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VOCÊ JÁ OUVIU FALAR NO 
PROGRAMA AGRINHO?

Ele foi desenvolvido pelo Sistema 
FAEP/SENAR-PR para atender os 399 
municípios paranaenses, levando às es-
colas das redes pública e privada temas 
como cidadania, meio ambiente, saúde e 
outros de grande importância na forma-
ção de cidadãos conscientes.

A proposta metodológica do progra-
ma está focada na formação de profes-
sores e alunos pesquisadores, sujeitos 
fazedores da sua história.

Esta metodologia está pautada:

• na participação ativa do educando; 
• no processo de aprendizagem; 
• na interatividade de todos que atuam 
no processo; 
• nos estímulos dos processos de 
comunicação e expressão; 
• na aceitação das diversidades e 
diferenças;
• no desenvolvimento da autonomia 
dos educandos.

PÚBLICO-ALVO

Alunos e professores do ensino funda-
mental e da Associação de Pais e Ami-
gos dos Excepcionais (Apae) das redes 
pública e particular do Paraná.

VERSÃO 2022

O Programa Agrinho tem 26 anos e vem 
sendo atualizado constantemente ao logo 
deste tempo. 
Em 2021, o Sistema FAEP/SENAR-PR lan-
çou dois livros destinados aos professores 
e 13 materiais paradidáticos para os alu-
nos do ensino fundamental, que abordam 
o tema ‘sustentabilidade’. 
A atual fase do Programa Agrinho estimu-
la o debate, mostrando a interdependên-
cia entre relações frequentemente apre-
sentadas como antagônica. Desta forma, 
resgatando-se, por exemplo, a comple-
mentaridade dos conceitos de conser-
vação e produção e superação da visão 
completamente equivocada que coloca a 
cidade e o meio rural em campos opostos.
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Os textos dos livros do professor 
foram produzidos para auxiliar na 
preparação das aulas. 
Os dois livros são:

• Ciência, inovação e ética – 
tecendo redes e conexões para a 
sustentabilidade, que contém as 
orientações gerais referentes aos 
temas do programa;
• Ciência, inovação e ética – 
tecendo redes e conexões para a 
produção do conhecimento, que 
contempla algumas propostas 
metodológicas inovadoras.

SOLICITAÇÃO 
DO MATERIAL 

DIDÁTICO

Professor(a), gostou da 
metodologia do programa 
e quer receber os materiais 
didáticos em 2022 na sua 
escola? Te mostramos o 

caminho!

A solicitação do material 
deve ser realizada no site do 

Sistema FAEP/SENAR-PR 
durante o mês de fevereiro 

de 2022.

LIVROS DOS 
PROFESSORES
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Os materiais dos alunos servem de 
apoio para as atividades propostas 
pelos docentes, de modo a facilitar as 
aprendizagens, permitindo que adqui-
ram as competências gerais da educa-
ção básica propostas na Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC), do Ministé-
rio da Educação.

Todos os temas propostos nos livros 
dos professores estão implícita ou expli-
citamente contemplados nesses mate-
riais paradidáticos. 

Os materiais Brincando com o Agrinho 
e Brincando e Aprendendo 1 e 2 são com-
postos por folhas de atividades desen-
volvidas para crianças das séries iniciais 
e alunos da Apae, considerando diversos 
níveis de dificuldade. Questões relativas à 
higiene, alimentação, esportes e lazer são 
as mais exploradas dentre as diversas te-
máticas de saúde. 

Brincando e Aprendendo 1 e 2 é com-
posto por atividades adaptadas aos alu-
nos da Apae, visando a estimular os canais 
viso-motor e auditivo-vocal dos alunos.

LIVROS DOS ALUNOS
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O material 3, intitulado Descobrindo 
o mundo, é composto por frases sobre 
diversas temáticas: campo, cidade, agri-
cultura, água, florestas, clima, estações 
do ano, amigos, família, livros, entres 
outros. As frases são enriquecidas com 
imagens que permitem ao professor ex-
plorar outras questões sobre a mesma 
temática. Esse material foi adaptado em 
caixa alta para os alunos da Apae.

O material 4, com o título Investigan-
do o ciclo da água, tem como ideia cen-
tral um mistério a ser descoberto. Esse 
material mostra uma grande aventura 
vivida por Agrinho e seus amigos em 
diversos espaços. Por meio da narrati-
va, os diálogos entre eles e as pesquisas 
realizadas pelo grupo na internet, é pos-
sível apresentar uma questão de grande 
relevância para a atualidade: o ciclo da 
água. Esse material também foi adapta-
do para os alunos da Apae.

Os materiais Agrinho em cenas coti-
dianas e Cenas do Cotidiano 1 e 2 con-
sistem em um conjunto de atividades 
compostas por imagens rotineiras de 
uma família. Nesses materiais, que não 
possui textos, o uso de imagens possi-
bilita o exercício de fluência da oralida-
de e o desenvolvimento da escrita. As 
fichas ilustradas que compõem uma ou 
várias histórias têm molduras coloridas 
que sugerem a organização de diferen-
tes histórias. 

Os livros Cenas do Cotidiano 1 e 2 são 
compostos por imagens pensadas para 
estimular a linguagem verbal dos alu-
nos da Apae, visando prepará-los para 
o processo de alfabetização.

7



Os materiais 5, 6, 7, 8 e 9 estão em 
formato de revista e têm como ideia cen-
tral um jeito sustentável de ser e viver. O 
título único, Ciência, inovação e ética – 
tecendo redes e conexões, apresenta o 
tom da coleção. 

A cartilha número 5 foi adaptada aos 
alunos da Apae.

LIVROS DOS ALUNOS
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Ciência de tudo
Agrinho apresenta temáticas da atualidade. Com 
uma linguagem informal, o material traz comen-
tários, registros e outras informações sobre diver-
sos assuntos. É um espaço para a curiosidade e o 
aprofundamento na temática científica.

Você jornalista
A partir de questões clássicas do jornalismo (O 
quê? Quem? Quando? Onde? Por quê?), essa se-
ção convida os estudantes a investigarem os te-
mas. Incentiva os alunos a pesquisarem e, muitas 
vezes, indica leituras complementares sobre de-
terminado assunto.

Eureka
Palavra grega que significa ‘descobri’. 
Nessa seção, a ideia é aprofundar os conhecimen-
tos sobre vários temas com informações curiosas, 
instigantes e que convidem os estudantes à refle-
xão, por meio de dados e fatos sobre a temática 
destacada.

Retronautas dos pinheirais
Como num passe de mágica, esse material leva o 
leitor a uma viagem ao passado para um encon-
tro com protagonistas de nossa história. Persona-
gens importantes da arte, da ciência e da educa-
ção paranaenses fazem parte do material.

ESSE CONJUNTO DE MATERIAIS CONTA 
COM QUATRO SEÇÕES:
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CAPACITAÇÃO  
DE PROFESSORES

Escola, educação 
e ética: Contributo 
para uma reflexão 

pedagógica

Complexidade, 
transdisciplinaridade 

e produção do 
conhecimento

Habilidades de 
RRI, metodologia 

de projetos 
de design e 

escolarização 
aberta

Aprendizagem 
colaborativa 

e mapas 
conceituais

Portfólio como 
ferramenta 

metodológica  
e avaliativa

Mapas do 
conhecimento

Escola e 
tecnologias 
digitais na 

infância

O programa oferece cursos gratuitos 
de formação de professores. O docente 
pode escolher a capacitação e se inscre-
ver no site do Sistema FAEP/SENAR-PR 
(www.sistemafaep.org.br). Os cursos 
são reconhecidos pela Secretaria Esta-
dual de Educação e do Esporte (SEED) 
para a promoção de carreira. Durante o 
ano, serão ofertadas várias capacitações, 
com carga-horária de 40 horas cada.

Confira alguns dos títulos:

A integração 
do filme em 

ambientes digitais 
de aprendizagem
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Para acompanhar o desenvolvi-
mento do Programa Agrinho e 
reconhecer o trabalho realizado 
pelos professores e alunos do 
Paraná, o Sistema FAEP/SEN-
AR-PR e parceiros promovem, 
anualmente, um concurso que 
avalia os trabalhos desenvolvidos 
a partir dos materiais didáticos 

distribuídos.

CONCURSO  
AGRINHO 2022

Inscrições dos trabalhos  
(via site):

Agosto de 2022.

Validação e avaliação dos 
trabalhos:

Setembro e Outubro 
de 2022.

Divulgação dos premiados  
no site: 

Segunda quinzena de outubro 
de 2022.

Evento de encerramento:
Novembro de 2022.

Mais informações no site 
 www.sistemafaep.org.br e  

nas redes sociais do  
Sistema FAEP/SENAR-PR

Geração móvel 2.0  
– O “poder” do 

digital na criação 
de cenários 
sustentáveis 
de inovação 
pedagógica

Instruir, mediar 
ou comunicar: 

contributo para 
uma reflexão 

sobre o ato de 
ensinar

Atuação dos 
educadores 

facilitando a autoria 
colaborativa de 

jogos pelos alunos

Escola 
digital e o 
educador 

3.0

Inovação na 
educação básica 

e tecnologias 
educacionais: 

aplicando os 4 Rs 
do REA

Estilos de 
aprendizagem e 
as tecnologias

Interatividade 
e metodologia 

de projetos

Novas 
linguagens, 

novos desafios: 
a internet no 

contexto escolar

Tecnologias 
digitais, 

linguagens e 
currículo

CONCURSO
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Siga nossas redes sociais

Acompanhe 24 horas por dia 
o que o Sistema FAEP/SENAR-PR 

está fazendo


