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EXPOENTE  
NO BRASIL
Presente em mais de 18 estados, o Grupo Expoente 
é reconhecido como um dos maiores grupos edu-
cacionais do país, levando inovação e conhecimen-
to para alunos de escolas particulares e públicas. 
Com índices elevados em avaliações como Ideb, 
Saeb e Enem, o Expoente comprova sua excelência 
em educação.

18 estados
Mais de 26 mil alunos 

Estados Escolas Conveniadas Alunos
1 Alagoas 10257
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6 Maranhão 144

13 Rio de Janeiro 2320

1524

2 Amazonas 967

7 Mato Grosso 2233

14 Rio Grande do Norte 1309

4036

115

231

3 Bahia 1462

8 Minas Gerais 1179

15 Rio Grande do Sul 

4 Ceará 265

11 Paraná 2866

9 Pará 1196

16 Santa Catarina

5 Goiás 2332

12 Pernambuco 1907

10 Paraíba 1623

17 São Paulo
18 Tocantins



O Sistema de Ensino Expoente é uma solução educacional comple-
ta criada para atender às necessidades de ensino e aprendizagem 
de sua escola, que oferece diferenciais que atendem os alunos, pais, 
professores e gestores. 
Disponível para todos os componentes curriculares, os anos e as séries 
da Educação Básica (da Educação Infantil ao Ensino Médio), desenvolve 
a autonomia e o senso crítico, formando um aluno questionador, prota-
gonista do processo de aprendizagem. 
O Sistema de Ensino Expoente é composto de:
 » Livro didático integrado, com currículo e programa das áreas 

do conhecimento, que atende às normativas do Ministério da 
Educação (MEC); 

 » Avaliação externa em larga escala Aprova+, ferramenta diagnóstica 
que indica para a escola quais habilidades precisam ser melhor 
desenvolvidas, permitindo estabelecer planos de ações conjuntas 
entre professores e alunos; 

 » Portal Escola Interativa que oferece mídias interativas e subsídios 
pedagógicos a professores, pais e alunos, propondo atividades 
dinâmicas;

 » Assessoria pedagógica para todas as escolas conveniadas, 
de acordo com os segmentos contratados, que consiste na implan-
tação e atendimentos presenciais e à distância durante a vigência 
do contrato.

SISTEMA DE ENSINO  
EXPOENTE

Modernas tecnologias 

educacionais

Assessoria 

pedagógica

Portal de educação

Formação de 

professores

Apoio tanto na 

prospecção quanto na 

manutenção de alunos
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EDUCAÇÃO INFANTIL

ESTRUTURA DOS MATERIAIS DIDÁTICOS

CRECHE - 215 ALUNOS
Proposta de trabalho que visa ao estímulo sensorial e linguístico e promove as capacidades 
expressiva, motora, afetiva e social para o desenvolvimento da identidade e da autonomia da 
criança. Acompanha a agenda do bebê e materiais complementares. A criança faz o registro de 
seu desenvolvimento em álbuns, divididos por faixa etária, conforme descrito a seguir:
 » Minhas primeiras lembranças (de 3 meses a 1 ano) 
 » Descobrindo minha identidade (de 1 a 2 anos) 
 » Descobrindo meu mundo (de 2 a 3 anos)
 » Agenda – contém textos que apresentam aspectos importantes em relação às crianças, 

como saúde, desenvolvimento, adaptação, relacionamento entre instituição e famílias, 
entre outros.

NÍVEL II , III , IV E V 
Proposta de trabalho direcionada ao desenvolvimento das capacidades ligadas às competências linguísticas, 
abordadas de maneira integrada e diversificada, abrangendo diferentes campos de experiência da Educação 
Infantil. Os conteúdos são organizados por unidades, e a seleção dos temas que compõe cada unidade leva 
em conta o interesse da criança de cada faixa etária.
Os materiais promovem o conhecimento de si próprio e do mundo, a imersão das crianças em diferentes 
linguagens e expressões (gestual, verbal, plástica, dramática e musical) e proporcionam a autonomia das 
crianças em ações de cuidado pessoal, saúde e bem estar, entre outros.
 » Níveis II e III
 » Níveis IV e V 

SISTEMA DE ENSINO EXPOENTE

 » Ano de edição: 2013

 » Ano de edição Nível II: 2015
 » Ano de edição Níveis III, IV, V: 2016

TOTAL DE ALUNOS POR SEGMENTO
 » NÍVEL II - 1.059
 » NÍVEL III- 1.314
 » NÍVEL IV - 1.518
 » NÍVEL V - 1.457
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Material elaborado de acordo com a Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC), promovendo uma edu-
cação integral voltada ao acolhimento, ao reconheci-
mento e ao desenvolvimento pleno de todos os estu-
dantes. 
Organizado em unidades temáticas, cada unidade do 
material é subdividida em seções que apresentam 
atividades diversificadas, com o intuito de garantir os 
objetivos propostos para a aprendizagem.

O material é trabalhado por unidades 
temáticas, com atividades interativas e 
conteúdos digitais que complementam 
os materiais impressos e criam novas 
experiências de aprendizado.
O material ainda apresenta o en-
carte Mão na Massa, com atividades 
de Língua Portuguesa, Matemática, 
História, Geografia e Ciências, para a 
retomada dos conteúdos trabalhados.

SISTEMA DE ENSINO EXPOENTE

Livro do aluno.
Livro do professor.

 » Ano de edição: 2019

 » Ano de edição 6° ano: 2014
 » Ano de edição 7° ano: 2015
 » Ano de edição 8° e 9° ano: 2015

TOTAL DE ALUNOS POR SEGMENTO
 » 1° ANO - 1.406
 » 2° ANO - 1.671
 » 3° ANO 1.581
 » 4° ANO - 1.596
 » 5° ANO - 1.560

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS

TOTAL DE ALUNOS POR SEGMENTO
 » 6° ANO - 2.223
 » 7° ANO - 2.034
 » 8° ANO - 1.808
 » 9° ANO - 1.649

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS

4



EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS (EJA)

ENSINO MÉDIO

Os materiais didáticos desenvolvidos para atender às três séries do Ensino 
Médio são divididos em unidades temáticas e apresentam textos comple-
mentares, sugestões de trabalho e pesquisa, mapas conceituais ao final de 
cada unidade, testes de vestibulares e do Enem.
Além disso, contam com atividades interativas que complementam os 
materiais impressos, como o Canal Vestiba, com orientações de estudo, 
sinopses, análises de obras literárias e questões de vestibulares, tudo isso 
disponível no Portal Escola Interativa e na plataforma eduColaborativo.

Com conteúdo direcionado ao público adulto, promove a alfabetização fun-
cional e a capacitação necessária para bons resultados em seleções de em-
prego e vestibulares. As unidades temáticas contêm assuntos de interesse 
dos alunos e conceitos relacionados ao mercado de trabalho e à cidadania.
Disciplinas trabalhadas de modo integrado – Língua Portuguesa – Arte – 
Estudos da Sociedade – Matemática – Ciências.

SISTEMA DE ENSINO EXPOENTE

 » Ano de edição 6° ano: 2014

 » Ano de edição 1ª  série EM: 2015

*

 » Ano de edição 7° ano: 2015

 » Ano de edição 2ª e 3ª série EM: 2016

 » Ano de edição 1ª  série: 2015
 » Ano de edição 2ª e 3ª série: 2016

TOTAL DE ALUNOS EJA
 » 1.248

 » 2° ANO - 985
 » 3° ANO - 708

TOTAL DE ALUNOS POR SEGMENTO
 » 1° ANO - 1.260
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MATERIAIS PARADIDÁTICOS
São materiais que enriquecem as aulas e complementam conteúdos. Apresentam um conteú-
do aprofundado de temas de interesse curricular, podendo servir a um ou mais componentes 
curriculares como uma dose extra de aprendizado.
 » Coleção A Educação Física na Educação Infantil
 » Coleção A Educação Física para o Ensino Fundamental
 » Meu primeiro livro de Xadrez
 » Coleção História da Música
 » Formação de plateia em música
 » História e Cultura Indígena 
 » História e Cultura Afro-Brasileira
 » Educando para o Meio Ambiente
 » Avança Brasil
 » Vínculos e aprendizagem
 » Filosofia 
 » Sociologia
 » Arte
 » Por um mundo melhor
 » Educar aprendendo sempre
 » Cancioneiro Folclórico Infantil
 » Psicopedagogia no Âmbito Escolar
 » Limites Respeito e Superação
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SISTEMA DE ENSINO EXPOENTE

Estrutura do
Sistema de 

Ensino
Negócios Operações

Centro de 
Excelência

Relacionamento
com Cliente

Assessoria
 Pedagógica

Produção 
Pedagógica

Pré Impressão Tecnologias 
Educacionais

Canais de 
Vendas

Comercial
Privado

Administrativo
Comercial

Privado

Vendas
Comercial

Privado
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SISTEMA DE ENSINO EXPOENTE

Administrativo
 Comercial Privado

1 Gerente

1  Coordenador de vendas 
administrativo

Centro de
Excelência

Produção 
Pedagógica

Pré Impressão

1 coordenador de Pré Impressão

Relacionamento 
com Cliente

Assessoria
Pedagógica

Tecnologias 
Educacionais

1 Coordenador

1 Analista de Suporte 
Educacional

2 Analistas de Tecnologia 
Educacional

Diversos Canais de 
Venda Privado

6 assistentes comerciais

9 consultores de venda

1 Gerente Pedagógico

4 diagramadores

2 ilustradores

1 coordenação de Edição

4 revisores

6 editores de texto

3 Assessores Educacionais

Equipes

Vendas Comercial
Privado

 Comercial Privado Canais de Vendas
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PORTAL ESCOLA INTERATIVA
O Portal Escola Interativa oferece conteúdos para as escolas conveniadas, com espaços dife-
renciados para gestores, professores, alunos e pais. O portal traz conteúdos complementares 
para serem aplicados em sala de aula, além de atividades e materiais de apoio para os alu-
nos. Disponibilizado de maneira virtual, seu acesso pode ser realizado em qualquer computador, 
smartphone ou tablet que tenha conexão com a internet.

Conte uma  

história

Plataforma em que 
alunos de todas as 

idades publicam textos 
e os compartilham com 

estudantes de todo o 
Brasil.

Infográficos 

Animados

Material de apoio para a 
aprendizagem que tem como 
objetivo transmitir, de modo 

interativo, informações sobre 
diversos assuntos relevantes 

para discussão dentro e  
fora da sala de aula.

Ciências

Curiosidades e conceitos 
sobre Ciências para 

complementar os estudos 
diários de professores 
e alunos.  Disponibiliza 

atividades interativas que 
transformam o ato de  

estudar em um  
experimento  

divertido.

Vestiba

Disponível para todos os alunos 
do Ensino Médio, especialmente 

os da 3ª série e do Pré-Vestibular, 
que concorrem a uma vaga na 

universidade, com vários links de 
interesse do vestibulando.

Palestras 

Virtuais

Informação, inovação 
e atualidade. Vídeos de 
palestras apresentadas 
por profissionais com 

experiência no dia a dia de 
sala de aula.

SISTEMA DE ENSINO EXPOENTE
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Tecnologias 

Educacionais

Informações sobre a utilização 
das tecnologias como recurso 

pedagógico. A Robótica 
Educacional e os projetos 
desenvolvidos nas escolas 

promovem grandes avanços no 
desempenho dos alunos.

Atividades  

On-line

Sugestões e 
encaminhamentos 

metodológicos para serem 
desenvolvidos com base 
no conteúdo proposto no 

Material Didático Expoente.

Filosofia

Interativa  

Filmes

Obras comentadas, 
livros para leitura 

online, filmes,  vídeos, 
animações e propostas 

de atividades.

Relação entre 
filmes selecionados 

e conteúdos 
desenvolvidos em  

sala de aula.

Educação  

Física

Apresenta regras, histórico e 
dicas de treino das principais 
modalidades esportivas, além 

de atividades de recreação, 
curiosidades sobre o mundo dos 

esportes, cursos  
e vídeos.

Material 

Didático Digital

O Portal Escola Interativa disponibiliza o 
conteúdo integral do material didático em 
formato digital, com recursos adicionais, 
desenvolvidos pela equipe de Tecnologia 

da Informação do Grupo Expoente, 
como caderno interativo, animações, 

sons, vídeos, imagens ampliadas, jogos 
e espaços de interatividade, além da 
possibilidade de uso em projetores, 

lousas interativas e tablets.

© 2019 iStockphoto/MachineHeadz

Para utilizar o Material Didático Digital, 

é possível baixar o aplicativo na banca da 

Apple App Store, para quem tem iPad, 

ou acessá-lo online pelo navegador de 

sua preferência, em tablets com sistema 

Android ou pelo computador.

SISTEMA DE ENSINO EXPOENTE
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ASSESSORIA PEDAGÓGICA
Por meio da Assessoria Pedagógica, sua escola terá acesso à capacitação e à for-
mação continuada, com novidades e tendências do setor educacional.
 » Assessoria Pedagógica que promove reflexões sobre a prática pedagógica, 

articulando novas formas de utilização das Soluções Educacionais Expoente 
(SEE) para otimizar o processo educacional.

 » Profissionais especializados que apresentam o material e orientam a implan-
tação das SEE.

 » Formação continuada e capacitações periódicas que alinham informações e 
saberes.

RELACIONAMENTO  
COM O CLIENTE
O APOIO ESPECIALIZADO QUE A EDUCAÇÃO DA SUA ESCOLA MERECE.
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SISTEMA DE ENSINO EXPOENTE
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SOLUÇÕES EDUCACIONAIS EXPOENTE

EDUCOLABORATIVO

SOLUÇÕES  
EDUCACIONAIS 
EXPOENTE
Além do Sistema de Ensino Expoente, as Soluções Educacionais Expoente (SEE) ofere-
cem produtos e serviços que disponibilizam maneiras diferentes de ensinar e aprender, 
ampliando as possibilidades em sala de aula. Confira:

O QUE SUA ESCOLA PRECISA PARA  
CONECTAR TODA A COMUNIDADE ESCOLAR!
O eduColaborativo é uma plataforma digital, com características de rede social 
educacional, capaz de conectar professores, alunos, coordenadores, pais e(ou) 
responsáveis. Além disso, é personalizada para sua escola. A plataforma tem como 
foco a interação, a colaboratividade e a convivência – que facilitam e dinamizam a 
rotina da comunidade escolar.
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SOLUÇÕES EDUCACIONAIS EXPOENTE

Público-alvo: Ensino Fundamental – Anos Iniciais*, Ensino Fundamental – Anos 
Finais e Ensino Médio. 
*Pré-requisito: que o aluno esteja alfabetizado, em geral a partir do 2.º  ano.

UM MUNDO DIGITAL EM SUA ESCOLA!
Além de contribuir para o aprendizado dos alunos, o eduColaborativo facilita o 
acompanhamento da família em relação às atividades escolares e ao desempenho 
dos filhos, criando um novo canal de comunicação entre todos!
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SOLUÇÕES EDUCACIONAIS EXPOENTE

A plataforma digital apresenta um ambiente seguro e monitorado, voltado exclusivamente à aprendizagem. 

Funcionalidades
 » Notificação automática no smartphone sobre tarefas não realizadas e notas bimestrais.
 » Agendas de provas, trabalhos, lição de casa e eventos da escola.
 » Acompanhamento da frequência do aluno.
 » Publicação, compartilhamento e visualização de conteúdo (texto, imagem e link) entre alunos e professores na linha do tempo.
 » Envio de comunicados.
 » Possibilidade de curtir e comentar, bem como denunciar e moderar postagens.

BENEFÍCIOS DO USO DO EDUCOLABORATIVO PARA SUA ESCOLA

Otimização de recursos 
 » Centralização dos canais de comunicação da escola, proporcionando mais agilidade e eficiência na comunicação entre professores, alunos 

e pais e(ou) responsáveis.
 » Aumento do engajamento de pais e(ou) responsáveis por meio dos dados enviados, com acompanhamento a qualquer hora e em qualquer 

lugar.

Fidelização
 » Amplia o grau de satisfação e confiança dos pais e(ou) responsáveis em 

razão da agilidade na comunicação.
 » Facilita a comunicação direta entre família, coordenação e a direção por 

meio de troca de mensagens instantâneas.
 » Permite aos alunos, pais e(ou) responsáveis o acompanhamento do desem-

penho, por meio de gráficos gerais em todos os componentes curriculares 
(disciplinas) que comparam o desempenho do aluno com o desempenho 
da turma.

A equipe pedagógica do Expoente atua com profissionais especia-
listas na implantação e acompanhamento do eduColaborativo.
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PROJETO BILÍNGUE EXPOENTE

O QUE SUA ESCOLA PRECISA PARA INTEGRAR  
DIVERSAS ÁREAS DO CONHECIMENTO TAMBÉM EM INGLÊS!
É um projeto educacional que utiliza a língua inglesa para o ensino de diferentes áreas do conhecimento, proporcionando ao aluno a proficiência 
em inglês. Permite o envolvimento da família no processo de aprendizagem, podendo ser aplicado dentro da grade curricular no mesmo turno.
O material didático do Projeto Bilíngue Expoente faz parte da coleção Ticket to Rise e contempla livro do aluno, livro do professor (disponibiliza-
do em ambiente virtual) e guia para os pais.

Público-alvo: Ensino Fundamental – Anos Iniciais (1.º  a 4.º  ano). O Projeto Bilíngue engloba conteúdos até o 9.º  ano, com implantação gradati-
va. Para 2019 será implantado no 4.º  ano; em 2020, 5.º  ano, e, assim sucessivamente, até atingir o 9.º  ano.

BENEFÍCIOS

Para sua escola:
 » Capacitação para alunos e professores.

Para seus professores:
 » Metodologia e material didático de apoio;
 » Formação específica para atuar no projeto;
 » Sala ambiente para desenvolver o ensino bilíngue.

Para seus alunos:
 » Aprendizado de uma segunda língua de modo inovador e interativo;
 » Atividades interativas (jogos, animações, teatro, fantoches, proje-

tos etc.);
 » Clássicos da literatura em língua inglesa.

A equipe pedagógica do Expoente atua com profissionais especialistas na implantação e acompanhamento do Projeto Bilíngue. O Projeto 
Bilíngue Expoente valoriza o mundo da criança a partir da interação entre diferentes áreas do conhecimento, tendo a língua inglesa como meio 
de expressão, preparando-a para o mundo.

Material do aluno.Guia dos pais.

SOLUÇÕES EDUCACIONAIS EXPOENTE

TOTAL DE ALUNOS - 1.440
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ROBÓTICA EXPOENTE
 

O QUE SUA ESCOLA PRECISA PARA INTEGRAR TECNOLOGIA,  
PROGRAMAÇÃO E SUSTENTABILIDADE AOS DEMAIS CONTEÚDOS ESCOLARES!
A Robótica Expoente é uma inovação tecnológica educacional integrada por produtos, serviços 
e metodologia própria que proporciona maneiras contextualizadas e diferenciadas de aprendi-
zagem por meio da tecnologia.

Público-alvo: Ensino Fundamental – Anos Iniciais e Anos Finais.

TECNOLOGIA E SUSTENTABILIDADE EM SUA ESCOLA!
A Robótica Educacional Expoente, alinhada com o conceito de sustentabilidade, utiliza materiais 
recicláveis, hardwares e softwares para a construção de projetos multidisciplinares tecnológicos, 
promovendo o aluno como protagonista, desenvolvendo a competência de resolver problemas, 
de trabalhar em equipe utilizando o raciocínio lógico, a comunicação e o senso crítico.
A Robótica torna a aprendizagem motivadora, desenvolvendo nos alunos princípios da ciência, da tecnologia e de todas as áreas do conhecimento 
e aplica de maneira prática os conceitos trabalhados em sala de aula com a criação de protótipos e simulação de situações do cotidiano. 
O total de alunos em 2019 foi de 9.504

Para sua escola:
 » Desenvolver uma aprendizagem diferenciada com materiais que 

promovem a sustentabilidade;
 » Incentivar uma educação com foco socioambiental;
 » Promover a interação entre diferentes áreas do conhecimento multi 

e interdisciplinares;
 » Aliar educação e tecnologia ao raciocínio do aluno;
 » Possibilitar experiências e vivências que ultrapassam a sala de aula.

Para seus professores:
 » Oferecer novas possibilidades de desenvolvimento para sua meto-

dologia de ensino, com um leque que proporciona diferentes formas 
de aprendizado;

 » Desenvolver novas habilidades, fortalecendo a formação tecnológica 
e inovadora;

 » Possibilitar o trabalho com metodologia de projetos.

Para seus alunos:
 » Aprimorar conhecimentos por meio de tecnologia diferenciada;
 » Incentivar o trabalho com metodologia de pesquisa científica;
 » Conscientizar sobre conceitos de sustentabilidade;
 » Aprimorar o raciocínio lógico, a comunicação, o protagonismo, 

a motivação, a criatividade, a liderança, a organização, o senso 
crítico, a coordenação motora, o relacionamento interpessoal e o 
trabalho em equipe.

 » Desenvolver conceitos de programação, automação e familiarização 
com componentes eletrônicos e prototipagem.

© Acervo Expoente

SOLUÇÕES EDUCACIONAIS EXPOENTE

BENEFÍCIOS

15



ROBÓTICA EXPOENTE
 

© Acervo Expoente

Na implantação da Robótica, sua escola recebe cursos e 
assessoria técnico-pedagógica.

SOLUÇÕES EDUCACIONAIS EXPOENTE

MOSTRA DE ROBÓTICA EXPOENTE

O projeto de Robótica é composto por:
- Material Didático do aluno do 1° ao 9° ano;
- Material Didático do professor do 1° ao 9° ano;
- Kit de Robótica para uso nos projetos, contendo: maleta com componentes 
eletrônicos (cabos, leds, motores, fontes, etc), software, scratch e placa arduíno.

Mostra de Robótica Expoente:
Evento que reúne as criações, com conceitos de programação e sustentabilidade, 
que nossos alunos desenvolvam durante o ano. Os projetos são realizados por meio 
de estudos multidisciplinares, que abrangem as áreas de informática, física, ma-
temática, história, entre outras. O resultado é uma mostra de maquetes animadas 
superinteressantes, realizadas com criatividade e raciocínio lógico, que participam 
de um concurso para a seleção dos melhores trabalhos.

TOTAL R$ DE CONTRATOS: R$ 1.273,917,99

TOTAL DE ALUNOS EM 2019: 9.504
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Caderno de testes  
(vestibulares e Enem)* 
Disponível no Portal Escola Intera-
tiva

Volumes  
1, 2, 3 e 4

Regionais (AL, BA, CE, ES, GO, 
DF, MG, MS, PB, PR, PE, RJ, 
RN, RS, RO, SC, SP) (volume 
único)

Volume 4

Produção de texto  
(volume único)

Volume 1

*cadernos disponíveis em PDF no Portal Escola Interativa. Aquisição do material impresso mediante pagamento à 
parte.

TABELA DE MATERIAIS COMPLEMENTARES BONIFICADOS

17



Ed
uc

aç
ão

 In
fa

nt
il

EF
 –

 1
º a

no

EF
 –

 2
º a

no

EF
 –

 3
º a

no

EF
 –

 4
º a

no

EF
 –

 5
º a

no

EF
 –

 6
º a

no

EF
 –

 7
º a

no

EF
 –

 8
º a

no

EF
 –

 9
º a

no

En
si

no
 M

éd
io

 –
 1

ª s
ér

ie

En
si

no
 M

éd
io

 –
 2

ª s
ér

ie

En
si

no
 

M
éd

io
 

– 
3ª

 
sé

ri
e/

 
Pr

é-
Ve

st
ib

ul
ar

M
at

er
ia

l d
e 

ap
oi

o 
pa

ra
 o

 p
ro

-
fe

ss
or

Coleção A Educação Física na Educação 
Infantil (4 livros + 1 CD)

Meu primeiro livro de xadrez

Coletânea de atividades de Educação 
Física (4 livros + 1 CD)

História e cultura afro-brasileira e His-
tória e cultura indígena 

História e cultura afro-brasileira e in-
dígena (volumes 1 e 2) 

Coleção História da música (volumes 1 
e 2)

Superintensivo

Livro de Arte (volume único) 

Coleção Ticket to Rise (volume único) 

Sons e descobertas (volume único) 

Por um mundo melhor (volumes 1 e 2)

Livros temas

Conforme pedido – consulte tabela de preços

MATERIAIS COMPLEMENTARES QUE PODEM SER
ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE
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MATERIAIS COMPLEMENTARES QUE PODEM SER
ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE

Depoimentos registrados na pesquisa de satisfação aplicada 
em julho de 2019

“Consideramos o melhor material já utilizado na educação.”
— Helia Torres Teixeira, Instituto Educacional Pingo de Gente - Almenara, MG.

“A equipe é excelente. Amo a parceria com vocês. Acho importante que continuem  a oferecer Espanhol, Inglês, Filosofia e 
Sociologia integradas a apostila.”
— Jane Russel C. de Sena, Colégio Bom Jesus - Salvador, Bahia.

“Sobre o material do Ensino Fundamental - Anos Iniciais, considero um ótimo material, principalmente o que foi refor-
mulado.”
— Waldemir campos de Oliveira, Colégio Fato e Colégio Fato Jr - Cuiabá, MT.

“Pessoalmente eu gosto e confio muito no grupo, este é o fato de estarmos juntos tanto tempo.”
— Vera Lúcia Silva Garcia, Escola Caminho Suave - França, São Paulo.

“Assessoria pedagógica eficiente e atualizada.”
— Fernando Mesquita Leite, Educandário Américo Mesquita  - Piancó, Paraíba.

“Equipe comprometida, engajada, a Adriana Fialho e Erick Feijo nos assiste com satisfação.”
— Claudia valeria, Colégio Dom Helder - Afogados da Ingazeira, Pernambuco.

“O material está de acordo com a realidade dos alunos e os assuntos abordados são bem interessantes.. As apostilas são 
excelentes e houve bastante elogios dos professores sobre o novo material didático séries iniciais.”
— Martinha Corrêa da Silva, Jardim de Infância Bambino (Colégio Dimensão) - Navegantes, SC.
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Aluno recebe: 
 » Material didático consumível e material digital;
 » Acesso ao Portal Escola Interativa;
 » Material de apoio encartado para alunos dos segmentos 

de Educação Infantil e Ensino Fundamental – Anos 
Iniciais. 

 » Ferramenta Aprova+ para diagnosticar o nível de 
proficiência do aluno.

Professor recebe:
 » Livro do professor: com orientações teóricas e 

didático-pedagógicas que norteiam o trabalho 
com o material, incluindo o gabarito de todas as 
atividades;

 » Material de apoio encartado para os segmentos 
de Educação Infantil e Ensino Fundamental – Anos 
Iniciais;

 » Formação e assessoria pedagógica presencial e a 
distância para uso do material;

 » Acesso ao portal com conteúdos específicos para o 
aprofundamento dos temas trabalhados na apostila; 

 » Textos e artigos sobre educação; 
 » Sugestões de avaliações, atividades 

complementares, atividades interativas etc.;
 » Orientações para a elaboração do planejamento e o 

uso do material didático ao longo do ano.

Gestor recebe:
 » Formação presencial;
 » Acompanhamento do Sistema de Ensino 

na escola;
 » Material digital, disponibilizado via Portal 

Escola Interativa à direção e coordenação, 
e todo o conteúdo anual (Coletânea) 
para desenvolvimento do planejamento 
pedagógico anual;

Kit Boas-vindas 
 » Revista Impressão Pedagógica: edição 

informativa com matérias e entrevistas 
pertinentes à gestão e ao dia a dia escolar.

 » Manual da Escola Conveniada: um guia 
completo com informações sobre o Grupo 
Expoente, produtos e serviços.

 » Blog Expoente Impressão Pedagógica: 
informativo digital com atualização mensal 
para professores e equipes diretivas.

Escola recebe: 
 » Padronização da metodologia de 

ensino;
 » Portal com conteúdos específicos para 

gestores, professores, alunos e pais;
 » Assessoria Pedagógica qualificada;
 » Orientação para implantação e 

construção do plano de trabalho 
(telefone);

 » Formação presencial para gestores, 
coordenadores e professores; 

 » Material didático digital; 
 » Atendimento a distância por meio do 

0800, e-mails e videoconferência; 
 » Peças de marketing para apoiar na 

campanha de matrículas.

SISTEMA DE  
ENSINO  

EXPOENTE 
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