FTD Educação traz para a Bett Brasil Educar materiais que aceleram os
resultados da aprendizagem dos alunos em um espaço inovador.
Estande 360º traz a atmosfera de um verdadeiro box de corrida e
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182 m². Este ano, a ideia é proporcionar ao visitante uma incrível experiência sensorial,
trazendo elementos do universo das corridas, como arquibancada, pista e outros recursos
visuais, garantindo a impressão de que estamos dentro da estrutura de um box da Stock
Car, principal categoria do automobilismo brasileiro. A entrada da sala VIP, por exemplo, se
dá por meio de um túnel futurista projetado a partir de um velocímetro iluminado, principal
ícone da campanha Aceleradores de Resultados®.
O elemento mais surpreendente do estande promete não passar despercebido para quem
circular por ali: um carro de corrida personalizado, projetado nos moldes de uma verdadeira
máquina da Stock Car.
De 14 a 17 de maio, no Transamerica Expo Center
–

–

Sistemas de Ensino
Trilhas Sistema de Ensino e o FTD Sistema
Trilhas Sistema de Ensino
- Anos Iniciais, oferece materiais
impressos e digitais que fortalecem os processos de ensino e aprendizagem e foram
elaborados para auxiliar as escolas no caminho do con
de Ensino

FTD Sistema de
Ensino
. N
materiais para aprimorar as potencialidades dos alunos, com simulados e livros
complementares, como Todo ENEM, ENEM Comentado e
.

Novo programa estendido de Inglês
Aprender um segundo idioma é essencial para o desenvolvimento pessoal e profissional. No
caso da Língua Inglesa, a abordagem CLIL vem ganhando espaço cada vez maior, por
promover o ensino de diferentes conteúdos e disciplinas por meio do Inglês. A FTD
Educação, que conta com o selo StandFor, voltado para o aprendizado da Língua Inglesa, já
utiliza em seus materiais didáticos conteúdos que permitem trabalhar com essa abordagem
pedagógica. Agora, traz uma importante novidade: o StandFor Evolution. Trata-se de um
programa de carga horária estendida, da Educação Infantil ao Ensino Médio, composto de
livros impressos, portal digital e livro digital interativo. O objetivo é que o aluno seja o
protagonista de seu aprendizado e vivencie em seu dia a dia a cultura da Língua Inglesa,
além de desenvolver habilidades e competências para seu futuro.

Na
já conhecida coleção Porta Aberta, que vem totalmente renovada, incluindo o nome: Porta
Aberta para o Mundo. Com proposta pautada por projetos e alinhada às diretrizes da BNCC,
a nova coleção, com foco nos anos iniciais do Ensino Fundamental, tem como principais
pilares a diversidade, a cidadania, a leitura e a sistematização. Composta de cinco volumes
por disciplina, tem como objetivo incentivar a autonomia do pensar e do fazer, além de
permitir que os alunos interajam, façam descobertas e entrem em contato com novos
conhecimentos. Traz ainda uma variedade de complementos para enriquecer a experiência
em sala de aula, com importantes recursos pedagógicos impressos e digitais, entre os quais
jogos, peças para montar, contação de histórias etc.
FTD Educação

ano, em sala de aula.
Cultivando Leitores, cuja a icônica árvore de
livros estará exposta novamente no espaço da Bett Educar
- Anos Iniciais e
do En
leitores.

-

, fundamentada no movimento Maker

grande novidade,
tornar a aula ainda mais divertida.
Autores e p
Leo Fraiman, criador da
Empreendedorismo, editada pela
palestra inspiradora: As C

–

, ministra – dentro do Congresso da Bett – a
Socioemocionais do Educador: I
e dia 17 de maio das 17 h às 18 h no auditório
6, a palestra inspiradora: A Síndrome do Imperador: Pais e professores empoderados
educam melhor.
Leo faz sessão de autógrafos no estande da FTD Educação antes da palestra do dia 16, às 16
h.
Outros parceiros da FTD Educação também
Carolina Ligocki e Leonardo Silva. Carolina e Leonardo, fundad
Financeira
sobre como Educar na T
Serviço:
FTD Educação na Bett Brasil Educar 2018 – Estande B85
Data: 14 a 17 de maio
Local: Transamerica Expo Center
Sobre a FTD Educação
www.ftd.com.br
Há mais de 115 anos, a FTD tem como missão transformar a sociedade por meio da
Educação, pensando além e inspirando a descoberta, a escolha, a liberdade e a cidadania.
Reconhecida como uma empresa parceira, flexível e humana, em 2015 reposicionou sua
marca no mercado e passou a se chamar FTD Educação
“
”
materiais didáticos e de literatura; Soluções Educacionais – com suporte para escolas,
consultoria educacional, formação de professores, entre outros; novas tecnologias –
ferramentas que ampliam possibilidades de ensino dentro e fora da sala de aula; obras e
serviços que envolvem a família na busca por uma Educação completa.
Assessoria de Comunicação – FTD Educação
Ogilvy Brasil

www.ogilvy.com.br
Carolina Bessa – carolina.bessa@ogilvy.com
Tels.: (11) 3598 6061 (FTD) / (11) 3024 4571
Celular: (11) 99104 3184

