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Ensino Fundamental

AlunoFamília Escola

Em nossa escola...

Uma parceria determinante para 
o alcance de grandes 

CONQUISTAS

O SISTEMA DE ENSINO
Garante metodologia
de ensino e material
didático de completa 
eficiência.

O PROFESSOR
Atua em constante

parceria com alunos,

sistema de ensino

e famílias.

A FAMÍLIA
Percebe experiências

pedagógicas 

consistentes.

O ALUNO
Adquire ferramentas
adequadas às 
exigências
de seu tempo.

A ESCOLA
Constrói e executa o 
planejamento de cada
segmento.



O que uma boa metodologia de ensino deve ter?

O que um sistema de ensino 
deve oferecer?

HISTÓRIA 
Ao longo de mais de 60 anos de prática
pedagógica cotidiana, o Anglo foi responsável 
por uma série de inovações que até hoje marcam
o ensino no País.

TRADIÇÃO E MODERNIDADE
A experiência do Anglo permite avaliar com
precisão as novas metodologias de trabalho na 
área educacional.

CONTATO PERMANENTE COM 
OS PROFESSORES
O Anglo disponibiliza vários canais de 
comunicação: telefone, site, programação da 
Web TV Anglo e videoconferências.

EVENTOS DE ATUALIZAÇÃO 
E CAPACITAÇÃO
Ao longo do ano letivo, o Anglo promove 
Congresso de Educadores, Workshops, 
Reuniões Regionais – sempre visando à 
atualização e ao aprimoramento das 
práticas pedagógicas.

VALORIZAÇÃO DO HÁBITO 
DE ESTUDOS 
Sem precisar abrir mão de seus momentos de 
lazer, o aluno aprende a integrar o estudo às
suas atividades cotidianas.

EXÉRCICIOS DE DIFERENTES
LINGUAGENS
A modernidade expõe o indivíduo a várias 
formas de aquisição do conhecimento, por
intermédio de canais que se renovam e se
reciclam. 

INTERDISCIPLINARIDADE
O Anglo parte da certeza de que o 
conhecimento humano não está dividido em 
compartimentos separados uns dos outros. 

AULAS ORGANIZADAS
As atividades desenvolvidas em sala são 
elaboradas de forma a estimular a participação
do aluno na construção do conhecimento. 

DIVERSIFICAÇÃO DE ESTRATÉGIAS
A análise constante das diversas formas de 
abordagem didática possibilita a escolha 
daquela que melhor se adapta às necessidades 
da escola.

ACOMPANHAMENTO DAS 
MUDANÇAS INDIVIDUAIS
O Ensino Fundamental acompanha o aluno, 
da infância até a pré-adolescência. Trata-se de 
um período de grandes transformações, de 
inúmeras descobertas e de questionamentos 
constantes. 



O que um material didático deve ter?

RESPEITO À TRANSIÇÃO ENTRE

AS FASES
O planejamento na elaboração do material, do 

projeto gráfico ao grau de complexidade das 

atividades, permite que a transição entre as fases 

do Ensino Fundamental seja assimilada de forma

espontânea pelos alunos.

ORGANIZAÇÃO
A teoria é distribuída por blocos de aulas que 

levam em conta a complexidade do tema, as

propostas dos autores e o planejamento da 

escola.

Qual o caminho para a melhor escola?
E aquele que equilibra...
´

Equipe Pedagógica
capacitada

Proposta Pedagógica
Atualizada

Ambiente e recursos
Adequados

Metodologia de Ensino
Eficaz

Material Didático
Completo

TAREFAS
O trabalho de sala é complementado, em casa,
com exercícios e atividades que reforçam a 
compreensão do assunto abordado.

AUTOR PROFESSOR, 
PROFESSOR AUTOR
Os autores do material do Anglo têm grande
experiência de sala de aula e mantém um 
constante diálogo com os professores parceiros.

CONTEÚDO EM ESPIRAL
A retomada sistemática de conceitos já 
abordados permite o aprofundamento dos 
assuntos, trazendo segurança para a aquisição
de novos conhecimentos.


