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Artes

Arte e Sociedade traz o estudo de 
artes visuais de forma dinâmica e 

prática contemplando os movimentos 
sociais e artisticos do Brasil e do 

mundo. Além disso, 
possui questões atualizadas de 

vestibulares de todo o Brasil, 
incluindo PAS e ENEM.

Arte e Sociedade
Volumes 1, 2, 3 e único

Rivael Vieira



Cena em Sala traz para o aluno 
o universo cênico e todas as 

suas perspectivas, além da 
contextualização histórica e social.

A construção do conteúdo deste livro 
é compatível ao grau de exigência do 

ENEM e do PAS.

Cena em sala
Volumes 1, 2, 3 e único

Luciano de Paula

Artes



Música Faz é uma viagem ao universo 
musical contemplando a cultura 

brasileira, a história e as teorias da 
música. Único exemplar no Brasil, 

traz obras comentadas e exercícios do 
ENEM e do PAS inseridos 

em uma metodologia prática e 
consolidada de estudo.

Música faz
Volumes 1, 2, 3 e único

Yara Alves e Larissa Vitorino

Artes



Visando o destaque que o estudo de 
artes ganhou nas avaliações de acesso 

às universidades, Artes para enem 
e vestibulares aborda conteúdos de 

artes cênicas, visuais e musicais. O livro 
apresenta, de forma simples, didática e 

objetiva, a história e as características 
dos principais movimentos e os 

elementos constituintes de cada 
linguagem artística

Artes para enem 
e vestibulares

Lamartine Santos, Rivael Vieira e 
Rômulo Augusto

Artes



O livro Get in touch permite ao 
aluno desenvolver as habilidades e 
competências da língua inglesa de 

maneira interdisciplinar, tendo 
como base textos atuais, uma 
gramática explicada, além de 

exercícios do ENEM, PAS e demais 
vestibulares do Brasil.

Get in touch
Volume único

Nei Vieira

Língua
Estrangeira



Uma viagem a Londres cheia de 
curiosidades e dicas. London our way 

é um livro de bolso no qual o aluno 
poderá encontrar uma história bem 
divertida em um roteiro de 21 dias 

em Londres, além de dicas práticas de 
viagem, vocabulário, passatempos, 

diário de bordo e muito mais.

London our way
Paradidático

Nei Vieira

Língua
Estrangeira



Español sin duda atende à 
obrigatoriedade do ensino da língua 

espanhola no currículo escolar do 
Brasil. Rico em exercícios e com 

uma gramática prática, é atualizado 
e dinâmico. Perfeito para ser 

trabalhado dentro da sala de aula do 
ensino regular.

Español sin duda
Volumes 1, 2, 3 e único

Mônica Andrade

Língua
Estrangeira



Filosofia do Hoje explica a Filosofia 
com base nas problemáticas atuais. 

Mais do que ensinar a história dessa 
ciência, traz para o aluno de ensino 

médio a experiência de refletir sobre 
si mesmo, sobre o outro e sobre a 

sociedade na qual está inserido.

Filosofia do hoje
Volumes 1, 2 e 3

Sormany Fernandes

Fiolosofia



Dois exemplares que contemplam 
culturas importantes na formação da 

nacionalidade brasileira.  
A cultura e os costumes do Brasil 

refletidos na história dos povos 
africanos  e indígenas.

África em cores

Povos indígenas
Paradidático
Ana Cristina

Paradidático
Welligton Borges

Cultura



Fundamentos de Química contextualiza 
os conteúdos de Química do 

ensino médio ao cotidiano do 
aluno, facilitando a aproximação 

e a aprendizagem do ensino da 
química. Com questões do ENEM, 
dos vestibulares da UnB e demais 

universidades do Brasil, o livro se torna 
uma ferramenta aliada à compreensão 

dos conteúdos do ensino médio.

Fundamentos de 
química

Volume único
Anselmo Resende

Ciências da
Natureza



Ensino
Fundamental II



Biologia, Física e Química para alunos 
do 9º ano do Ensino Fundamental 

separados e elaborados a fim de 
preparar o aluno para o Ensino 

Médio. Com a linguagem didática, 
vários professores renomados 

conseguiram em uma coleção nortear 
de forma simples, os princípios 

dessas três materias.

Biologia, Física e 
Química

9º ano

Ciências da
Natureza



Motriz apresenta a física na prática, 
contemplando os princípios básicos da 

Robótica. A ideia principal é permitir que 
o aluno consiga entender a construção 

do pensamento e não apenas reproduzi-
lo. O conceito de robótica livre permite 

a utilização de sucata eletrônica e 
quaisquer outras peças adequadas 
que não estejam atreladas a um kit 

específico. Dando ao aluno e à escola 
autonomia e flexibilidade.

Motriz
Volumes básico, 

intermediário e avançado 
Paradidático

Glauber e João

Robótica



O Kit Motriz é um material de 
Robótica com um excelente 

custo benefício em relação aos 
concorrentes do mercado, é 
completo para as produções 

propostas no livro Motriz e para 
novas invenções dos estudantes.

Motriz

Robótica

Kit



Ensino
Fundamental I



Crie trabalha elementos da arte visual, 
musical e cênica de forma lúdica e 

criativa, apresentando a infância 
de artistas reconhecidos no cenário 

mundial. O objetivo principal é 
possibilitar o processo de sensibilização, 

autoconhecimento, socialização e 
alfabetização visual e musical dos 

alunos do Fundamental I a partir da 
identificação criada com a infância e a 

história desses artistas.

Crie, arte e  
educação na escola

Volumes 1,2,3,4 e 5
Larissa Vitorino,  

Luciano de Paula e Suzana Maia

Artes



O livro Porque não posso comer 
besteiras todos os dias? busca trabalhar 

de forma didática a conscientização 
do aluno sobre a própria alimentação 

a fim de que, pelo conhecimento, 
ele seja capaz de reeducar a própria 

alimentação. Como o corpo funciona, 
para que servem os alimentos e 

receitas práticas são apenas algumas 
das temáticas abordadas no livro.

Por que não posso comer
besteira todos os dias?

Paradidático
Joana Lucyk

especiais
Projetos



Uma viagem rumo a uma nova 
cultura e uma nova língua. El viaje 

apresenta aos alunos do último ano 
do Ensino Fundamental I o universo 

da língua espanhola de maneira 
didática e criativa. Os personagens 

conduzem os alunos em uma 
aventura de novas descobertas.

El viaje
5º ano

Marcos e Mônica

especiais
Projetos



O kit do Agente mirim é composto 
por uma cartilha explicativa sobre o 

mosquito, almanaque de atividades, 
imã de geladeira, quebra cabeça, 
certificado e adesivos. Tudo isso 

para que, de forma lúdica, a criança 
consiga tornar-se um agente 

transformador na sua casa e na sua 
cidade contra esse mal que aflige 

toda a população brasileira.

Agente mirim contra
o aedes aegypti

Paradidático

especiais
Projetos



A coleção Lido e Sabido é uma 
série de livros paradidáticos que 

respeitam cada fase do letramento 
e alfabetização. Os exemplares 

evoluem junto com os alunos em 
grau de dificuldade e complexidade 

dos temas. Os personagens Tina e 
Juca vão ajudar as crianças a evoluir 

no processo de leitura de forma 
divertida, gradual e fácil.

Lido e sabido
4 volumes

Paradidático
Suzana e Mayura

Coleção 

especiais
Projetos



QNA 46, casa 1
Taguatinga norte - DF 

Toque nos ícones para interagir

https://goo.gl/maps/LhUMpHUDdWXmfYTQA
https://bit.ly/falecomahtc
tel:6133513006
mailto:comercial@editorahtc.com.br
http://bit.ly/editorahtc

