
Da Educação Infantil
ao Ensino Médio

Alunos bilíngues
para o mundo.



Com StandFor 
Evolution,  
o seu filho vai 
conquistar  
o mundo!

O StandFor Evolution é o programa de carga horária estendida, 
desenvolvido pela FTD Educação que tem o objetivo de empoderar 
os alunos durante o aprendizado de Inglês, garantindo a eles o 
preparo necessário para interagir e usar o idioma além dos muros 
da escola.

Você quer ver todo o potencial das crianças e dos jovens, 
que frequentam essa escola, sendo utilizado, certo?  
É por isso que apresentamos uma novidade para você.



Quem é 
bilíngue vai 
aonde quiser.

Com o programa StandFor 
Evolution, o seu filho 
desenvolverá competências para 
interagir e se comunicar em duas 
línguas, tornando-o cidadão 
bilíngue para o mundo. 



Benefícios de  
ser bilíngue 

Maior exposição 
a diferentes 
conceitos culturais.

Prepara para 
o futuro.

Desenvolve a 
comunicação global 
com desenvoltura e 
segurança.

Amplia o 
conhecimento 
de mundo.

Desenvolve as competências do 
século XXI (criatividade, trabalho 
em equipe, pensamento crítico, 
entre outros).



Materiais 
didáticos 

O seu filho vai estudar com os materiais 
impressos e digitais da StandFor, um selo 
da FTD Educação.

iônica, o ambiente 
digital da FTD Educação.

Livro digital como uma forma 
dinâmica de levar a tecnologia 

para a sala de aula.

Livros didáticos que promovem 
o desenvolvimento das 

competências do século XXI.

Livros de leitura que facilitam 
o aprendizado de Inglês e 
aumentam o vocabulário.



Carga horária

O programa tem duas opções 
de carga horária estendida:

3 aulas por semana.

5 aulas por semana.



Abordagem pedagógica 
Tem como base cinco pilares: 

Aluno como  
protagonista no processo 
de aprendizagem.

O aluno tem uma relação de troca 
de experiências e vivências com 
o seu professor. Seu filho passará 
a ser protagonista da construção 
do seu conhecimento, assim ele 
desenvolverá mais autonomia, 
criatividade, cooperação, senso 
de responsabilidade e liderança.

Trabalho com CLIL 

Promove o ensino 
integrado de conteúdos 
de outras disciplinas em 
inglês, assim seu filho 
usará o idioma com mais 
naturalidade.

PBL

O seu filho vai trabalhar 
com projetos e situações 
para soluções de problemas, 
tornando a sala de aula 
um ambiente de troca de 
conhecimento. 

STEAM

Integra conhecimentos de 
Arte, Ciências, Tecnologia, 
Engenharia e Matemática 
para preparar o seu filho 
para os desafios futuros 
como cidadão.



Desenvolvimento das  
competências do século XXI
Seu filho vai desenvolver 
a criatividade, a memória, 
o pensamento crítico, a 
comunicação e as habilidades 
socioemocionais.  

Pensamento
crítico

Criatividade
Poder de tomar

decisão

Intrapessoal Interpessoal

Cognição
Capacidade de

resolver problemas
Letramento

em TIC*

Razão e
argumentação

Cooperação

Influência
social

Comunicação
assertivaLiderança

Trabalho em
equipe

Produtividade

Valorização para
a diversidade

Perseverança

Iniciativa

Consciência

Aprendizado 
contínuo

Resolução de
conflitos

Confiança

Responsabilidade

Flexibilidade

Cidadania

Valorização da 
arte e da cultura

*Tecnologias de Informação e Comunicação.



Serviços  
e suporte
A escola do seu filho ainda 
vai contar com serviços 
e suporte especializado 
para orientar e aprimorar 
a prática do programa e 
garantir a aprendizagem 
integral dos alunos. 



Exclusivo  
para alunos  

do Ensino 
Fundamental  

Anos FinaisRobô ChatClass,  
a novidade exclusiva 
para o seu filho 
conquistar o mundo!

Foco na pronúncia e na interação 
entre os falantes.

Aprendizado intercultural com 
tutores de outros países.

Ensino ativo e dinâmico.



Robô ChatClass
O robô ChatClass é um assistente digital de Inglês que estimula a 
prática oral dos alunos e promove aulas mais dinâmicas e interativas. 

Tipos de atividades

Escuta & 
Compreensão

Vocabulário Pick-a-Pic Diálogos Gramática Fala

Intercâmbio em sala de aula
Com esse recurso, os alunos praticam Inglês em sala de aula ou 
em casa de forma interativa e divertida, treinando sua oralidade e 
realizando trocas interculturais.



Ser bilíngue 
leva o seu filho 
mais longe.
Aproveite todos os materiais 
exclusivos da StandFor Evolution 
para promover conhecimento 
bilíngue para o seu filho!



Central de Relacionamento

0800 772 2300 || www.ftd.com.br  

/FTDEDUCACAO@FTDEDUCACAO /EDITORAFTD

Acesse o QR Code e assista ao vídeo.  
Nele, reunimos vários motivos  
para que você continue contando  
com a gente. Sempre. ;)

https://ftd.com.br/
https://www.facebook.com/FTDEducacao/
https://www.facebook.com/FTDEducacao/
https://www.instagram.com/ftdeducacao/
https://www.instagram.com/ftdeducacao/
https://www.youtube.com/user/EditoraFTD
https://www.youtube.com/user/EditoraFTD

