MATERIAL DIDÁTICO 2022
7º ano – Ensino Fundamental

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 de exames do Sistema de Avaliação da Educação Básica - SAEB, em acordo com a
idade 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 GeekieOne.
Siga as seguintes etapas:
1.
2.
3.
4.

Acessar: https://loja.geekie.com.br
Clique em: “Acessar como família”
Insira o seguinte código de compras: O358BITQ
Clique em “Validar código.”

Condições especiais para aquisição até 18/12/2021:
❖ 6% de desconto no boleto à vista, no valor de R$ 1.316,00;
❖ Até 12 vezes de R$116,66, 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 4 ou superior, com 11.6” de tela, 4GB de memória
RAM, 16GB de armazenamento interno e capacidade de rodar aplicativos da Play Store).

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

LISTA DE LIVROS 2022
7º ano – Ens. Fundamental
LIVROS DE LEITURA – 1º SEMESTRE
VINTE MIL LÉGUAS SUBMARINAS
Série Clássicos Universais
Autor: Julio Verne
Editora: Moderna
ISBN: 9788516079772

A MEGERA DOMADA
Autor: Walcyr Carrasco
Editora: Moderna
ISBN: 9788516093907
(Livro adotado em 2021)

(Livro adotado em 2021)
Cordéis que educam e transformam
Autor: Costa Sena
Editora Global
ISBSN 978-8526016798

LIVROS DE LEITURA - 2º SEMESTRE
O VIOLINO CIGANO E OUTROS

CINDERELA CHINESA

CONTOS DE MULHERES SÁBIAS

Autor: Adeline Yen Mah

Autor: Regina Machado

Editora: Cia das Letras

Editora: Cia das Letras

ISBN: 9788535908459

ISBN: 9788535904635

(Livro adotado em 2021)

(Livro adotado em 2021)

Livros Paradidáticos de Inglês
Desde 2019, os alunos dos Anos Finais do Fundamental estão separados em dois níveis de proficiência nas
aulas de Língua Inglesa. Os alunos de 7º ano continuarão nos níveis que cursavam na série anterior (Level 1 ou Level
2). Dessa forma, para que não haja nenhuma dúvida das famílias quanto aos livros paradidáticos a serem adquiridos, os
títulos e ISBNs serão informados individualmente via ClassApp, levando em consideração o nível de cada aluno.
Quanto aos alunos novos, a sondagem será realizada no início das aulas e a aquisição dos livros poderá ser
feita imediatamente após informado o resultado da mesma.

MATERIAL DIDÁTICO INTERNACIONAL 2022
MIDDLE SCHOOL – GRADE 7
Os recursos digitais já faziam parte do currículo do Programa Internacional, em parceria com a ASI Advantages School International e seu uso foi ampliado e intensificado no período de pandemia como uma
grande oportunidade de crescimento, acompanhando as mudanças e os avanços de maneira rápida e
perspicaz.
As bibliotecas digitais surgem na atualidade como um recurso indispensável para a formação do leitor e
escritor do futuro, proporcionando acesso a crianças e adolescentes a títulos autênticos e gêneros literários
diversos.

A intenção no uso de soluções digitais na aprendizagem de línguas está embasada nos seguintes
fatores:
●

promover o acesso do aluno à contextos autênticos, com áudios e literatura não traduzidos, mas
produzidos em língua inglesa por falantes nativos;

●

incentivar a leitura, hábito essencial para enriquecer o repertório linguístico e conhecimento de
mundo, de outras culturas;

●

proporcionar um ambiente de aprendizagem adequado para a geração atual que é conectada e
motivada por recursos digitais;

●

facilitar a integração entre conteúdos das diferentes áreas de conhecimento (Language Arts, Social
Studies, Science and Math).

Para 2022, adotamos o seguinte recurso digital para apoiar os projetos interdisciplinares:

www.myon.com
Mais de 6000 livros e audiolivros disponíveis para leitura, separados
por categorias e gêneros linguísticos que instigam no aluno o desejo
pela leitura e pelo conhecimento. Além de poder escolher livros para
leitura opcional, os livros de leitura obrigatória estarão todos disponíveis na plataforma. A lista obrigatória será
informada na primeira reunião de pais.

Apex Learning (Já incluída no Programa Internacional)

Oferecer aos alunos oportunidades de sucesso, inicia
com

recursos pedagógicos comprovadamente efetivos, enraizados na

experiência de ensino e desenvolvimento de currículo do Programa
Internacional. Em parceria com a ASI - Advantages School International, a
plataforma APEX Learning oferece um currículo internacional que prepara os estudantes de Middle School
para a dupla diplomação, ampliando seu conhecimento de mundo e desenvolvendo habilidades como
argumentação oral, compreensão, escrita e leitura proficientes

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO PARA ALUNOS DO INTERNACIONAL
As soluções digitais (de domínio de empresas de tecnologia educacionais) deverão ser contratadas
diretamente com a escola. O valor anual para essas soluções para o Middle School – Internacional - Grade 7 é
de R$ 284,00. Negociamos facilidades de pagamento para adesão até 14/01/2022:
❖ R$ 264,00 à vista, por meio de boleto, com 7% de desconto
❖ 2 boletos de R$ 136,50, com 4% de desconto;
❖ R$ 284,00 em até 5 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.

