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A plataforma Eureka Digital oferece aos 
seus usuários um apoio pedagógico 
digital por meio do recurso “Suporte à 
obra”. Dessa forma, professores e alunos 
experimentam um formato híbrido de 
ensino-aprendizagem, mesclando aspectos 
analógicos e digitais. Assim, a plataforma se 
caracteriza como uma extensão do livro, com 
diversas possibilidades de aprofundamento 
e acesso a conteúdos multimídia.

O QUE É “APOIO DIGITAL”?

PARA QUE SERVE O “SUPORTE À OBRA”?

Serve para orientar professores e alunos na execução de suas 
atividades, oferecendo recursos pedagógicos inovadores, promovendo 
o letramento e a inclusão digital. É um complemento digital que vai 
além do livro físico, explorando suas possibilidades. 
Esse suporte dá ao professor orientações didáticas e oferece materiais 
complementares como áudios, videoaulas, reforços, livros em pdf 
e muito mais, de acordo com as características e necessidades  
de cada material. 
Além disso, permite que o aluno acesse suas atividades em ambiente 
virtual e consulte outros materiais de referência.

PROPOSTA DE APOIO DIGITAL
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Serão disponibilizados vouchers individuais para cada aluno e professor. 
Os alunos terão vouchers que darão acesso ao conteúdo relacionado às 
atividades da sua turma. Os professores terão vouchers que darão acesso 
aos conteúdos de todas as suas turmas e às orientações pedagógicas 
referentes a cada atividade ou conjunto de atividades.
Veja o passo a passo:

1. O usuário deverá acessar o site https://www.eurekadigital.app/
2. Em seguida, clicar em “Cadastre-se”, informando o código (voucher)
3. O acesso aos conteúdos será liberado de acordo com o perfil do usuário

COMO TER ACESSO?

ACESSO DO ALUNO

Ao acessar o “Suporte à obra” será oferecida ao aluno uma série 
de conteúdos diferenciados com base no conteúdo do livro: 
textos complementares, vídeos, podcasts e atividades extras.

Ao acessar o “Suporte à obra”, o professor terá acesso 
aos conteúdos de todas as suas turmas e publicações 
específicas de formação.

ACESSO DO PROFESSOR

https://www.eurekadigital.app/
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PDFPDF

O “SUPORTE À OBRA” SÓ FUNCIONA 
ON-LINE?
O grande diferencial dessa ferramenta é o letramento e a inclusão 
digital, por isso, aconselhamos que todas as atividades sejam feitas 
on-line. No entanto, caso não seja possível, existe a possibilidade 
de baixar um pdf para compartilhar ou mesmo imprimir as propos-
tas. Os vídeos e podcasts poderão ser salvos para assistir off-line.
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A coleção “Reforço Brasil” é um material híbrido que trabalha simultanea-

mente o conteúdo físico (impresso) e o digital.

O material digital atende aos anos do Ensino Fundamental I (1º ao 5º) e Fun-

damental II (6º ao 9º). As disciplinas trabalhadas são Português e Matemáti-

ca em suas principais habilidades e competências.

O suporte à obra oferece formação para os professores, planos de aulas  

e aprofundamentos.

SUPORTE À OBRA “REFORÇO BRASIL”SUPORTE À OBRA “REFORÇO BRASIL”

ACESSO DO PROFESSOR
Ao entrar no ambiente virtual de aprendizagem (AVA) da coleção “Reforço Brasil” o professor terá acesso 
aos seguintes módulos:

1. Boas-vindas
2. Por dentro da BNCC
3. Letramento e alfabetização (com conteúdo para o 1º ano)
4. Livro do professor
5. Planos de aula (com orientações didáticas e conteúdo para o aluno)
6. Tarefas
7. Aprofundamentos
8. Orientações gerais para práticas inclusivas
9. Critérios de avaliação
10. Videoaulas de formação

Os conteúdos de cada módu-
lo podem apresentar multi-
mídia, como videos, anima-
ções e podcasts.



LÍNGUA PORTUGUESA
MATEMÁTICA

18      VOLUMES

REFORÇOREFORÇOBrasil

De acordo com o educador Cipriano Carlos Luckesi, muitas escolas adotam práticas de ava-
liação centradas apenas na aplicação de exames, o que configura um método apenas classifica-
tório e seletivo. Segundo o especialista, as avaliações, ao contrário, devem ser diagnósticas e 
inclusivas, de modo a permitir que sejam criadas estratégias para identificação de baixo rendi-
mento, dificuldades de aprendizagem ou necessidades educacionais específicas e, dessa forma, 
intervir de maneira efetiva visando à melhoria da aprendizagem.
O reforço escolar é um recurso importantíssimo nesse processo de superação das dificuldades 
de aprendizagem. Segundo a pedagoga Mariléia Cunha Melo, por meio do reforço é possível 
resgatar alunos em defasagem escolar para obtenção de resultados. Ela é diretora da Escola 
Municipal Prefeito Wittich Freitag (Joinville, Florianópolis), onde as aulas de reforço são uma 
prática regular. 
Já na visão da professora Maria Rita, docente na Escola Municipal Manoel Bandeira, no mu-
nicípio paranaense de Campo Mourão, Curitiba, o reforço escolar contribui para o desenvol-
vimento da aprendizagem, me-
lhora o rendimento dos alunos e 
facilita o trabalho da regente de 
turma quanto à apresentação do 
conteúdo. Além disso, eleva a au-
toestima dos estudantes e os torna 
mais autônomos, participativos e  
motivados. (Portal MEC)
Vale destacar o cuidado dos educa-
dores em não deixar que as ativida-
des extras assumam um caráter de 
castigo ou compensação, mas sim 
que sejam encaradas como uma pos-
sibilidade de obtenção de sucesso na 
aprendizagem.

A importância do reforço escolar

“Todo estudante com dificuldade de 
aprendizagem tem direito a aulas 
de reforço.” (Revista Nova Escola)
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Acompanhamento contínuo
Para que o período de recuperação não seja o único recurso para evitar a reprovação de crian-
ças e adolescentes das redes pública e privada de ensino, muitas escolas realizam os reforços 
escolares no decorrer do ano letivo. O ideal é que os professores identifiquem quem não está 
conseguindo aprender desde o início do ano.

Reforço Brasil
Considerando a relevância do reforço escolar na superação das dificuldades de aprendizagem, 
os volumes desse material foram elaborados com o objetivo de propiciar melhorias tanto peda-
gógicas quanto na autoestima dos estudantes.
Cada lição foi pensada levando em conta a necessidade de ensinar de forma lúdica e envolvente 
como estratégia para atrair o interesse dos alunos e facilitar o aprendizado. As lições, portanto, 
além de apresentarem conexão com a vida dos alunos, podem ser trabalhadas de maneira indi-
vidual, levando em conta as especificidades de cada um.

Acompanhar de forma constante o processo de 
aprendizagem do aluno na sala de aula regular é 
muito importante para o desenvolvimento de um 
reforço eficaz, quando este for necessário.

Seja na sala de aula regular, seja no reforço, é pre-
ciso levar em conta o tempo que cada um leva 
para aprender. “Meus alunos têm ritmos diferen-
tes, uns mais rápidos, outros mais devagar. Mas 
todos aprendem”. Lucilete Almeida, professora da 
Escola Municipal Professor Franklin de Carvalho, 
em entrevista à Revista Nova Escola.
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 • Foco em leitura, escrita e resolução de problemas
 • Lições temáticas com teoria e atividades
 • Simulados para Fund I e Fund II

Todos os volumes acompanham o livro do professor

FUNDAMENTAL I E II

A utilização desse material, além de preparar o 
aluno para a avaliação, possibilita que a escola 
e o educador façam um diagnóstico exclusivo 
de suas turmas, valorizando os acertos e apon-
tando as lacunas do processo de ensino.
As habilidades e competências trabalhadas por 
esse material constituem a base para o desen-
volvimento pleno dos alunos em todas as ou-
tras disciplinas, pois o domínio da leitura e da 
escrita, bem como do raciocínio lógico, é o pon-
to de acesso para todos os campos do conhe-
cimento: História, Geografia, Ciências, Idiomas, 
Artes, entre outros.
O uso de dicas e comentários tem como objetivo 
nos aproximarmos do universo do aluno e con-
quistar sua atenção. Por meio desse recurso vi-
sual serão transmitidos conteúdos explicativos da 
matéria, dicas variadas e comentários divertidos.

A importância desse material

As dicas e comen-
tários presentes 

no livro servem de 
orientação para os 
alunos completa-
rem as atividades 

e simulados.

Dica

Mais do que um momento de recu-
peração das notas, o reforço escolar 
também pode ser um momento de 
diversão para os alunos.
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Avaliação de  
diagnóstico

Os volumes destinados ao 1º, 2º, 3º, 4º, 6º, 7º e 8º anos são acompanhados de avaliações de 
diagnóstico que podem ser aplicadas pelo professor para medir a evolução e a compreensão de 
conceitos da classe. As avaliações reúnem o conteúdo previsto para cada ano específico, ajudan-
do a diagnosticar pontos que precisam de reforço para que as crianças passem para a próxima 
etapa da educação de forma satisfatória.

O que é uma avaliação diagnóstica?
A avaliação diagnóstica recebe diferentes conceituações entre os especialistas em educação. 
Contudo, de forma abrangente, entendemos como ação avaliativa os métodos que têm como 
função primordial a obtenção de informações acerca dos conhecimentos, aptidões e competên-
cias dos alunos. O resultado deve servir como base para a organização dos processos de ensino 
e aprendizagem de acordo com as situações identificadas.

Objetivos 
Identificar as características de aprendizagem do aluno a fim de melhorar o seu desempenho. 
A avaliação diagnóstica evidencia os pontos fortes e fracos de cada aluno, de maneira que os 
planos de aula possam ser melhor alinhados às necessidades da turma. Essa ação evita a detec-
ção tardia de lacunas de aprendizagem ao mesmo tempo em que traz à tona os conhecimentos 
prévios que irão nortear ações pedagógicas futuras.
As informações obtidas por meio da avaliação diagnóstica devem auxiliar as redes de ensino 
a planejar intervenções, propondo métodos que estimulem os alunos a alcançar o patamar de 
conhecimento desejado.

Complexidade na elaboração
Complexidade média. Exige bom domínio docente em relação ao que se deseja.

Complexidade na correção
Nível de exigência de dedicação docente à aferição dos resultados. Complexidade alta. Exige 
montagem de tabela e estudo comparativo dos resultados.

Quando diagnosticada a defasagem, o aluno pode 
ser encaminhado ao reforço. Reuniões semanais 
entre o coordenador pedagógico, o professor re-
gular e o docente encarregado do reforço também 
ajudam no desenvolvimento do trabalho.



REFORÇOREFORÇOBrasil

LÍNGUA PORTUGUESA 1º ANO
• Letras do alfabeto

A ordem alfabética

• Identificação das vogais e das consoantes

• Consciência fonológica

Relações grafema/fonema

• Consciência silábica e de palavras

• Leitura e gêneros textuais

Tirinha, narrativa e códigos não verbais

• Análise de textos visuais que indiquem 
percurso narrativo e dialógico

• Marcas de segmentação da frase

Letra maiúscula e pontuação

• Consciência de rimas/aliteração e consciência 
fonética

• Produção de texto

Bilhete, pesquisa e registro das brincadeiras, 
regras de brincadeiras

• Interpretação de textos

104 páginas
21x28
Colorido

Itens que  
compõem o  

projeto
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LÍNGUA PORTUGUESA 2º ANO

LÍNGUA PORTUGUESA 3º ANO

Todos os 
volumes 

acompanham 
o livro do 
professor

104 páginas
21x28
Colorido

• Monstro-vogal
Reconhecendo vogais e consoantes
• As famílias silábicas
Famílias silábicas simples do b ao z
• Fonética
Conceito e representação dos fonemas

Relembrando
• Leitura de palavras
Substantivos próprios e comuns
• As palavras que brincam
Parlendas e trava-línguas
Piadas e provérbios
• Frases curtas
Cantigas de roda
Quadrinhas
• Frases compridas
Bilhete
• Localizando informações
Bilhete
Comunicado
• Localizando informações
Ficha pessoal
Recado
Lista
• Localizando informações
Cartas
Cartões
Postal

104 páginas
21x28
Colorido
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LÍNGUA PORTUGUESA 4º ANO

LÍNGUA PORTUGUESA 5º ANO

104 páginas
21x28
Colorido

Relembrando
•  Reconhecimento de assunto
Fábula
Lenda
• Reconhecimento de assunto
Conto de fadas
Conto de aventura
• Reconhecimento de assunto
Música
Poema
• Finalidade do texto
Rótulos, etiquetas e embalagens
• Finalidade do texto
Calendário
Calendário lunar
• Finalidade do texto
Mapas e legenda cartográfica

Relembrando
• interpretação de texto
Texto: todo mundo é igual?
Texto: um tomate fazendo de conta que era bola
•  interpretação de texto
Texto: a bonequinha levada
Texto: erva-mate
•  produção textual
Verossimilhança
•  produção textual
Composição textual
Simulados

256 páginas
21x28
Colorido
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LÍNGUA PORTUGUESA 6º ANO

LÍNGUA PORTUGUESA 7º ANO
Relembrando
• Gêneros digitais
Redes sociais
E-mail versus carta
Texto curto
Textão
Meme
• Crônica
• contos africanos e indianos
Desvendando metáforas
Tradição oral
• Lendas indígenas brasileiras
• Poesia e poema
•  Relato de experiência
Redação

104 páginas
21x28
Colorido

104 páginas
21x28
Colorido

• Linguagem e informação
Tipos de linguagem
Figuras de linguagem
Localizando informações em um texto
• Principais tipos de composição
Descrição
Narração
Argumentação
Comunicação visual
• Elementos textuais e compreensão
• Texto narrativo
Elementos estruturais da narrativa: personagem, 
tempo, lugar e conflito
Verossimilhança na narrativa
Tipos de narrador
Discurso narrativo
Construção da personagem
Construção da narrativa
Narrativa visual
• biografia e autobiografia
Redação
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LÍNGUA PORTUGUESA 8º ANO

LÍNGUA PORTUGUESA 9º ANO
Relembrando
•  Dissertação: introdução
•  Dissertação: desenvolvimento
•  Dissertação: conclusão
Passando a limpo
Redação
Simulados

272 páginas
21x28
Colorido

104 páginas
21x28
Colorido

Relembrando
• Texto jornalístico
Reportagem
Entrevista
• Gêneros e finalidades diversas
• Formulando perguntas e redigindo
Respostas
• Charges e ilustrações
• Texto publicitário
• Interpretação de texto
Redação
Referências bibliográficas
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MATEMÁTICA 1º ANO

MATEMÁTICA 2º ANO

104 páginas
21x28
Colorido

104 páginas
21x28
Colorido

• Para que servem os números
Significado e representações numéricas
• Estratégia de contagem: por agrupamentos  
e estimativas
Retomando conteúdo sobre dezena e dúzia
• Noções de adição e subtração (juntar, acrescentar, 
separar, tirar)
Adição e subtração
• Elementos de localização espacial
• Composição e decomposição dos números  
naturais
• Grandezas de medida
• Sistema monetário brasileiro
• Formas geométricas no dia a dia
• Sequências de figuras e números 
• Interpretação de dados e tabelas

• Para que servem os números
Significado e representações numéricas
• Situação problema envolvendo adição
Adição de números naturais
• Situação problema envolvendo adição  
e subtração
Adição e subtração de números naturais
Prova real da adição e da subtração
• Ideias relativas a adição e subtração
Contagem, adicionar, juntar / tirar, diminuir, retirar
• situação problema envolvendo adição  
e subtração
Operações e conjuntos
Reforço de adição e subtração
• Multiplicação
• Divisão
Desafios de raciocínio lógico
Média aritmética
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MATEMÁTICA 4º ANO

104 páginas
21x28
Colorido

• Identificando de figuras geométricas 
Poliedros 
Poliedros retos e oblíquos 
Corpos redondos 
• Orientação espacial e movimentos  
corporais 
• Compreensão de grandezas e medidas 
Passagem do tempo 
Unidades de medida de massa 
• Compreensão de grandezas e medidas 
Unidade de temperatura 
Capacidade e volume 
Transformação de unidades (medidas de volume) 
• Compreensão de grandezas e medidas 
Sistemas de unidades de medidas 
Volume de sólidos geométricos 
•  Leitura e interpretação de dados 
Tabelas e infográficos 

MATEMÁTICA 3º ANO
• Situação problema envolvendo  
agrupamento
• Porcentagem
• Identificação de figuras geométricas
Figuras planas
Cálculo de área de figuras planas
•  Identificação de figuras geométricas 
Sólidos geométricos 
• Identificação de figuras geométricas
Polígonos 
Tipos de triângulo

104 páginas
21x28
Colorido
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MATEMÁTICA 6º ANO

104 páginas
21x28
Colorido

• Espaço e forma
Localização e movimentação de objetos em 
representações gráficas
• Espaço e forma
Figuras bidimensionais, tridimensionais e 
planificações
• Espaço e forma
Triângulos e quadriláteros e suas propriedades
• Espaço e forma
Medidas de figuras poligonais em malha quadriculada
Ângulos retos e não retos
Ampliação e redução
• Espaço e forma
Polígonos regulares e suas propriedades
Plano cartesiano
Triângulo retângulo e suas relações métricas
• Grandezas e medidas
Cálculo de perímetro e área de figuras planas
• Grandezas e medidas
Volume e unidades de medida

MATEMÁTICA 5º ANO
Relembrando
•  Leitura e interpretação de dados 
Decomposição e leitura de tabelas 
•  Leitura e interpretação de dados 
Gráficos e pictogramas 
Simulados 

256 páginas
21x28
Colorido
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MATEMÁTICA 8º ANO

104 páginas
21x28
Colorido

Relembrando
• Números e operações
Representações decimais
Operações com números racionais
• Números e operações
Situação problema envolvendo números racionais
Radiciação
• Números e operações
Porcentagem
Variações proporcionais
• Números e operações
Expressão algébrica
Problemas com equação de 2º grau
• Números e operações
Expressões algébricas envolvendo padrões
Problemas envolvendo inequação ou equação de 1º grau
•  Números e operações sistemas de equação
Representação algébrica e geométrica de sistemas 
de equação de 1º grau

MATEMÁTICA 7º ANO
Relembrando
• Números e operações
Volumes e unidades de medida
• Números e operações
Posição de números racionais na reta numérica
• Números e operações
Cálculo com números inteiros
•  Números e operações
Situação problema com números inteiros 
envolvendo as 4 operações e potenciação
• Números e operações
Frações e seus significados
Referências bibliográficas

104 páginas
21x28
Colorido
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MATEMÁTICA 9º ANO
Relembrando
•  Tratamento da informação
Tabelas e gráficos: resolução de problemas
•  Tratamento da informação
Associação de informações
Simulados

264 páginas
21x28
Colorido






