Caros familiares,
O desafio imposto pela pandemia no ano de 2020 promoveu, além de inúmeras adaptações,
mudanças que avaliamos que deverão fazer parte do nosso cotidiano. O investimento em formação
tecnológica e os benefícios que as ferramentas digitais proporcionam ganharão cada vez mais espaço no
nosso dia-a-dia.
Como informado em nossos encontros virtuais, em 2021 vamos trabalhar com mais uma plataforma
que auxiliará o processo ensino/aprendizado, a Moodle, que terá como função acolher as demais
plataformas, criar um portfólio de trabalhos e orientar nossos alunos no percurso escolar.
Pensando neste novo momento e na mudança das necessidades de suporte didático, para 2021,
reduzimos e redirecionamos o investimento de vocês em material didático. Até este ano, tínhamos uma lista
de livros de todas as disciplinas, em sua maioria volume único, uma política que onerava as famílias apenas
na 1a série do Ensino Médio, uma vez que os livros eram utilizados nas 3 séries.
Para 2021 optamos pelo modelo de uso de tecnologias no qual cada aluno ou aluna tem o seu
próprio equipamento para participar de situações de aprendizagem, individuais e coletivas, além de
aprender a utilizar o próprio equipamento para esse fim. Esta proposta está vinculada à prática dos
professores em utilizar cada vez mais materiais disponibilizados nas redes, listas de exercícios e atividades de
própria autoria.
Vale ressaltar que o uso do equipamento eletrônico não prescinde de cadernos e outros materiais
como livros de literatura e outros virtuais.
Para que possam se antecipar, compartilhamos as especificações e recomendações de equipamento para
aqueles que querem adquirir um novo, caso contrário podem utilizar o que já possuem.
O equipamento deve ter teclado embutido (tipo notebooks e não tablets). A tela deve ter tamanho
mínimo de 9,6” e a autonomia de bateria deve ser de, no mínimo, 6 horas.
Recomendações de equipamentos com essas características:
1- Chromebooks – devido ao maior uso de vídeo e áudio nas comunicações, sugerimos equipamentos com
no mínimo 4GB de memória RAM. O armazenamento básico de 16GB já é suficiente. Os processadores atuais
atendem ao trabalho da escola.
2- Notebooks mais recentes ou ultrabooks, com a autonomia de bateria indicada acima; configuração
mínima: processador I3, 4GB RAM, HD 320GB.
Recomendamos, também, a aquisição de capas ou bolsas que protejam os equipamentos de quedas
e fone de ouvido. É importante que o equipamento conte com uma licença de antivírus, no caso dos
notebooks. No caso de equipamentos adquiridos fora do país, será necessária a compra de adaptador, uma
vez que as tomadas não são compatíveis com o modelo brasileiro.

1ª Série – Ensino Médio
Livros Didáticos e de Literatura
Física Conceitual - Formato virtual
Paul G. Hewitt , 12.a edição (2015)
Editora: Grupo A, Selo: Bookman

FÍSICA

E-book no formato ePDF:
ISBN: 9788582603413

Gramática – textos e contextos – Série Brasil. Volume único. Editora Brasil.

LÍNGUA
PORTUGUESA

Obs.: O livro será utilizado nas 3 séries do Ensino Médio

Conecte Literatura - Literatura brasileira - William Cereja e Thereza Cochar - volume único Editora Saraiva, Ed. 2017
Obs.: O livro será utilizado nas 3 séries do Ensino Médio

LITERATURA
A menina sem palavra,  Mia Couto

Quarto de despejo, Carolina Maria de Jesus
O diário da queda, Michel Laub

O mesmo utilizado no 9º ano de 2020

INGLÊS

Alunos novatos procurar a Tutoria assim que começar as aulas para orientação de aquisição do
livro.

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL
• Cadernos
• 1 caneta marcadora de texto
• 1 régua (20 cm) / 1 compasso / 1 transferidor
• 1 caneta azul / 1 caneta vermelha / 1 caneta preta

PARA USO NO LABORATÓRIO:
• 1 guarda-pó (jaleco na altura do joelho, com manga
comprida, qualquer cor.)

PARA AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA:
• Tênis, camisa e bermuda ou calça esportiva.

• Calça comprida
• Tênis / Sapato fechado
Uniforme: O uniforme diário será composto por: Blusa do Colégio Mangabeiras Parque, calça jeans ou preta e tênis.
A partir de janeiro, os uniformes serão vendidos nos seguintes endereços:
• Av. Bandeirantes, 863 – Paper House. Fone: 3287-6601
• Rua Tomé de Souza, 860 / 1305 - Savassi – Cia do Uniforme. Fones: (31)99945-8544

INÍCIO DAS AULAS: 01 DE FEVEREIRO DE 2021, ÀS 7H30MIN

