
MATERIAL DIDÁTICO 2022 
         3ª série – Ensino Médio  

 
 

 

 

 

 

Ao longo do ano de 2021 vivenciamos diferentes modos de interação do aluno com a escola, desde a escola 

totalmente remota, passando por momentos híbridos até retomarmos as aulas presenciais. 

Em todas as modalidades, ter a plataforma Geekie One como material 

didático foi essencial, pois mostrou-se eficaz em todas as situações, facilitando 

a observação e o controle do engajamento dos alunos pelas famílias e 

professores, gerando indicadores que qualificaram ainda mais o planejamento didático. 

Totalmente alinhado à Base Nacional Comum Curricular - BNCC, o Geekie One conta com textos atualizados 

e propostas pautadas em Metodologias ativas de 

aprendizagem, cada vez mais exploradas pelos 

professores. A plataforma oferece mais 

possibilidades do que um livro didático, pois além de 

textos e recursos multimídia, conta ainda com os 

seguintes diferenciais:  

● relatórios semanais sintéticos e mensais 

detalhados enviados às famílias, oferecendo 

indicadores de desempenho e aprendizagem que 

orientam e organizam os estudos, gerando 

autonomia, responsabilidade e autoria por parte dos alunos, construindo um processo de ensino-

aprendizagem dinâmico e integrado. 

● Plataforma adaptativa capaz de personalizar a aprendizagem - a partir da atuação e resultados de cada 

aluno, a própria plataforma possibilita o resgate de habilidades e conteúdos. 

● Apresentação de uma agenda de atividades para melhor organização dos estudantes. 

● Simulados no modelo ENEM, em acordo com a série e as habilidades e objetos do conhecimento esperados 

para a série. 

● Possibilidade de autoria do planejamento pelos professores com a escolha dos capítulos, promoção de 

trabalhos e oferta de materiais de apoio. 

● Realização de avaliações, diagnósticas ou regulares, por meio da plataforma. 

O currículo escolar é desenhado a partir das quatro áreas do conhecimento, com foco no desenvolvimento de 

habilidades/competências e educação digital, fundamentadas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC).  

 

Para que as famílias possam adquirir o material Geekie One que inclui a maioria dos componentes curriculares, 

com facilidade e comodidade, a compra é feita por meio da plataforma da Geekie One. 

  

 Volta às em 2022 

 
3ª série do EM 

01/02, terça-feira 

 
Reunião de pais de 

volta às aulas - 
Regular  

 
01/02/2022 

Formato virtual 

 
Horário das aulas do 

Ensino Médio  

 
 

2ª a 6ª 

Entrada: 7h30 

    Saída: 13h15 

 

3ª feira 

14h10 

17h30 

 



 

Siga as seguintes etapas:  

1. Acessar: https://loja.geekie.com.br 

2. Clique em: “Acessar como família” 

3. Insira o seguinte código de compras: O358BITQ  

4. Clique em “Validar código.” 

 

Condições especiais para aquisição até 18/12/2021: 

❖ 6% de desconto no boleto à vista, no valor de R$ 1.645,00; 

❖ Até 12 vezes de R$145,83, sem juros no cartão de crédito. 

Pagamentos realizados após essa data e até 31/01/2022, poderão ser parcelados em até 10x sem juros no cartão 

de crédito. Você também pode pagar à vista através do boleto bancário. 

Após a finalização da compra, você receberá um e-mail com o código de ativação do material digital. 

Para sanar possíveis dúvidas sobre o acesso ao portal de compras da Geekie, a equipe preparou o seguinte ebook: 

Passo a passo de como adquirir o seu Geekie One. 

 

Para acesso ao material em sala de aula, os estudantes devem ter seu próprio equipamento, compatível com a 

Plataforma Geekie One (Chromebook Samsung 3 ou superior, com 11.6” de tela, 4GB de memória RAM, 16GB de 

armazenamento interno e capacidade de rodar aplicativos da Play Store).  

Para conhecerem um pouco mais da plataforma Geekie One, acessem os links : Como o Geekie One apoia o 

Colégio Magister com dados e evidências? e Como o (a)  estudante vai interagir com o Geekie One? 

 

SOLUÇÃO DIGITAL PARA 2022 
 

                      www.plataformaredigir.com.br 

Plataforma Redigir de Produção escrita - Na terceira série do Ensino Médio é ainda 

mais importante para os alunos terem referências externas em relação à evolução de sua 

produção escrita. A Redigir é uma potente ferramenta para essa análise, com corretores 

qualificados, identificação e classificação dos erros. Os alunos farão uso da plataforma 

mensalmente. Isso permitirá ao professor interferir de forma assertiva nas dificuldades da turma e aos alunos a 

desenvolverem atividades próprias para aprimorar habilidades específicas. Escrever muito, mas com qualidade, é 

essencial na 3ª série do Ensino Médio e essa ferramenta facilitará a aproximação dos alunos ao excelente resultado 

esperado nas redações do ENEM, Fuvest e demais vestibulares! 

 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

A solução digital Plataforma Redigir deve ser contratada diretamente com a escola. O valor anual para essa 

solução é de R$ 101,00. Negociamos facilidades de pagamento para adesão até 14/01/2022: 

❖ R$ 94,00 à vista, por meio boleto, com 7% de desconto 

❖ R$ 101,00 em até 2 parcelas no cartão de crédito. 

Considerando que, em anos anteriores, a maioria das famílias optou pelo pagamento parcelado em boletos, a 

escola já emitiu o 1º boleto que está disponível no site da escola, com vencimento em 14/01/2022. Caso a opção 

seja pelo pagamento à vista ou em cartão de crédito parcelado, favor enviar um e-mail para 

financeiro@magister.com.br com o nome e série do aluno e o número de parcelas desejadas. A família receberá um 

e-mail de retorno com as orientações para o pagamento eletrônico. 

 

Na sequência encontram-se as obras literárias que serão utilizadas em 2022. 

 

https://loja.geekie.com.br/
https://drive.google.com/file/d/1gINWaPzPGWc2X3QIwlSrv7uYsDtZgdUi/view
https://youtu.be/NKvA4rLPdqQ
https://youtu.be/NKvA4rLPdqQ
https://www.youtube.com/watch?v=hFCzpjPiAOk&feature=emb_logo&ab_channel=Geekie
http://www.plataformaredigir.com.br/
mailto:financeiro@magister.com.br


 

LISTA DE LIVROS 2022 
3ª série – Ensino Médio 

 

LIVROS DE LEITURA – 1º TRIMESTRE 

NOVE NOITES                                                                                                   

Autor: Bernardo Carvalho 

Editora: Companhia das Letras 

ISBN: 9788535926705  

 

ROMANCEIRO DA INCONFIDÊNCIA                                                                                

 Autor: Cecília Meireles 

Editora: Global 

ISBN-13: 978-8526019591                    

 

 
LIVROS DE LEITURA – 2º TRIMESTRE 

ANGÚSTIA 

Autor: Graciliano Ramos 

Editora: Record 

ISBN-13: 978-8501115942             

 

ALGUMA POESIA 

Autor: Carlos Drummond de Andrade 

Editora: Cia das Letras 

ISBN-13: 978-8535922837 

 

 
LIVROS DE LEITURA – 3º TRIMESTRE 

MENSAGEM 

Autor: Fernando Pessoa 

Domínio Público  

ISBN-13 :  978-8567854090 

 

 

 

CAMPO GERAL:                                                                                                 

Autor: João Guimarães Rosa 

Editora: Global  

ISBN: 978-8552602573                  

 

 

 

 

High School 

A plataforma APEX Learning oferece um currículo acadêmico que prepara os estudantes de High School, 

ampliando seu conhecimento de mundo e desenvolvendo habilidades como argumentação oral, compreensão, 

escrita e leitura proficientes. Os estudantes desenvolvem e consolidam o domínio do conteúdo e as habilidades 

de pensamento crítico que os prepara não apenas para os exames de admissão à faculdade, mas também para 

as demandas de carreiras futuras. Em função adas atividades todas realizadas na Plataforma APEX, não há 

adoção de material didático para o High School. 
 

   


