
Prezados pais ou responsáveis, 

É com orgulho que apresentamos a COLEÇÃO BASIS de livros didáticos, utilizada pelos alunos dos 
6º, 7º, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental. Atrelados ao Sistema de Gestão Pedagógica V4, os livros 
contribuem de maneira significativa para concretizar algumas das premissas do Colégio GGE, como o 
acompanhamento individualizado dos estudantes que os utilizam.

Os quatro volumes estão inteiramente alinhados às premissas da nova Base Nacional Comum Cur-
ricular (BNCC), documento que estabelece o conjunto de aprendizagens essenciais e indispensáveis aos 
estudantes, cuja versão mais recente se tornará obrigatória em 2020. Desde já, os livros da Coleção 
Basis estão adequados a todas essas demandas. Nossos livros contam com um conteúdo abrangente e 
contextualizado, que permite aos alunos desenvolver capacidade crítica e de reflexão. Cada um de nos-
sos estudantes, em contato com o material, torna-se capaz de desenvolver o raciocínio lógico e de se 
expressar em diferentes plataformas, utilizando as mais diversas linguagens.

Levando em consideração que o processo de ensino-aprendizagem tem se tornado cada vez mais 
múltiplo e agregador, com os alunos assumindo o protagonismo da construção do conhecimento, bus-
camos incentivar a reflexão sobre grandes temas, a cooperação entre os estudantes, a liberdade para 
trocar ideias e debater. Com uma abordagem que sempre dialoga com conceitos de educação socioe-
mocional e de cidadania, como preconiza a BNCC, apostamos na utilização de fotografias, infográficos, 
podcasts, músicas e obras de arte como instrumentos pedagógicos.

O carro-chefe da COLEÇÃO BASIS para 2020 é a aposta feita pelo Sistema GGE de Ensino em um 
conteúdo exclusivo para promover a educação socioemocional dos alunos e para a construção de noções 
de cidadania. Elaboradas por uma equipe multidisciplinar de professores, pedagogos e psicólogos, as 
atividades estão distribuídas ao longo de todo o conteúdo, sempre promovendo o protagonismo dos es-
tudantes e suscitando reflexões sobre temas de grande relevância social.
 

Os livros didáticos da COLEÇÃO BASIS são elaborados pelo Sistema GGE de Ensino, empresa do 
grupo GGE, em parceria com professores e autores de referência no mercado e que integram uma equi-
pe especialista em ensino e aprovação. O material utiliza uma abordagem aprofundada de conteúdos 
relacionados ao cotidiano, com o objetivo de facilitar o entendimento por meio de exemplos práticos 
que remetem ao dia a dia do aluno.

Além disso, nossos livros didáticos contam com uma seleção de questões contextualizadas, or-
ganizadas por nível de dificuldade, cujo objetivo é solidificar o conhecimento da teoria e reforçar o 
aprendizado construído em sala de aula. São exercícios que contam com grande variedade de aborda-
gens e  que trabalham de forma contínua as habilidades e competências necessárias ao aluno. Em vários 
momentos, o aluno terá acesso a questões resolvidas em vídeo pelos professores, o que contribui para a 
concretização do aprendizado.

A edição 2020 da COLEÇÃO BASIS possui livros didáticos de alta qualidade, adequados à educação 
interdisciplinar e bastante contextualizados. É a consolidação de um material que circula no Brasil des-
de que o Enem foi adotado como principal forma de ingresso nas universidades. Junto a isso, a coleção 
foi planejada para atender ao nível de excelência do Colégio GGE e, principalmente, para contribuir na 
construção de gerações de vencedores, respeitando a base curricular do MEC.

Certos de que oferecemos um material didático de excelência em educação, reforçamos o grande 
compromisso do GGE: realizar sonhos! 



Utilizado de forma exclusiva pelo Sistema GGE de Ensino, o Sistema de Gestão Pedagó-
gica V4 visa tornar mais eficientes os processos de acompanhamento pedagógico e formativo 
no âmbito escolar. O V4 proporciona uma gestão educacional ampliada, com ferramentas que 
envolvem não apenas gestores, coordenadores, professores e alunos, mas também os familia-
res, criando, assim, um ecossistema favorável para um processo educacional mais completo e 
eficiente em relação às demais estratégias de ensino.
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FORMA DE PAGAMENTO: A COLEÇÃO BASIS deverá ser adquirida pelo valor de R$ 1.810,00, de 04/12/2019 
até 10/01/2020, nas tesourarias das Unidades Benfica, Boa Viagem e Caruaru. O pagamento da COLEÇÃO 
BASIS poderá ser parcelado no cartão de crédito em até 06 (seis) vezes.

LISTA DE MATERIAL 2020 – ENSINO FUNDAMENTAL - 8º ANO

1) COLEÇÃO BASIS – SISTEMA GGE DE ENSINO

No início de cada unidade do ano letivo de 2020, conforme abaixo especificado, será en-
tregue 01 (um) livro didático da COLEÇÃO BASIS, contendo as seguintes áreas de conhecimento:
• Ciências da natureza e suas tecnologias;
• Matemática e suas tecnologias;
• Ciências humanas e suas tecnologias;
• Linguagens, códigos e suas tecnologias.

No total, serão 04 (quatro) livros:
1ª Unidade - Fevereiro de 2020
Entrega de 01 (um) livro - Volume 1

2ª Unidade - Abril de 2020
Entrega de 01 (um) livro - Volume 2

3ª Unidade - Agosto de 2020
Entrega de 01 (um) livro - Volume 3

4ª Unidade - Outubro de 2020
Entrega de 01 (um) livro - Volume 4
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3) DICIONÁRIO
Michaelis - Editora Melhoramentos
OBS.: caso o aluno já possua outro dicionário, poderá ser utilizado.

2) GRAMÁTICA

4) PARADIDÁTICOS

1ª UNIDADE

Livro: Perseguição
Editora: Saraiva
Autora: Tania Alexandre 
Martinelli

2ª UNIDADE

Livro: O Quinze (HQ)
Editora: Ática
Autora: Rachel de Queiroz

4ª UNIDADE

Livro: Cinco minutos
Editora: FTD
Autor: José de Alencar

3ª UNIDADE

Livro: A vida no escuro
Editora: Saraiva
Autora: Tania Alexandre 
Martinelli

Aprender a praticar a gramática
Edição - 2014
Volume único
Editora: FTD
Autor: Mauro Ferreira
Obs.: Indicação de gramática como fonte de pesquisa e exercícios de apro-
fundamento.




