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 ao processo de aprendizado dos
nossos alunos e alunas, ganharão cada vez mais espaço no nosso dia-a-dia.
Como informado em nossos encontros virtuais, em 2021 começaremos a trabalhar com a plataforma
Moodle que terá como função acolher as demais plataformas, criar um portfólio de trabalhos, orientar e
organizar o percurso escolar dos nossos jovens.
Até este ano, tínhamos uma lista de livros de todas as disciplinas (exceto português), além dos livros
de literatura e assinatura do periódico Manga de Vento (sextos anos).
Para esse novo momento, levando em conta a mudança das necessidades de suporte didático,
optamos por um formato no qual cada aluno ou aluna terá o seu próprio equipamento tecnológico para
participar de situações de aprendizagem, individuais e coletivas, além de aprender a se tornar um estudante
em ambientes virtuais. Esta proposta está vinculada ao desenho das unidades didáticas produzidas pelos
professores e tutores que estarão disponibilizados no AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem). Essa nova
organização garantirá a diversidade e a qualidade das fontes de informações veiculadas nas redes,
conectadas às discussões da sala de aula.
Vale ressaltar que o uso do equipamento eletrônico não prescinde de cadernos e materiais como
livros de literatura e outros paradidáticos .
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.

7º Ano – Ensino Fundamental II
• 6 cadernos com 96 folhas
• 1 caderno de capa dura espiral pequeno com 96 folhas (para registros literários)
• 1 pasta sanfona (para arquivo de folhas A4)

CADERNOS E
DIVERSOS

• 1 pasta preta ou transparente com 30 plásticos (para produções de textos)
• 1 pacote de papel almaço
• 1 pacote de 200 folhas pautadas para fichário (para produção dos esquemas de estudo)
• 1 jaleco (será usado até o 9º ano)

• 3 lápis pretos
• 3 canetas esferográficas (azul, preta e vermelha)
• 1 caneta marca-texto
• 1 caixa de lápis de cor
• 2 borrachas

ESTOJO

• 1 apontador
• 1 régua (10 ou 15 cm)
• 1 tesoura pequena sem ponta
• 1 mini grampeador
• 1 cola bastão

O nosso modelo pedagógico se apoiará em plataformas virtuais e na disponibilização de materiais pelos professores de
diversas disciplinas. Essa política atende o atual momento atravessado pela educação, a nossa intenção de criar um currículo
dinâmico e atualizado e a sustentabilidade dos gastos das famílias com o material didático.

Livros físicos que serão mantidos:
7º ano – Imenes & Lellis – Livro e Caderno de Atividades - Editora Moderna

MATEMÁTICA

(o Caderno de Atividades não será obrigatório, mas poderá ser usado como sugestão para estudos
individuais)

Insta English Starter (o mesmo do sexto ano)

INGLÊS

Os alunos novatos podem comprá- lo pelo site: yncalivros.com.br, com a senha:2843 ou em
qualquer outro site da internet)

LITERATURA

As obras que comporão a biblioteca de sala serão indicadas no primeiro mês de aula.

ATENÇÃO!
• Todos os materiais de 2020 que estiverem em bom estado, devem ser utilizados. Pedimos que no presencial os
alunos levem os livros didáticos do sétimo ano para a escola.
• Todo o material deverá ser etiquetado, inclusive o material do estojo. Os cadernos devem ser encapados com
plástico transparente.
• No decorrer do ano letivo, livros paradidáticos poderão ser indicados. A escolha será orientada pelos
professores e avisada com antecedência.

RETORNO ÀS AULAS: 02 DE FEVEREIRO DE 2021 (TERÇA-FEIRA)
DE ACORDO COM AS DELIBERAÇÕES OFICIAIS.

