FTD Educação traz para a BETT Brasil Educar propostas aceleradoras de
resultados para a aprendizagem
Novidades em coleções renomadas, lançamentos de literatura, entre eles, obras de Monteiro
Lobato, e soluções de Sistemas de Ensino estarão presentes em um espaço 360o
A FTD Educação, referência no segmento educacional, estará novamente presente na Bett Brasil
Educar 2019 com propostas inovadoras, incluindo a ambientação do espaço de 198 m2, que este ano
traz um carro estilizado para seu espaço, elemento que dialoga com suas soluções integradas para a
aceleração de resultados na aprendizagem. De 14 a 17 de maio, no Transamerica Expo Center, a
Editora – uma das patrocinadoras do evento – expande seu espaço e apresenta, em conceito 360o,
produtos e serviços educacionais que vão de Sistemas de Ensino a livros didáticos, paradidáticos e de
literatura, além de serviços de formação de gestores e educadores.
Sistemas de Ensino:
No estande, serão apresentados, entre outros, o Trilhas e o FTD Sistema de Ensino. Voltado às
escolas particulares, Trilhas, que já conta com os módulos para Educação Infantil e Ensino
Fundamental 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 conhecimento, da
qualidade do aprendizado e do desenvolvimento de melhores práticas de gestão. Já o FTD Sistema
de Ensino abrange toda a Educação Básica, no Ensino Médio, por exemplo, conta com materiais para
aprimorar as potencialidades dos alunos, tais como: simulados e livros complementares, como Todo
ENEM, ENEM Comentado e Redação ENEM.
Didáticos, literatura e projetos especiais:
Na área de didáticos, grandes lançamentos prometem movimentar o mercado. Já no segmento de
literatura, a FTD mostra um projeto inédito da obra do maior escritor da literatura infantojuvenil
brasileira, Monteiro Lobato. São seis coleções que cobrem das suas histórias infantis aos seus contos
adultos. As edições respeitam o texto original e contemplam toda a trajetória do autor, além de
oferecer adaptações para outras linguagens, como a do teatro. Todos os livros contam também com
materiais de apoio para pais e professores e com um projeto pedagógico inovador a ser
desenvolvido, ao longo do ano, em sala de aula.
Haverá, ainda, a exposição de projetos, como o Cultivando Leitores, que tem como objetivo
incentivar a leitura e formar jovens leitores, ampliando os conteúdos dos livros didáticos. A solução,
voltada para alunos da Educação Infantil, do Ensino Fundamental Anos Iniciais e do Ensino
Fundamental Anos Finais, integra escola e família para a formação de jovens leitores. Além disso, a
coleção Faça!, fundamentada no movimento Maker, propõe obras didáticas que podem ser
customizadas pelos alunos, a começar pela capa, e que aliam propostas interdisciplinares e de
acessibilidade. Para os professores, a coleção conta com recursos exclusivos, como: Metodologias
Ativas, com 21 títulos; Gêneros Orais, com livro e CD de áudios; Projetos Colaborativos; Saberes
Científicos, com vídeos do Ciência em Show; e a grande novidade, Faça! 3D, que tem o objetivo de
enfatizar a característica Maker da coleção, oferecendo uma oportunidade concreta de impressão de
objetos em 3D para tornar a aula ainda mais divertida.

Autores e parceiros FTD Educação que participam da Bett Brasil Educar 2019:
Leo Fraiman, criador da Metodologia OPEE – Orientação Profissional, Empregabilidade e
Empreendedorismo, editada pela FTD Educação, ministra – dentro do Congresso da Bett – a palestra
inspiradora “As competências socioemocionais do educador: inspirações e caminhos práticos”, dia 16
de maio, às 17h30.
Outros parceiros da FTD estarão também no evento, entre eles, Ricardo Mariz, Carolina Ligocki e
Leonardo Silva. Carolina e Leonardo, fundadores e sócios da Oficina de Finanças, debatem o tema:
“Implantação da BNCC com Mediação Prática de Educação Financeira”, dia 17 de maio, às 14h30.
Mariz, assessor da União Marista do Brasil, conversa sobre como educar na turbulência, também no
dia 17 de maio, às 17h
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Há mais de 100 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, cujo slogan é “Educar bem é pensar
além”. Sua proposta é integrada para escolas, alunos, professores e sociedade e conta com:
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.
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