. As atividades são
apresentadas após cada capítulo de teoria.
Composição – 3º ano – Os conteúdos de Língua Portuguesa, com
atividades apresentadas após cada capítulo de teoria, são
enviados em livros destacados dos demais conteúdos, sendo um
livro para cada dois grupos de conteúdos
3º ANO – 12 livros de
teoria/atividade
4 especiais para L.P.

4º e 5º ANOS – 9 livros
de teoria/atividade

ENSINO FUNDAMENTAL I
Anos Iniciais (1º ao 5º Ano)


Preparar os alunos para as constantes mudanças da realidade é uma de nossas metas. A
formação escolar deve motivar a criança para o diálogo, incentivando o desejo de pesquisar e
buscar o que é inédito. Associando tecnologia aos livros didáticos, criamos uma estrutura
interativa, que convida a criança a navegar em busca do conhecimento. Neste novo contexto,
as crianças são conectadas à realidade, estimuladas a desenvolver habilidades e
competências, compartilhar e trocar ideias com outros alunos e nunca deixar de aprender.



Material Didático



O material didático do COC é baseado em princípios como interdisciplinaridade e
contextualização e está voltado para o letramento e a alfabetização.



Portal COC Educação®



Apresenta conteúdo amplo e diversificado que privilegia o ensino com interatividade,
flexibilizando as possibilidades de aprendizagem e atendimento às necessidades dos alunos.



Digibooks



Conteúdo apresentado de forma dinâmica, multimídia e digital, tornando a atividade
educacional muito mais prazerosa.

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

PORTAL COC
Portal COC em sua CASA
 O Sistema COC de Ensino possibilita que o aluno
tenha uma escola online 24h por dia. O Portal
COC Educação® reúne conteúdo e tecnologia que
incentivam interatividade entre escola, aluno e
família, proporcionando fonte segura e completa
de consulta, alinhada ao material didático e
também de forma enciclopédica.
 ACADEMIA COC (Capacitação online para os
professores)


AVALIAÇÃO NACIONAL 

AVALIAÇÃO NACIONAL (4ºano FI ao 2ºE.M.)- São quatro avaliações impressas e
relatório de desempenho por série e por aluno. Para cada edição é elaborada,
pela equipe editorial, uma prova que é encaminhada impressa à Escola
Parceira. Os resultados são obtidos através dos relatórios de desempenho por
turma e também os boletins individuais dos alunos, com pontuação segundo o
número de acertos e escore TRI.



Nos relatórios de desempenho por turma, são fornecidas as classificações
nacionais, inclusive por matéria, segundo o número de acertos e, também, a
classificação local na prova. O escore TRI é atribuído, exclusivamente, ao

conjunto da prova e gera a correspondente Classificação Nacional.

ASSESSORIA PEDAGÓGICA

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

CENTRO EDUCACIONAL DE
ANDRADINA

