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Ensino Fundamental
Inovação para educar. Educação para transformar.
Do 6º ao 9º ano, o SEB COC visa a estimular a consciência reflexiva de seus alunos, o
aprimoramento do raciocínio lógico e a capacidade de intervir criticamente na realidade.
O desenvolvimento do espírito crítico é trabalhado por meio de leitura e interpretação de textos
literários e ensino de Ciências Sociais.

Corpo Docente
O corpo docente está sempre atento às mudanças ocorridas nesta etapa da vida dos alunos.
Assim, usa estratégias para encontrar a melhor forma de assimilação, preparando os jovens para o
mundo e aproximando-os da escola.
Outros pontos importantes no trabalho dos professores do SEB COC visam a despertar a vontade
de aprender e a incentivar o hábito do estudo diário, os quais traduzem o caminho certo para o efetivo
aprendizado.

Completo Portal Educacional
O grande diferencial no ensino do SEB COC é o portal Portal SEB Digital, uma verdadeira escola
virtual instalada na casa dos alunos, por meio da Internet. Nele, os alunos encontram grande apoio para
o aprendizado; além disso, as famílias têm oportunidade de efetuar um acompanhamento mais próximo
do trabalho de seus filhos na escola, sendo informadas on-line sobre os conteúdos estudados em cada
aula e sobre todas as tarefas propostas pelos professores.

Conteúdos programáticos para aprender de verdade
Os conteúdos programáticos são ministrados durante as aulas, porém o aprendizado se efetiva
durante o trabalho de fixação, que é realizado por meio das tarefas. Assim, os alunos do SEB COC, desde
cedo, são instruídos para esse trabalho, desenvolvendo o hábito do estudo diário.
A participação dos professores no processo de aprendizagem é vital, por isso o corpo docente do
SEB COC é especialmente preparado para fazer o aluno aprender de verdade.

Interdisciplinaridade
No Ensino Fundamental, o material didático exercita o prazer de aprender, preparando o aluno
para interagir com o mundo que o rodeia e para vencer seus desafios.         
O material está estruturado em eixos temáticos, o que facilita a interdisciplinaridade e a
contextualização dos conteúdos programáticos. Nessas séries, o material é composto de livros
bimestrais de teoria, acompanhados dos respectivos Livros Eletrônicos, um moderno instrumento de
ensino que possui recursos diversos, como hipertexto (explicação de uma palavra), animação, links,
leituras complementares e ampliação de imagem.

Revolucionário material didático, organizado por eixos temáticos
O SEB COC possui como principal ferramenta de ensino o seu material, organizado em eixos
temáticos. Essa forma de estruturação dos conteúdos respeita a tradicional divisão das disciplinas,
porém facilita a promoção da interdisciplinaridade e da contextualização.
O material impresso acompanhado dos Livros Eletrônicos (SEB Digital) traz maior motivação
para o aprendizado. A interatividade com o aluno e a fácil atualização fazem do Livro Eletrônico um
moderno instrumento de ensino, que apresenta vários recursos, como o hipertexto (explicação de uma
palavra), a ampliação de imagens, a animação, leituras complementares e links.
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