A coleção Meu Caderno
de Caligrafia redescobre
a arte da escrita no Ensino
Fundamental I. Dividida em
cinco volumes, a coleção
desenvolve os seguintes
temas: letras e números,
primeiras palavras, inclusão
e bullying, meio ambiente e
sustentabilidade e as
regiões do Brasil.

Mayre B. C. Vigna é mestra em práticas
de intervenção para o adolescente em conflito
com a lei, pós-graduada em psicopedagogia e
administração de recursos humanos e graduada
em pedagogia. Atua principalmente nos temas
da educação, construtivismo, educação de
jovens e adultos. Atualmente é coordenadora
do curso de pedagogia da Uniban-Anhanguera,
no campus Maria Cândida, em São Paulo, SP.

MAYRE B. C. VIGNA

MAYRE B. C. VIGNA

MAYRE B. C. VIGNA

MEU CADERNO DE

MEU CADERNO DE

MEU CADERNO DE

Caligrafia

Caligrafia

Caligrafia

1o ANO - ENSINO FUNDAMENTAL

3o ANO - ENSINO FUNDAMENTAL

2o ANO - ENSINO FUNDAMENTAL

-

TEMA DESENVOLVIDO:

LETRAS E NUMEROS

TEMA DESENVOLVIDO:

TEMA DESENVOLVIDO:

PRIMEIRAS PALAVRAS

MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

MAYRE B. C. VIGNA

MAYRE B. C. VIGNA

MEU CADERNO DE

Caligrafia
4o ANO - ENSINO FUNDAMENTAL

MEU CADERNO DE

Caligrafia
5o ANO - ENSINO FUNDAMENTAL

TEMA DESENVOLVIDO:
~

TEMA DESENVOLVIDO:

~
INCLUSAO
E BULLYING

AS REGIOES DO BRASIL

Editora Hedra e Hedra Educação
Rua Fradique Coutinho, 1139 • Subsolo • Vila Madalena • São Paulo/SP • CEP 05416-011
(11) 3097-8304 • www.hedra.com.br
Professor, para mais informações sobre nosso catálogo,
entre em contato com um de nossos distribuidores

M

Acre – Rio Branco
Alagoas – Maceió

EU

Amapá – Macapá
Amazonas – Manaus

(68) 3224-4014
(82) 3432-4745
(82) 3432-4746
(96) 3222-5450
(11) 3097-8304

CA

atendimento São Paulo

Bahia – Salvador
Ceará – Fortaleza
Distrito Federal – Brasília
Espírito Santo – Vitória
Goiás – Goiânia
Maranhão – São Luís
Mato Grosso – Cuiabá

(92) 3292-0621
(85) 3491-5836
(61) 3244-0477
(27) 3324-8914
(62) 3922-5276
(98) 3312-6369
(11) 3097-8304

Pará – Belém
Paraíba – João Pessoa
Paraná – Curitiba
Pernambuco – Recife

(91) 3083-7211
(83) 3031-0674
(41) 3213-5600
(81) 3221-5807
(81) 3222-0711
Piauí – Teresina
(86) 3302-4860
Rio de Janeiro – Rio de Janeiro (21) 2264-2815
Rio Grande do Norte – Natal
(84) 3092-2878
Rio Grande do Sul – Porto Alegre (51) 3062-2605
Rondônia – Porto Velho
(69) 3211-5252
Roraima – Boa Vista
(11) 3097-8304
atendimento São Paulo

Santa Catarina – Florianópolis

atendimento São Paulo

Mato Grosso do Sul – Campo Grande (11) 3097-8304
atendimento São Paulo

Minas Gerais – Belo Horizonte

(31) 3423-3200

São Paulo – São Paulo
Sergipe – Aracaju
Tocantins – Palmas
atendimento São Paulo

(48) 3035-2778
(41) 3213-5600
(11) 3097-8304
(79) 3211-8773
(11) 3097-8304
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A ARTE DE ESCREVER
Apresente aos seus alunos
a arte da escrita por meio
do ensino da caligrafia
TEMAS ATUAIS
Os alunos discutem temas
relevantes da atualidade
enquanto praticam a escrita
APRENDER BRINCANDO
Atividades lúdicas e que
estimulam a criatividade
do aluno

A caligrafia é uma arte que, infelizmente, está se perdendo. Em muito, isso se
deve ao aumento da informatização e do uso das mídias digitais. Escrevemos
cada vez menos usando a caneta e a atenção para com a boa escrita – em
termos estéticos e ortográficos – torna-se objeto raro. Por mais que a tecnologia
seja o futuro, e que tudo ocorrerá por meio de um ou dois cliques, a escrita ainda
é meio de comunicação fundamental da humanidade. Por isso, não podemos
esquecer de incluir o estudo da caligrafia na formação do aluno.
Com uma abordagem moderna, temas interessantes e indispensáveis, a
coleção Meu caderno de Caligrafia tem como diferencial a inovação ao
aliar atividades de caligrafia à discussão de temas transversais, como bullying
e sustentabilidade, gerando o interesse do aluno e desenvolvendo o seu senso
crítico.

conte ú do da coleção

Letras e números

No volume para o primeiro ano do Ensino
Fundamental, os alunos interagem com a escrita
de letras e números. As atividades
foram idealizadas para que compreendam novas
palavras.

Divisão silábica

No livro para o segundo ano do Ensino
Fundamental, por meio de trava-línguas, as
atividades induzem à prática da escrita, divisão
silábica e o aprendizado de novas palavras.

Meio ambiente e sustentabilidade

O volume para o terceiro ano do Ensino
Fundamental desenvolve o ensino da caligrafia
por meio de pesquisas sobre meio ambiente e sustentabilidade. Além de praticar a escrita, as crianças
iniciam pequenas produções de texto.

Inclusão e bullying

Durante o quarto ano do Ensino
Fundamental, os alunos praticarão a escrita
enquanto aprendem a importância da inclusão, além
de realizar atividades e discussões sobre bullying
incentivando a prática do respeito mútuo.

As regiões do Brasil

O último volume da coleção, para o quinto ano
do Ensino Fundamental, alia a prática da escrita
à prática da leitura. Com textos de maior
complexidade sobre as regiões do Brasil,
o aluno concretizará seu aprendizado de
caligrafia e terá ainda mais incentivo à leitura.

