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SISTEMAS DE
ENSINO MACKENZIE
VENHA FAZER PARTE DESSA HISTÓRIA!

https://www.mackenzie.br/sistema-mackenzie-de-ensino/
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Nossa história
O Sistema Mackenzie de Ensino
(SME) nasceu em 2004 do desejo do
Instituto Presbiteriano Mackenzie
de expandir o ensino confessional
mackenzista, hoje, com mais de 150 anos de sucesso em Educação.
O número de escolas que aderiram ao nosso projeto educacional se
aproxima de 400 instituições em todo o território nacional. Além das
escolas privadas qualificadas pela lei como confessionais, escolas
privadas não confessionais que partilham da visão de mundo do
Instituto foram atendidas com a criação, em 2015, do Mackenzie
Educacional (ME).

Nossa missão
Instruir o ser humano no conhecimento da realidade criada por
Deus, para que seja solidário, apto para servir com consciência e
integridade, tendo por base a experiência do Instituto Presbiteriano
Mackenzie disponibilizada em soluções didático-pedagógicas dos
Sistemas de Ensino. Essa missão é copartícipe da missão do Instituto
Presbiteriano Mackenzie, a saber:
Educar e cuidar do ser humano, criado à imagem de Deus,
para o exercício pleno da cidadania, em ambiente de fé cristã
reformada.

Um Sistema de Ensino
Nossos Sistemas de Ensino trabalham com o projeto educacional
do Instituto Presbiteriano Mackenzie para a Educação Básica,
desdobrado em um modelo pedagógico caracterizado por:
• visão integrada dos conhecimentos;
• processo de ensino-aprendizagem interativo e
significativo;
• metodologias criativas que promovem momentos
de aprendizagem individual e coletiva.

Tudo isso sempre acompanhado de
avaliações.
Tendo por base esse projeto educacional
cristão e esse modelo pedagógico,
desenvolvemos um sistema de ensino
que contempla materiais didáticos, soluções
educacionais e capacitação pedagógica.
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Nossos diferenciais
Com os Sistemas de Ensino
Mackenzie, sua escola poderá:
• Realizar o projeto educacional
Mackenzie conciliando conhecimento
acadêmico e conhecimento
pedagógico baseados na
confessionalidade e tradição
educacional do Instituto.
• Garantir aos seus alunos
conhecimento acadêmico depurado
pelos profissionais de educação do
Mackenzie desde a Educação Básica
até a universidade.
• Promover um processo de ensino-aprendizagem significativo.
• Ter seus professores capacitados
para conhecer e executar a educação
mackenzista.
• Ter acesso às soluções educacionais
de parceiros dos Sistemas.
Syda Productions/Shutterstock.com

Nossos livros
Oferecemos a nossos alunos conteúdo curricular
fundamentado em uma visão de mundo cristã, alinhado ao
nosso modelo pedagógico. Nossos livros abordam
os conteúdos mínimos estabelecidos pelos marcos
regulatórios nacionais, possibilitando às nossas
HABILIDADES
escolas o trabalho de desenvolvimento de
SOCIOEMOCIONAIS
habilidades dos estudantes de ordem cognitiva
e socioemocional.

GAMIFICAÇÃO
JOGOS
MATEMÁTICOS
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Coleções didáticas para toda a
Educação Básica

—2021

Fundamentados na visão de mundo cristã que embasa o Projeto
e o Modelo Pedagógico do Instituto Presbiteriano Mackenzie,
produzimos livros didáticos para toda a Educação Básica.

Coleção Editorial

— Materiais

Sistemas de Ensino Mackenzie

Educação
Infantil

Na Educação
Infantil, o
material é
composto de
três frentes:

A coleção da Educação Infantil dos
Sistemas de Ensino Mackenzie
proporciona a realização de um trabalho
de desenvolvimento de competência
auditiva (muito importante para o bom
êxito da alfabetização); aprendizagem
significativa e integrada dos conteúdos
estruturantes extraídos dos objetivos de
aprendizagem e organizados nos eixos
de Identidade e Individualidade,
Movimento, Música, Artes Visuais,
Linguagem Oral e Escrita, Natureza e
Sociedade, Matemática; e vivências e
experiências contextualizadas e com
ênfase em desenvolvimento matemático
e de pré-alfabetização.
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EDUCAÇÃO INFANTIL

Organizador: Mackenzie
Obra coletiva concebida, desenvolvida e produzida pelo Mackenzie
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Livro de Competência
Auditiva

EDUCAÇÃO INFANTIL
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Livro
do
Aluno

Organizador: Mackenzie
Obra coletiva concebida, desenvolvida e produzida pelo Mackenzie
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Livro do Aluno

Eu posso ouvir músicas e
posso ouvir um poema.

Gosto de desenhar
os poemas que ouço.

Canção do corpo humano
Preste agora atenção no movimento que
eu vou fazer...
Tum tum tá, tum tum tá, tum, tum, tá, tá, tá! O
pescoço vou mexer e a cabeça vou rodar.
Pare só um minutinho e comece a respirar.
Tum tum tá, tum tum tá, tum, tum, tá, tá, tá!
Com as mãos nos meus ombros, vamos brincar
e um avião imitar.
Tum tum tá, tum tum tá, tum, tum, tá, tá, tá!
Tenho braços e mãos
e, com eles, formo um coração.
Tum tum tá, tum tum tá, tum, tum, tá, tá, tá!
Com o meu corpo, vou agora girar.
Coloco uma perna na frente da outra e começo
a dançar.
Tum tum tá, tum tum tá, tum, tum, tá, tá, tá!
Quando dobro meus joelhos, eu consigo
agachar.
Os meus pés vão caminhar e cansado vou ficar.
Tum tum tá, tum tum tá, tum, tum, tá, tá, tá!
E com as partes do meu corpo
posso sempre cantar...
Tum tum tá, tum tum tá, tum, tum, tá, tá, tá!

Exp er iênci a s
I n e sq ue cíveis

4 anos
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Ouça essa canção! Ouça esse poema!

Para o
professor
EDUCAÇÃO INFANTIL

O livro do professor
da Educação Infantil
traz sugestões
detalhadas de uso do
material.

EDUCAÇÃO INFANTIL
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Organizador: Mackenzie
Obra coletiva concebida, desenvolvida e
produzida pelo Mackenzie
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prancha 2
Explique, no quadro, o que é uma árvore genealógica, usando o exemplo de sua própria família (nome de seus pais e avós). Se preferir, leve fotos de sua família e faça sua
árvore genealógica com as fotos no quadro.
Mostre os membros de sua família aos alunos, fale o nome de cada pessoa e quem
eles são em relação a você (pai, mãe, avós). Conte, também, alguma história relacionada
a alguém da família. Fale que cada família é diferente, possui regras diferentes, mas é
especial e única, pois é junto dela que aprendemos a ser quem somos, aprendemos a
amar e ser amados e também desenvolvemos nossos hábitos e costumes.
Com as imagens da prancha, converse sobre a família de Samuel e a quantidade de
membros da família dele. Peça, também, que falem sobre suas famílias: se há avós que
moram junto, quantos irmãos o aluno tem, o nome de cada membro da família.
Distribua as fotos dos familiares de cada aluno, conforme o pedido anteriormente já
feito por você, e peça que as colem nos espaços devidos. Verifique se há nomes iguais,
diferentes e se os alunos sabem escrever o próprio nome. Os que souberem escrever o
nome das pessoas da família podem fazê-lo; caso contrário, você pode escrever.
Vocabulário: árvore genealógica, gratidão.

Minha família

Atividades propostas

Objetivos de aprendizagem

Atividade 1

(EI03EO01) Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir.

Objetivos de aprendizagem
(EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação
e cooperação.

(EI03EO05) Demonstrar valorização das características de seu corpo e respeitar as
características dos outros (crianças e adultos) com os quais convive.

(SEMACK) Relatar suas vivências e histórias familiares no ambiente escolar.

(EI03EO06) Manifestar interesse e respeito por diferentes culturas e modos de vida.
(EI03EO07) Usar estratégias pautadas no respeito mútuo para lidar com conflitos nas
interações com crianças e adultos.

Introdução
Proponha que os pais passem um tempo especial em família e o registrem, escrevendo o que fizeram juntos. Peça, também, que enviem uma foto desse momento para a
escola, a fim de que os amigos também possam compartilhar da experiência de cada um.

(SEMACK) Vivenciar regras de convivência na companhia de adultos e de outras
crianças.
(SEMACK) Demonstrar interesse por conhecer histórias de outras pessoas de sua
convivência.
Com antecedência, envie um bilhete para a família solicitando fotos 3x4 do aluno, dos
avós maternos e paternos, dos pais e dos irmãos.
13
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Literatura Viva

Temos também o projeto
Literatura Viva para a Educação
Infantil e séries iniciais do
Ensino Fundamental, com
recomendação de textos
literários para serem trabalhados
em um projeto escolar que
promove desenvolvimento de
proficiência em leitura.

Ollyy/Shutterstock.com
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Faça uma viagem histórica com adesivos para o
Egito Antigo!
Conheça o fantástico mundo dos egípcios, desde a
vida no Nilo até a construção das pirâmides!
Cada cena trará diversão e fatos interessantes e
um monte de adesivos para você trazer o Egito
Antigo de volta à vida!
O que você está esperando? Pegue seu
gatinho e ande como um egípcio!

Escrito por Joshua George
Ilustrado por Ed Myer

ATENÇÃO!

PERIGO DE ASFIXIA – Contém peças pequenas
Não deve ser usado por crianças menores de 3 anos.
Indicado para crianças acima de 3 anos.
Guarde as informações da editora para consulta futura.

Licença exclusiva: Top That Publishing Ltd
Tide Mill Way, Woodbridge, Suffolk, IP12 1AP, Reino Unido
www.topthatpublishing.com
Copyright © 2015 Tide Mill Media
Todos os direitos reservados
0246897531
Impresso e encadernado na China
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Livro Didático e Material Móvel

CRESCER EM SABEDORIA

No Ensino Fundamental, nosso
material traz, por componente
curricular, os conteúdos mínimos
extraídos das habilidades da Base
Nacional Comum Curricular de
forma hierarquizada e significativa.
O material é composto também por
volumes especiais, com projetos
e atividades para proporcionar o
desenvolvimento das habilidades
dos estudantes de maneira
contextualizada e estruturada.
No primeiro ano, trabalhamos a
alfabetização por meio do método
fônico, proporcionando a
introdução da criança à cultura
letrada pelo desenvolvimento
consciente da competência da
leitura e escrita.

Livro 1
Cristiano Othon de Amorim Costa
Organizador: Mackenzie
Obra coletiva concebida, desenvolvida e produzida pelo Mackenzie
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Livro Didático e BNCC+

Ensino Médio
Nosso material do Ensino Médio,
também organizado por componente
curricular, traz os conteúdos
mínimos extraídos das habilidades
da Base Nacional Comum Curricular,
das habilidades do Enem e
dos vestibulares das principais
universidades brasileiras. O material
também é composto por volumes
com questões para treino dos
estudantes para processos seletivos,
incluindo material para treino de
Produção Textual.
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Há também um volume de revisão
dos conceitos para consulta mais
rápida. O material pode ser utilizado
tanto para Formação Geral Básica
quanto para Itinerários Formativos.
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VOLUME 354

ALUNO

LIVRO E CADERNO
DE ATIVIDADES

ESCOLHER COM SABEDORIA | ENSINO MÉDIO

VOLUME 355

PROFESSOR

Organizador: Mackenzie

3a série
• Felippe Guimarães Maciel
• Luis Ricardo

Moretto Tusnski

LIVRO E CADERNO
DE ATIVIDADES

Obra coletiva concebida,
desenvolvida e produzida
pelo Mackenzie

ESCOLHER COM SABEDORIA | ENSINO MÉDIO
Organizador: Mackenzie

3a série
• Felippe Guimarães Maciel
• Luis Ricardo

Moretto Tusnski

Obra coletiva concebida,
desenvolvida e produzida
pelo Mackenzie

Identificação de séries
e disciplinas nas capas
de acordo com o
sistema de cores
para daltônicos

Identificação de séries
e disciplinas nas capas
de acordo com o
sistema de cores
para daltônicos
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ESCOLHER COM SABEDORIA | ENSINO MÉDIO
3a série
• Vários autores

Organizador: Mackenzie
Obra coletiva concebida,
desenvolvida e produzida
pelo Mackenzie
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LIVRO E CADERNO
DE ATIVIDADES

Identificação de séries
e disciplinas nas capas
de acordo com o
sistema de cores
para daltônicos
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Projetos gráficos
desenvolvidos para facilitar
a leitura e o estudo dos
estudantes.

Redshinestudio/Shutterstock.com

Propostas estruturadas de atividades
e projetos, incluindo projetos STEAM,
com possibilidade
de acompanhamento
LIVROS
do desenvolvimento
PROJETO
DIGITAIS DE
de habilidades
dos
STEAM
TODA A COLEÇÃO
DIDÁTICA
estudantes por
rubricas.

PROJETOS
ENSINO DE
ROBÓTICA

CERTIFICADO DE
PROFICIÊNCIA
EM LÍNGUA
ESTRANGEIRA

HISTÓRICO DE
HABILIDADES DE
PROJETO DE VIDA
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Seções de exercícios de
sistematização que permitem
ao professor acompanhar o
aproveitamento do aprendizado
dos estudantes por unidades.

Eireen Z/Shutterstock.com
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Descubra em nossos livros
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Nossa capacitação pedagógica
Todo nosso projeto pedagógico e nossos diferenciais educacionais
são apresentados aos professores que trabalham com nossos
Sistemas de Ensino para que eles realizem a educação Mackenzie
em suas escolas.

Nossa capacitação pedagógica...
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... é focada no processo de
ensino-aprendizagem;
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... disponibiliza cursos e
webinars virtuais para
aperfeiçoamento
pedagógico;
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... conta com uma equipe de
profissionais à disposição para
atendimento especializado e
agendado via e-mail, telefone e
videoconferência.

Nossa plataforma educacional
Em nossa plataforma digital, os estudantes têm acesso à
nossa coleção de livros digitais, com recursos próprios para
estudo midiático. Nela, também viabilizamos recursos didáticos,
como áudios de línguas estrangeiras, simuladores e curadoria de
aplicativos com interface educativa.
Para os docentes, coordenadores e gestores,
publicamos cursos, webinars, workshops e
LIVROS
documentos de leitura para capacitação em
HABILIDADES
PROJETO
DIGITAIS DE
nosso projeto
educacional. Também
SOCIOEMOCIONAIS
STEAM
TODA A COLEÇÃO
DIDÁTICA
disponibilizamos um sistema de pedidos de
nossos materiais.

GAMIFICAÇÃO
JOGOS
MATEMÁTICOS

PROJETOS
ENSINO DE
ROBÓTICA

C

HISTÓRICO DE
HABILIDADES DE
PROJETO DE VIDA
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DATAS PARA COMEMORAR E REFLETIR
SOBRE A SUA IMPORTÂNCIA
Neste ano, queremos convidar você a pensar sobre o mandato
cultural. O que é isso? Cremos que, como seres criados à imagem e
semelhança de Deus, fomos dotados da capacidade de produzirmos
cultura. Isso é facilmente percebido nas diversas proﬁssões em
que produzimos conhecimentos, produtos, serviços, entre tantas
outras coisas mais que enriquecem nossa existência. Neste ano,
separamos, por mês, algumas proﬁssões para ilustrar como cada
proﬁssional tem sua forma de colaborar com a produção cultural.
Reﬂita sobre a responsabilidade que temos por sermos capazes de
produzir cultura.

Tudo em um só lugar
Nossa plataforma educacional foi projetada para trazer aos
estudantes, docentes e gestores que trabalham com o projeto
educacional mackenzista todas as informações, soluções
educacionais e recursos que são essenciais ao dia a dia da escola.

HABILIDADES
SOCIOEMOCIONAIS

GAMIFICAÇÃO
JOGOS
MATEMÁTICOS

HABILIDADES
SOCIOEMOCIONAIS

GAMIFICAÇÃO
JOGOS
MATEMÁTICOS

PROJETO
STEAM

LIVROS
DIGITAIS DE
TODA A COLEÇÃO
DIDÁTICA

Jogos matemáticos para a
Educação Infantil e séries
HISTÓRICO DE
PROJETOS
iniciais
doDE
Ensino Fundamental.
ENSINO
HABILIDADES DE
ROBÓTICA

PROJETO DE VIDA

CERTIFICADO DE
PROFICIÊNCIA
EM LÍNGUA
ESTRANGEIRA

PROJETO
STEAM

LIVROS
DIGITAIS DE
TODA A COLEÇÃO
DIDÁTICA

PROJETOS
ENSINO DE
ROBÓTICA

MaterialDEpara trabalho com
HISTÓRICO
robóticaDE
e programação.
HABILIDADES
PROJETO DE VIDA

Parcerias
Conheça alguns dos parceiros que
nos ajudam a realizar algumas de
nossas soluções educacionais.

Simulados Enem com análise
de resultados e desempenhos
dos alunos.
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Gearte

Store
Banco de questões Super
Professor, com questões de
LIVROS
Enem e vestibulares
de grandes
PROJETO
DIGITAIS DE
STEAM brasileiras. TODA A COLEÇÃO
universidades
DIDÁTICA

PROJETOS
ENSINO DE
ROBÓTICA

Jogos e recursos concretos para
trabalho com desenvolvimento de
CERTIFICADO DE
consciência
fonógica.
PROFICIÊNCIA
EM LÍNGUA
ESTRANGEIRA

HISTÓRICO DE
HABILIDADES DE
PROJETO DE VIDA

Plataforma digital para gestão de
projetos escolares por rubricas,
com arquivo do histórico de
desenvolvimento de habilidades
dos estudantes - um importante
recurso para estruturação do
Projeto de Vida.

Testes de
LIVROS
proficiência
DIGITAIS DE
em língua
TODA A COLEÇÃO
DIDÁTICAcom
inglesa
certificação.

TM

CERTIFICADO DE
PROFICIÊNCIA
EM LÍNGUA
ESTRANGEIRA

Recursos concretos variados para
desenvolvimento de material
concreto indicado nos materiais
dos Sistemas de Ensino Mackenzie.

Os Sistemas de Ensino
Mackenzie em suas mãos

Capacitação docente

Plataforma
educacional

Soluções e parcerias
educacionais
Materiais
didáticos

graphixmaniai/Shutterstock.com

Encontre-nos em
nossos canais
sme@mackenzie.br
mackenzie.educacional@mackenzie.br
(11) 2114-8174

