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SÓ HÁ VERDADEIRA INOVAÇÃO SE HÁ OUSADIA
O mundo mudou, e com ele as expectativas e perspectivas
da sociedade. E quando falamos de educação e sociedade,
precisamos olhar, antes de tudo, para o Ensino Básico. É nesse
meio que nascem as grandes transformações de médio prazo.
Os educadores contemporâneos parecem atônitos e não
compreendem os fenômenos por que passam os alunos da
Educação Básica. Teimam em nortear o processo de gestão
pedagógica e a qualidade operacional na aplicação de conteúdos
restritos aos componentes curriculares tradicionais, e entendem
como melhor administração do processo a manutenção de
crianças e adolescentes em sala de aula.

Naturalmente, esse processo se mostra esgotado por dois motivos
que se completam e se intensificam: o primeiro, mais antigo,
que é a necessidade de se “FAZER” e não somente ouvir o que
o professor diz em sala. Esse primeiro processo já era percebido
como necessário desde a década de 70, e era feito, na maioria das
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vezes, por meio de laboratórios e aulas de campo. O problema é
que hoje o nosso aluno, via internet, consegue visualizar todos
os fenômenos primários e experimentos que outrora fazíamos
em sala. Isso, de certo modo, esvaziou a curiosidade pela
“tradicional” aula prática. Outro ponto que se junta a esse fato
é a forma com que o jovem se relaciona com o mundo e com
o tempo. Outrora havia um comportamento linear com início
meio e fim para tudo o que fazíamos ou explorávamos. Com o
advento da WWW passamos a vivenciar as experiências de modo
hipertextual. Assim o jovem, ao mesmo tempo em que lê um
livro, ouve a música de sua preferência, vendo as informações
que lhe interessam nas redes sociais. Essa forma de navegação
hipertextual fundiu os componentes curriculares no imaginário
do aluno tornando não somente o tempo de aula maçante
como o conteúdo ora visto de forma linear, desinteressante.

OLHAR O FUTURO SEM
ESQUECER O PRESENTE
Se por um lado as baixas tecnologias estão acessíveis
via apps baixados inclusive gratuitamente, a escola
precisa tomar nova posição frente à problemática.
Precisamos inovar mesmo. É fundamental encontrar
processos e projetos que não somente chamem
a atenção do aluno, como também permitam
que este tenha novas alternativas e veículos de
conhecimento além da informação rasa pela qual
vem navegando. Há recursos poderosos a serem
explorados tanto em nível tecnológico quanto em
nível lúdico-cultural. A escola precisa se movimentar
e criar, pois este espaço nasceu, ao longo da história,
com essa finalidade.
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SISTEMA TECNOLÓGICO
DE SIMULAÇÃO DE VOO STSV
INOVANDO DE FORMA PROFUNDA E EFICAZ

Apresentamos a você, pai, educador ou mesmo aluno algo que
realmente garante a exploração em larga amplitude cognitiva. O
Sistema Tecnológico de Simulação de Voo - STSV - é um projeto
exclusivo do Sistema AMG3 (ASK MAKE GO) que desafia diretores,
coordenadores, professores e alunos a navegarem por “mares
nunca antes navegados”. Seja por meio visitação aos aspectos
técnicos da aviação, em que se faz imersão nos procedimentos,
e estudo aprofundado de conhecimentos matemáticos, ou ainda no tocante a visitas multitemáticas ou multidisciplinares por
meio das apostilas de conteúdo-simulação, o aluno participante
do processo pedagógico é estimulado a pensar e praticar.

LIVRO
TEORIA DO VOO
DA FÍSICA AO VOO

UNIDADES DE MEDIDA NA MEDIDA DA
COMPREENSÃO DO VOO. A MECÂNICA
COMO RECURSO DE COMPREENSÃO DA
SUSTENTAÇÃO DE UMA AERONAVE OU
DE FENÔMENOS DIVERSOS.
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CONTROLE PEDAGÓGICO DO STSV
Nosso Sistema Pedagógico se antecipa à integração a ser
alcançada, a capacitação a ser aplicada, o ajuste à grade curricular
escolar e a capacidade de gerar motivação a cada etapa do
processo ora criado. O processo a ser cumprido se estabelece
pelo uso sistêmico e controlado do uso do material didático.

COM CONTROLE PEDAGÓGICO FEITO TANTO PELOS
ORIENTADORES METODOLÓGICOS, QUE SEGUEM O
CRONOGRAMA ANUAL, QUANTO PELO PRÓPRIO FLUXO DA
APOSTILA, ENTENDER FÍSICA FICOU REALMENTE MAIS FÁCIL.

LIVRO DE
METEOROLOGIA
OS SEGREDOS DO CÉU

UMA IMERSÃO NO COMPORTAMENTO DE NOSSA
ATMOSFERA. DOS RELÂMPAGOS AO CÉU AZUL; DA NEVE
ÀS MAIS DEVASTADORAS TEMPESTADES.

AGORA VOCÊ CONHECERÁ OS SEGREDOS DE
NOSSA ATMOSFERA E COMO SOBREVIVER ÀS
SURPRESAS DA NATUREZA

MATERIAL DA ÁREA TECNOLÓGICA
Os livros deste grupo integram o campo geofísico aos
conhecimentos matemáticos. O objetivo pedagógico é fazer com
que a interação do aluno com a tecnologia, seja de navegação,
conhecimento da atmosfera terrestre ou ainda a física da teoria
do voo, desenvolva nele aptidões e conhecimentos, valorizando
um aprendizado dinâmico e perene, pelo alto impacto que a
própria tecnologia gera no imaginário do estudante.

I . TEORIA DO VOO
II . METEOROLOGIA
III . NAVEGAÇÃO AÉREA
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LIVRO DE
NAVEGAÇÃO AÉREA
NO CÉU A DECISÃO É SEMPRE DO COMANDANTE

BÚSOLA, RÁDIO, ORIZONTE VIRTUAL. TUDO O QUE
VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O PAINEL DA AERONAVE,
OS AEROPORTOS E SUA POSIÇÃO NO CÉU.
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CONVERSE COM A TORRE, COMUNIQUE-SE COM
OUTROS COMANDANTES. ESTABELEÇA CONTATOS
UTILIZANDO LINGUAGEM E CÓDIGO DA AVIAÇÃO CIVIL

TEORIA DO VOO +
METEOROLOGIA +
NAVEGAÇÃO AÉREA
Esses três livros não somente permitem que o aluno adquira
pleno domínio da navegação aérea prática como também
abre as portas da profissão de piloto para o jovem que tenha
real identificação com a carreira. O volume de conteúdo é
estabelecido pela avaliação da ANAC com identificação direta
e imediata com as competências e habilidades definidas pela
BNCC. O surpreendente é que o volume de estudo é muito
superior às grades de cursos de piloto privado.
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CONHEÇA NOVOS MARES, CONTINENTES, ESTREITOS,
PAÍSES, CIDADES. OUÇA, INTERAJA, EXECUTE MISSÕES
EM TODAS AS PARTES DO MUNDO.

LIVRO TEMÁTICO E
INTERDISCIPLINAR
PORQUE CONTEXTUALIZAR É PRECISO

NAV

LIT

CAMPO MULTIDISCIPLINAR
APRENDENDO O QUE OS OUTROS NÃO APRENDEM
O

Livro

temático

ou

multidisciplinar

objetiva

integrar

prática de simulação a temas abrangentes e relevantes, que
permitam ao professor e ao aluno navegarem por múltiplos
conceitos, componentes curriculares e subassuntos que não
são encontrados nas teorias incorporadas aos tradicionais
componentes curriculares. Este material é um recurso poderoso
na ampliação do conhecimento do aluno, ultrapassando em
muito a informação convencional e curricular.

LIVRO INTERDISCIPLINAR - TEMÁTICO
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DISCUTA CONTEXTOS CULTURAIS, SOCIAIS, HISTÓRICOS, ECONÔMICOS E FILOSÓFICOS. CONHEÇA EM
DETALHES CULTURAS, COSTUMES E RAÇAS.
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BNCC - FONTE DE PESQUISA
E DESENVOLVIMENTO NOS
ASPECTOS TECNOLÓGICOS
A criação desse programa de desenvolvimento foi pautada
nas bases das competências e habilidades presentes na BNCC,
considerando as dimensões técnicas, críticas, criativas, éticas e
estéticas, para expandir os recursos de produção de sentidos,
de engajar-se em práticas autorais e coletivas, e de aprender a
aprender nos campos da ciência, cultura, trabalho, informação e
vida pessoal e coletiva.
Esse projeto é abrangente e visita vários campos da tecnologia,
por explorar interfaces técnicas (como a das linguagens de
programação ou de uso de ferramentas e apps variados de edição
de áudio, vídeo, imagens, de realidade aumentada, integração de
games, infográficos etc.), Explora também interfaces éticas que

lhes permitam ajustar informações, como produzir o novo com
base no existente.
No campo dos componentes curriculares, integramos a prática
de simulação a habilidades específicas de diferentes áreas do conhecimento com ênfase no componente matemática, a saber:
(EM13MAT401) Converter representações algébricas de funções
polinomiais de 1º grau para representações geométricas no plano
cartesiano, distinguindo os casos nos quais o comportamento é
proporcional, recorrendo ou não a softwares ou aplicativos de
álgebra e geometria dinâmica.
(EM13MAT402) Converter representações algébricas de funções
polinomiais de 2º grau para representações geométricas no
plano cartesiano, distinguindo os casos nos quais uma variável for
diretamente proporcional ao quadrado da outra, recorrendo ou
não a softwares ou aplicativos de álgebra e geometria dinâmica.

NAV

LIT

(EM13MAT403) Comparar e analisar as representações, em plano
cartesiano, das funções exponencial e logarítmica para identificar
as características fundamentais (domínio, imagem, crescimento)
de cada uma, com ou sem apoio de tecnologias digitais, estabelecendo relações entre elas.
(EM13MAT404) Identificar as características fundamentais das
funções seno e cosseno (periodicidade, domínio, imagem),
por meio da comparação das representações em ciclos
trigonométricos e em planos cartesianos, com ou sem apoio de
tecnologias digitais.
(EM13MAT405) Reconhecer funções definidas por uma ou mais
sentenças (como a tabela do Imposto de Renda, contas de luz, água,
gás etc.), em suas representações algébrica e gráfica, convertendo
essas representações de uma para outra e identificando domínios
de validade, imagem, crescimento e decrescimento.
(EM13MAT407) Interpretar e construir vistas ortogonais de uma
figura espacial para representar formas tridimensionais por meio
de figuras planas.

(EM13MAT408) Construir e interpretar tabelas e gráficos de
frequências, com base em dados obtidos em pesquisas por
amostras estatísticas, incluindo o uso de softwares que interrelacionem estatística, geometria e álgebra.
(EM13CNT203) Avaliar e prever efeitos de intervenções nos
ecossistemas, nos seres vivos e no corpo humano, interpretando
os mecanismos de manutenção da vida com base nos ciclos da
matéria e nas transformações e transferências de energia.
(EM13CNT204) Elaborar explicações e previsões a respeito dos
movimentos de objetos na Terra, no Sistema Solar e no Universo
com base na análise das interações gravitacionais.
(EM13CNT205) Utilizar noções de probabilidade e incerteza para
interpretar previsões sobre atividades experimentais, fenômenos
naturais e processos tecnológicos, reconhecendo os limites
explicativos das ciências.
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