+ de

1 milhão*

de alunos já
foram impactados
em todo o Brasil.

80%

1.000*
instituições
capacitadas.

*

de aprovação
por parte dos
próprios alunos.

PIONEIRA
NA EDUCAÇÃO
de competências
socioemocionais.

*Fonte: Dados OPEE 2001 a 2020.
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A BNCC E A
METODOLOGIA OPEE
A Base Nacional Comum Curricular
define os aprendizados essenciais aos
educandos do século XXI, a partir de
uma concepção de Educação integral,
visando a formação de alunos em seus
aspectos cognitivos e socioemocionais.
A Metodologia OPEE
OPEE, há 18 anos
trabalhando com competências
cognitivas e essencialmente
competências socioemocionais,
está alinhada com a proposta
da BNCC.

Acesse o infográfico
e veja como os módulos
contemplam
as 10 competências
gerais da BNCC.
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GUIA DE COMPATIBILIDADE

BNCC - OPEE
Acesse a versão
digital do guia.

Com a chegada da Base Nacional
Comum Curricular, as habilidades
socioemocionais, saberes já presentes
em toda Coleção OPEE desde a
Educação Infantil até o Ensino Médio,
passaram a fazer parte do currículo
escolar brasileiro. A BNCC estabelece
objetivos de aprendizagem e
define competências e habilidades
essenciais para a formação
integral do aluno. Este guia auxilia
educadores a encontrar nas coleções
da Metodologia OPEE, todas as
competências exigidas e sugestões
de como devem ser trabalhadas.

*Guia disponibilizado gratuitamente para as instituições adotantes.

O Guia de compatibilidade BNCC
- OPEE* foi elaborado justamente
com o objetivo de explicitar a
convergência das atividades da OPEE
com as 10 competências gerais da
BNCC.
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SEJA O PROTAGONISTA DA SUA VIDA

VAMOS JUNTOS
NESSA CAMINHADA?
Estamos diante de um momento
fascinante na história da humanidade:
novas fronteiras, novos relacionamentos,
novas fontes de informação e novas
tecnologias vêm mudando a forma
como vivemos e convivemos.
As mais modernas instituições de ensino no
mundo estão hoje revendo seus currículos e
enriquecendo-os com temáticas relevantes,
que traduzam os desafios da vida moderna.
A Metodologia OPEE, há 18 anos, oferece
aos educandos uma sistemática dinâmica,
interativa, atual e desafiadora composta de
atividades, jogos e projetos para auxiliar
na formação de Projetos de Vida nobres,
pois não queremos formar apenas os
melhores alunos do mundo e sim os
melhores seres humanos para o mundo.

Na medida em que o aluno constrói seus
Projetos de Vida, obtém uma força extra
para prosseguir em seus estudos, pois
percebe ainda mais valor em tudo o que
se produz no seu cotidiano escolar.
Capacitamos educadores de todas as áreas
do conhecimento e oferecemos apoio
sistemático durante todo o ano escolar.
Para as famílias, oferecemos mensagens,
publicações exclusivas e vídeos de Educação
familiar, bem como propostas para fortalecer
a aliança casa-escola.
A distância entre os sonhos e as conquistas
depende em grande parte da nossa própria
atitude. Nossos alunos aprendem a medir
passos, mas nunca sonhos, pois, melhor do
que sonhar, é realizar.

VAMOS JUNTOS?
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Leo Fraiman

Autor da Metodologia OPEE
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VAMOS
VOAR JUNTOS?
SERVIÇOS OPEE
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PORTAL CAPACITA OPEE
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COLEÇÃO EMPREENDEDORISMO
E PROJETO DE VIDA
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Educação Infantil
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Ensino Fundamental Anos Iniciais

24

COLEÇÃO PROJETO DE VIDA E
ATITUDE EMPREENDEDORA

28

Ensino Fundamental Anos Finais

30

Ensino Médio

34

PARADIDÁTICOS

38

serviços opee

MATERIAIS DE APOIO
Conheça tudo o que a Metodologia OPEE entrega para alunos,
família, escola e educadores.

PARA O ALUNO
Vídeos do autor ao longo de todo o curso
Palestra com a equipe OPEE

PARA A FAMÍLIA
Guia da Família para acompanhamento passo a passo do curso
Livro Projeto de Vida em Família 2021 - Projeto de vida e
felicidade (com vídeos do autor)
Escola para pais: agora disponível em aplicativo com
conteúdos para orientação familiar.
Apresentação da Metodologia com a equipe OPEE

PROJETO DE VIDA EM FAMÍLIA
O livro relaciona o projeto de vida do aluno
e da família para ajudá-los a alcançar uma vida
realizada, autêntica e feliz.
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PARA OS EDUCADORES
Livro Guia de Compatibilidade BNCC - OPEE
Livro Como Ensinar Bem
Manual do professor
Eventos regionais
Suporte na pesquisa de novos conteúdos
para as aulas
Vitalizadores para impulsionar as atividades
em sala de aula constantemente atualizados
Encontros presenciais com equipe OPEE

PARA A ESCOLA
Kit Campanha de Matrículas:
Totem
Display de mesa
Fôlder para os pais
Placa de parceria

ASSESSORIA PEDAGÓGICA
Ao adotar a Metodologia OPEE, sua escola recebe apoio integral
para a implantação eficaz e segura de todos os produtos e serviços.
Sua escola receberá o Manual do adotante com:
Boas-vindas da Metodologia OPEE
Informações aos gestores sobre assessoria e materiais
Acesso ao site e tutorial de capacitação
E-mail com os planejamentos
Listagem dos canais de apoio
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CONTEÚDOS DIGITAIS

PARA PROJETOS DE VIDA
SUSTENTÁVEIS E COLABORATIVOS
WWW.OPEE.COM.BR
Com conteúdos da Educação Infantil
ao Ensino Médio, a Metodologia OPEE
proporciona à escola as ferramentas
necessárias para transformar alunos em
cidadãos plenos e atuantes no mundo
e em suas próprias vidas.

Conheça as coleções de livros desde
a Educação Infantil até o Ensino Médio,
acesse informações sobre a estrutura e
as temáticas abordadas nas obras, além
de vídeos e link para a loja virtual.

Acesse e conheça
as coleções.
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Disponível na Apple Store

Disponível no Google Play

Agora a Escola para Pais está disponível nas lojas
de aplicativos. Baixe agora!
Conheça os conteúdos da Escola Para Pais, agora na versão aplicativo, criada especialmente
para pais, mães, avós, avôs e todos que educam com responsabilidade e amor! O ambiente
digital traz vídeos, podcasts e reportagens que abordam aspectos do desenvolvimento físico e
emocional de crianças e jovens, solucionando dúvidas e oferecendo orientações para atitudes mais
assertivas no ambiente familiar. Uma fonte de informação e referência chancelada pelo professor e
psicoterapeuta Leo Fraiman!

iônica, ambiente de aprendizagem
da FTD Educação.
Para uma aprendizagem conectada com o futuro,
agora você terá acesso à iônica, ambiente
de aprendizagem da FTD Educação.
iônica é o ambiente digital da FTD Educação
que nasceu para conectar gestores,
professores e estudantes em um só lugar.
Nela, você terá acesso a livros digitais
e diversos recursos virtuais, além de agenda
para organizar suas tarefas e um mural para
interação com seus alunos.

Acesse e conheça.
SOUIONICA.COM.BR
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EDUCAOPEE.COM.BR
A partir de agora, você poderá ter acesso
a uma nova plataforma de Educação
a distância criada especialmente pela
OPEE para disseminar conhecimentos
e experiências, acompanhando as
mudanças do mundo e da sociedade.
Com cursos para as áreas Corporativa,
Educacional e Familiar, a plataforma utiliza
conteúdos de autores renomados e visa
revolucionar o processo de aprendizagem
e experiência do usuário, além de explorar
todos os benefícios da Educação a
distância, como acessibilidade e alcance.

Acesse o site
Educa OPEE.
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Consulte condições
de adoção com o seu
consultor comercial

ÁREAS DE INTERESSE

Corporativo

Educadores

Famílias

RECURSOS AUDIOVISUAIS

E-books

Vídeos

Infográficos

Podcasts
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Portal Capacita OPEE

UMA FORMAÇÃO COMPLETA
DO PROFESSOR
WWW.CAPACITAOPEE.COM.BR
Portal destinado exclusivamente aos educadores da
Metodologia OPEE com diversos recursos de suporte
à escola, além de capacitação teórica e prática para
professores com videoaulas de cada livro, incluindo
emissão automática de certificado.

O Portal ainda traz uma série de outros
recursos para enriquecer o conhecimento:

NEWSLETTERS
Textos factuais enviados quinzenalmente
por e-mail às escolas parceiras buscando a
reflexão entre educadores, alunos e famílias.
Para facilitar seu uso, os textos também são
postados no Portal Capacita OPEE.

VÍDEOS
Vídeos postados periodicamente para manter
contato com as escolas, os educadores,
os alunos e as famílias.
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Acesse o site
Capacita OPEE

GESTORES

ADICIONAIS

Espaço exclusivo à equipe gestora que
acompanha o trabalho dos docentes.
Disponibilizamos vários vídeos do autor
Leo Fraiman para a capacitação da equipe
gestora sobre a Metodologia OPEE.

PLANEJAMENTOS/
PROJETOS
Divididos por anos/séries e atualizados
anualmente pela equipe pedagógica
da Metodologia OPEE, trazem uma
importante contribuição para o
planejamento das aulas.

VITALIZADORES
Recursos para dinamizar as aulas OPEE,
como dinâmicas, músicas, poemas,
vídeos, entre outros.

São conteúdos produzidos para
auxiliar o trabalho pedagógico da
Metodologia OPEE e essenciais para
aprimorar a qualidade das aulas.

VÍDEOS PARA ABERTURA
DOS MÓDULOS
Vídeos do autor, por ano/série, explicando
e reforçando as ideias centrais dos
módulos no início de cada etapa, para
uma maior compreensão do aluno.

AÇÕES TRANSFORMADORAS
Mural de ações desenvolvidas por
instituições parceiras OPEE para
compartilhar e inspirar outras ações.

SIGA A OPEE EDUCAÇÃO NAS REDES SOCIAIS
opeeeducacao

OPEE Educação

@opee_educacao
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coleção

EMPREENDEDORISMO
E PROJETO DE VIDA
A coleção Empreendedorismo e Projeto de Vida contribui para o desenvolvimento
integral de crianças e adolescentes em seus aspectos cognitivos e socioemocionais.
Os livros são organizados em módulos que são descritos nas apresentações de cada
ciclo do ensino básico. Conheça a estrutura da coleção:

EDUCAÇÃO INFANTIL
Organizados em 3 eixos
de conhecimento:
Sentimentos
Convivência
Valores

ENSINO FUNDAMENTAL
ANOS INICIAS
Organizados em 3 eixos
de conhecimento:
Descobrindo a si mesmo
Aprendendo sobre o trabalho e as profissões
Descobrindo a vida financeira
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•
•
•
•
•

ESTRUTURA DA COLEÇÃO

GUIA DA FAMÍLIA

*

1 livro por ano para o aluno
1 livro por ano para o professor
1 Guia da Família por ano
Suporte pedagógico continuado direcionado ao professor
Projeto de Vida em Família

Cada ano/série conta com um Guia da Família que
contribui para a propagação do conhecimento com
dicas de filmes e sites que aprofundam aspectos
importantes em cada fase escolar.

SEÇÕES
COMO OS FAMILIARES PODEM AJUDAR
PARA IR ALÉM
QR CODE

Apresenta dicas de como contribuir para o
desenvolvimento pessoal e escolar dos alunos.
Sugestão de filmes e sites que abordam aspectos
importantes para cada fase escolar.
Código que direciona para os sites da
iônica e da OPEE.

*Os Guias da Família são parte integrante da coleção Projeto de Vida e Atitude Empreendedora e não podem ser vendidos separadamente.
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20

edção nti

21

edção nti
Saber lidar com as próprias emoções é um exercício que precisa ser aprendido desde
muito cedo, uma vez que até mesmo as crianças possuem seus próprios conflitos
e individualidades. Pensando nisso, a Metodologia OPEE começa a trabalhar as
habilidades socioemocionais a partir da Educação Infantil, para que as crianças cresçam
como cidadãos mais conscientes e preparados para os desafios da vida.

EIXOS DE CONHECIMENTOS
Sentimentos

Convivência

Valores

DESENVOLVIMENTO DIDÁTICO
DOS MÓDULOS
Capacitação de professores
por videoaulas no portal:
WWW.CAPACITAOPEE.COM.BR
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Roda de conversa
Leitura de texto e imagens
Desenho, pintura ou escrita
Atividade em grupo
Recorte, colagem ou pintura

ESTRUTURA DA COLEÇÃO
1 livro por ano para o aluno
1 livro por ano para o professor
1 Guia da Família por ano
Suporte pedagógico continuado direcionado ao professor

GUIA DA
FAMÍLIA
LIVRO DO
PROFESSOR

LIVRO DO
ALUNO

COM MUITAS
ATIVIDADES
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en fumal
an NICiAIs
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en fumal
an NICiAIs
Quando a criança passa a se comunicar com maior propriedade, após a alfabetização,
novos conflitos socioemocionais aparecem, uma vez que ela começa a entender as
relações entre os indivíduos. Neste período, o trabalho da Metodologia OPEE com
as habilidades se torna mais que necessário para que ela cresça com maior autonomia
dos próprios sentimentos.

EIXOS DE CONHECIMENTOS
Descobrindo a
si mesmo

Aprendendo sobre o
trabalho e as profissões

Descobrindo a vida
financeira

DESENVOLVIMENTO
DIDÁTICO DOS MÓDULOS
Textos informativos e reflexivos

Jogos de conhecimentos e informação profissional

Atividades lúdicas

Dicas para aprimoramento pessoal e profissional

Atividades de pesquisa

Levantamentos e inventário de
interesses e competências

Dinâmicas de grupo e atitudes funcionais
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ESTRUTURA DA COLEÇÃO
1 livro por ano para o aluno
1 livro por ano para o professor
1 Guia da Família por ano
Suporte pedagógico continuado direcionado
ao professor

Capacitação de professores
por videoaulas no portal:
WWW.CAPACITAOPEE.COM.BR

LIVRO DO
PROFESSOR

GUIA DA
FAMÍLIA

COM MUITAS
ATIVIDADES

LIVRO DO
ALUNO

al
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coleção

PROJETO DE VIDA E
ATITUDE EMPREENDEDORA
A nova coleção Projeto de Vida e Atitude
Empreendedora oferece ao aluno uma preparação
para as novas etapas de vida. Orientando na
escolha de uma profissão e auxiliando a alcançar
um bom grau de flexibilidade mental, na escolha
não somente da carreira, mas das atitudes que
adotará em sua formação e em sua postura de vida.

ENSINO FUNDAMENTAL
ANOS FINAIS
Organizados em 3 eixos de conhecimento:

Autoconhecimento e inteligência emocional
Escolhas profissionais e mercado de trabalho
Educação financeira e sustentabilidade

9º ANO E
ENSINO MÉDIO
Organizados em 4 eixos
de conhecimento:

Autoconhecimento
e inteligência emocional
Escolhas profissionais
e mercado de trabalho
Educação financeira
e sustentabilidade
Métodos de estudo
e aprendizado
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DO ENSINO FUNDAMENTAL
ANOS FINAIS AO ENSINO MÉDIO

ESTRUTURA DA COLEÇÃO

•
•
•
•
•

1 livro por ano para o aluno
1 livro por ano para o professor
1 Guia da Família por ano
Suporte pedagógico continuado direcionado ao professor
Projeto de Vida em Família

GUIA DA FAMÍLIA*

Cada ano/série conta com um Guia da Família que
contribui para a propagação do conhecimento
com dicas de filmes e sites que aprofundam
aspectos importantes em cada fase escolar.

SEÇÕES
COMO OS FAMILIARES PODEM AJUDAR
PARA IR ALÉM
QR CODE

Apresenta dicas de como contribuir para o
desenvolvimento pessoal e escolar dos alunos.
Sugestão de filmes e sites que abordam aspectos
importantes para cada fase escolar.
Código que direciona para os sites da
iônica e da OPEE.

*Os Guias da Família são parte integrante da coleção Projeto de Vida e Atitude Empreendedora e não podem ser vendidos separadamente.
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NOVA EDIÇÃO

en fumal
an na
UMA NOVA ETAPA DE PREPARO
PARA O ENSINO MÉDIO ESTÁ
PRESTES A COMEÇAR
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an na
en fumal
an FiNas

NOVA EDIÇÃO

A coleção propõe educar para a cultura e para a atitude empreendedora, favorecendo
o desenvolvimento do autoconhecimento, desenvolvendo atitude reflexiva, crítica e
investigativa e o empreendedorismo para a formação de seres humanos socialmente
engajados e capazes de fazer escolhas responsáveis e éticas.

EIXOS DE CONHECIMENTOS
Autoconhecimento e
inteligência emocional

Escolhas profissionais e mercado
de trabalho

Educação financeira
e sustentabilidade

DESENVOLVIMENTO
DIDÁTICO DOS MÓDULOS
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Textos informativos e reflexivos

Atividades de pesquisa e atividades para casa

Atividades lúdicas

Dicas para aprimoramento pessoal e profissional

Dinâmicas de grupo e atitudes funcionais
no âmbito pessoal e profissional

Levantamentos e inventário de
interesses e competências

ESTRUTURA DA COLEÇÃO

Capacitação de professores
por videoaulas no portal:

1 livro por ano para o aluno
1 livro por ano para o professor
1 Guia da Família por ano
Suporte pedagógico continuado direcionado ao professor
Projeto de Vida em Família

CONTEÚDO EXTRA DIGITAL

WWW.CAPACITAOPEE.COM.BR

NOVO

QR Codes*: indicação de conteúdo de ampliação
como sites, vídeos, artigos, reportagens etc.
Vídeos do autor
Galeria de imagens e vídeos
Infográfico

Cultura para a paz

NOVO

Exclusividade do Módulo 1, apresenta reflexões
para a construção de um ambiente de equilíbrio
e paz, seja consigo mesmo, seja com o outro.

Projeto Família em ação

Os valores são primordiais para o
desenvolvimento pessoal e para viver
em sociedade. Por isso, a cada seção são
apresentados dois valores com imagens
que os representam, além de uma
atividade de reflexão.

Conhecimento em prática

NOVO

No final de cada volume, o aluno compartilha
com familiares questões relacionadas à
construção do seu projeto de vida.

Diário de bordo

Valores e atitudes

REFORMULADA

Seção que encerra o módulo com atividades
autoavaliativas (conceituais e atitudinais).

Pensar, sentir e agir
Atividades criativas e dinâmicas, que visam
ajudar o aluno a construir seus conhecimentos,
colocando em prática o conteúdo teórico.

Conteúdo que trabalha aptidões que
ajudam o aluno a desenvolver a relação
consigo mesmo (intrapessoal) e com
outras pessoas (interpessoal), com
enfoque no mundo digital.

Cenas da vida
Exemplifica, por meio de biografia de
personalidades, o assunto do módulo.
O boxe Partilhar e refletir, estimula, por
meio de atividades, a reflexão sobre ideias
e a ampliação do conhecimento. Traz o
conceito das metodologias ativas.

BOXES
Hyperlink

NOVO

Repertório cultural e científico
atualizado, que traz ampliação
do conhecimento, descobertas
recentes e projetos e pesquisas
relevantes sobre os assuntos
tratados na seção.

Vitalizador

NOVO

Atividades que podem
ser feitas a qualquer
momento das aulas
para dar ainda mais
dinamismo a elas.

Métodos de estudo

NOVO

Dicas e conteúdos
para aprimorar a
mente e a capacidade
de aprendizado.

33

* As sugestões de materiais cujo acesso se dá por QR Codes referem-se única e exclusivamente aos itens indicados. Não têm relação
com vídeos, banners e outros itens vinculados ao histórico de acesso do usuário nem dizem respeito a conteúdos da FTD Educação.

CONHEÇA AS NOVIDADES!
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en médi

ORIENTAÇÕES E INSPIRAÇÕES
PARA UMA NOVA ETAPA DE VIDA.
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REFORMULADA

en Médi

Nesta coleção, o jovem desenvolve o seu pensar, sentir e agir voltados
ao bem comum com uma forte noção de interdependência e atitude sustentável
nas diversas áreas da vida. O conteúdo ainda oferece orientações e inspirações
tanto para a construção de seu projeto de vida quanto para um ingresso na vida adulta
consciente do seu valor, motivando-o a fazer a diferença na sociedade.

EIXOS DE CONHECIMENTOS
Autoconhecimento e inteligência emocional

Educação financeira e sustentabilidade

Escolhas profissionais e mercado de trabalho

Métodos de estudo e aprendizado

DESENVOLVIMENTO DIDÁTICO DOS MÓDULOS
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Textos informativos e reflexivos

Atividades de pesquisa e atividades para casa

Levantamentos e inventário de
interesses e competências

Dicas para aprimoramento pessoal
e profissional

Dinâmicas de grupo e atitudes funcionais
no âmbito pessoal e profissional

Atividades criativas e dinâmicas

ESTRUTURA DA COLEÇÃO
1 livro por ano para o aluno
1 livro por ano para o professor
1 Guia da Família por ano
Suporte pedagógico continuado direcionado ao professor
Projeto de Vida em Família

Capacitação de professores
por videoaulas no portal:
WWW.CAPACITAOPEE.COM.BR

CONTEÚDO EXTRA DIGITAL
QR Codes: indicação de conteúdo de ampliação
como sites, vídeos, artigos, reportagens etc.
Vídeos do autor
Testes
Galeria de imagens
Infográfico

CONHEÇA AS SEÇÕES:
Abertura de módulo
Inicia o módulo com imagem que
representa o assunto que será trabalhado.

Pensar, sentir e agir
Atividades criativas e dinâmicas, que visam
ajudar o aluno a construir seus conhecimentos,
colocando em prática o conteúdo teórico.

Valores e atitudes
Seção em que são trabalhadas definições
de dois valores e/ou atitudes relacionados
ao tema do módulo, acompanhados de
imagens representativas.

Projeto Família em ação
O aluno compartilha com familiares questões
relacionadas à construção do seu projeto de vida.

Diário de bordo
Seção que encerra o módulo com atividades
autoavaliativas (conceituais e atitudinais).

Cenas da vida
Exemplifica, por meio de biografia de
personalidades, o assunto do módulo.
O boxe Partilhar e refletir, estimula, por
meio de atividades, a reflexão sobre ideias
e a ampliação do conhecimento. Traz o
conceito das metodologias ativas.

BOXES
Hyperlink

Construindo habilidades

Conteúdo de ampliação do repertório cultural
e científico, que traz descobertas recentes,
projetos e pesquisas sobre os assuntos
tratados na seção.

Conteúdo que trabalha aptidões que ajudem
a desenvolver a relação do estudante consigo
mesmo (intrapessoal) e com outras pessoas
(interpessoal).
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CONHECIMENTOS E FERRAMENTAS PARA A CONSTRUÇÃO
DE PROJETOS DE VIDA SAUDÁVEIS E FELIZES

PARADIDÁTICOS

Diversos temas são sensíveis ao universo da construção de um projeto de vida sólido para os
jovens, como a escolha da profissão, o emprego e as tendências do mercado de trabalho, por
exemplo. Em diversas publicações, Leo Fraiman aborda questões importantes que impactam
na vida dos jovens — vestibular, Enem, ProUni, Fies −, e também como pais e professores
devem atuar em relação ao seu comportamento em casa e na sala de aula.

DICIONÁRIO GUIA DE PROFISSÕES
A publicação apresenta a descrição de 148
profissões de nível bacharelado catalogadas no
Brasil, incluindo ocupação, perfil profissional e
matérias estudadas de cursos universitários e os
cursos técnicos e tecnológicos equivalentes.

COMO ENSINAR BEM
A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE HOJE
Professores das mais diversas áreas do conhecimento
poderão aprimorar sua prática em sala de aula com esta
obra. Em seu conteúdo, ela traz um forte embasamento
teórico da OPEE e orientações práticas para enriquecer
a mediação docente e o relacionamento com os alunos,
tornando o processo educacional mais fácil e eficaz.
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