
 
 

 
 

 

 

 

             Senhores Pais e/ou Responsáveis, 
 

StandFor - Quality in English Education é o Selo Internacional de Inglês da FTD Educação. 

O principal objetivo da StandFor é preparar os alunos não só para aquisição da língua, mas também como 

cidadãos, através de uma metodologia inovadora, pautada em valores e em habilidades do século XXI, tais 

como,  trabalho em equipe, liderança, pensamento crítico, resolução de problemas, etc. 

Alguns dos grandes objetivos da StandFor:   

O professor terá assessoria pedagógica altamente especializada, gerando maior motivação e 
atualizando-o nas novas tendências pedagógicas. 
Materiais pedagógicos em nível internacional, permitindo ao aluno um maior aprofundamento na 

língua e na cultura, contrastando-o com a nossa realidade educacional e cultural. 
Foco nas habilidades desenvolvidas em idiomas, como Leitura, Escrita, Escuta e Fala, além de trabalhar 

com atividades nos padrões dos exames internacionais, como Cambridge Assessment e TOEFL e também nos 
padrões do Enem e Vestibular, nossos principais exames nacionais. 

 

Conheça mais sobre a Standfor em www.standfor.com.br, a única marca que alinha a qualidade dos livros 
internacionais de ensino de Inglês com a excelência da FTD Educação, uma editora nacional e atuante no 
mercado brasileiro há mais de 114 anos. 

 

Material de Inglês adotado pelo Colégio Paulo Freire para os 6ºs Anos 2017 

Coleção Team UP – Autores: F. Kavanagh • C. L. Moore • C. E. Morris • M. Huber • C.Gontow;  

Composta por : 

 Livro do Aluno - integrado ao Livro de Atividades, com grande variedade de exercícios e práticas. 

Audio CD - traz as atividades de áudio (listening) presentes nas unidades do livro didático. 

Team Up Mag - revista de entretenimento, cultura e variedades que complementa, de forma dinâmica 
e descontraída, os temas abordados no livro. 

Livro Educacional Digital (LED) – livro na íntegra, para diversas plataformas e com todos os recursos 
multimídia da coleção, como vídeos e jogos que ampliam os assuntos trabalhados no material impresso. 

Cada volume da coleção tem como tema uma parte do mundo: Livro 1 - Americas, Livro 2 - Europa, Livro 
3 - Africa e Livro 4 - Asia e Oceania, proporcionando uma abordagem multicultural, que coloca o aluno em 
contato com o inglês enquanto língua universal utilizada nos cinco continentes, por nativos e não-nativos. 

 

Material de Inglês adotado pelo Colégio Paulo Freire para o Ensino Médio 2017   

Coleção Perspective – Autor: Nick Bullard  

A coleção Perspective lança um novo olhar sobre o ensino de Inglês, tendo como objetivo apresentar 
novos pontos de vista sobre diferentes temas do universo juvenil, bem como provocar o pensamento crítico 
e a reflexão. 

Traz também como componentes: Livro do aluno,  Audio CD e Livro Educacional Digital ( LED), além de:  

Developing Exam Skills (Desenvolvimento de Habilidades para Exames Nacionais) – livro suplementar 
de atividades com resolução comentada de questões do Enem e de vestibulares do Brasil, junto com banco 
de questões. 

Para saber mais, entre no nosso canal no YouTube e assista ao vídeo institucional: FTD Educação – 
StandFor.                               

                                                                                                                                
                                                                                                                            Adriana Battonyai 

         Supervisora Comercial de Idiomas 

http://www.standfor.com.br/

