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Baseada nas competências gerais e 
específicas da BNCC, a proposta pedagógica 
dos volumes de História da Coleção Ápis, do1o 
ao 5o ano, visa auxiliar a prática de educação 
fundamentada na integração dos aspectos 
físicos, emocionais, afetivos, cognitivos e 
sociais da criança.

Mediante práticas sociais que favorecem as 
atividades lúdicas e as brincadeiras, a criança 
dos primeiros anos do Ensino Fundamental 
é levada a reinterpretar as situações da vida 
cotidiana e do seu contexto social, por meio do 
domínio da linguagem, do conhecimento da 
leitura e da escrita.

O pensar histórico é o elemento estruturador 
dos livros de História da coleção, levando-se 
em conta a contribuição dessa disciplina no 
processo de alfabetização e letramento, e na 
formação de um leitor e escritor autônomo. 

A História, como todas as outras ciências, 
é permeada por uma forma de pensar e uma 
linguagem específica que a escola, mediada 
pela ação do professor, deve propiciar ao 
aluno, contribuindo assim para a inserção do 
sujeito na comunidade em que vive. Trata-
se de um momento de leitura e escrita dos 
códigos e símbolos próprios da disciplina, 
que auxiliam no processo de alfabetização e 
letramento.
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Para que esse processo seja atingido na sua 
plenitude, os livros de História, trabalhando 
sempre o pensar histórico, colaboram para 
que a criança dos primeiros anos do Ensino 
Fundamental aprenda a usar a escrita, associar 
o uso das letras, reconhecer sons e significados 
sociais, para finalmente conseguir ler e produzir 
textos. Ela aprende a decodificar símbolos, 
localizar informações, separar relações de 
causa e efeito, inferir dados, interpretar e 
compreender.

Por meio das diferentes linguagens e das 
práticas sociointerativas, o aluno, a exemplo 
de todos os seres humanos, aprende a criar e a 
recriar o seu mundo. Os eventos comunicativos 
da oralidade e da escrita passam a ocorrer por 
meio de códigos próprios de determinado 
grupo social, dentro de um contexto de espaço 
e tempo definidos.

Dessa forma, e trabalhando em conjunto 
com as outras disciplinas, a abordagem da 
coleção contribui para a educação integral do 
educando preconizada pela BNCC .
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