
Srs. Pais ou Responsáveis,

A cada ano, o Colégio GGE lança um olhar para o mercado de educação no Brasil e no mundo para 
identificar o que há de mais moderno e eficaz no processo de ensino-aprendizagem. Esse benchmarking 
entre iniciativas de sucesso vai se refletir, por exemplo, na edição 2020 da COLEÇÃO MUNDUS, a ser 
utilizada por alunos do Ensino Médio. 

Os quatro volumes de livros foram inteiramente reformulados e estão ainda mais completos, com 
revisão de todo o seu conteúdo e inserção de recursos multimídia. Trata-se de uma coleção atualizada 
e adequada à educação contextualizada, fundamental para o êxito no Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem), Sistema Seriado de Avaliação (SSA) da UPE e nos demais vestibulares do país.

Neste novo ano letivo, acompanhamos uma tendência de mercado e tornamos nossos exercícios 
cada vez mais contextualizado, passando a organizá-los por nível de dificuldade, cujo objetivo é 
paulatinamente solidificar o conhecimento da teoria e reforçar o aprendizado construído em sala de 
aula. São exercícios que contam com grande variedade de abordagens e trabalham de forma contínua 
as habilidades e competências necessárias ao aluno. 

Os  livros  didáticos  da  COLEÇÃO  MUNDUS  são  elaborados  pelo  Sistema  GGE  de  Ensino, uma 
empresa do grupo GGE, em parceria com professores e autores de referência no mercado. 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.

A edição 2020 da COLEÇÃO MUNDUS se traduz na consolidação de um material que circula no 
Brasil desde 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 com a construção de gerações de vencedores, respeitando a base curricular do MEC.

Atrelado aos livros, está o Sistema de Gestão Pedagógica V4, que auxilia nossa equipe pedagógica 
nos controles acadêmicos e apoio aos alunos, identificando oportunidades de melhoria e apontando para 
onde devem ser direcionados os esforços, por meio da visualização de indicadores. 

Por meio de uma atuação sistêmica, são adotadas ferramentas como o Exame de Verificação de 
Aprendizagem (EVA), que mensura possíveis dificuldades do aluno e propõe maneiras de saná-las. Além 
disso, temos a garantia de que o ambiente estudantil está funcionando de maneira harmônica e com 
uma interação adequada entre os corpos docente e discente, algo analisado pela Avaliação do Processo 
de Ensino Aprendizagem, por meio da qual alunos têm a oportunidade de sugerir melhorias na rotina de 
sala de aula.

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 MUNDUS deverá ser adquirida pelo valor de R$ 2.355,00, de 04/12/2019 
até 10/01/2020, nas tesourarias das Unidades Aldeia, Paissandu, Boa Viagem e Caruaru. O pagamento da CO-
LEÇÃO MUNDUS poderá ser parcelado no cartão de crédito em até 6 (seis) vezes.

O material impresso está dividido nas 4 áreas preconizadas pelo ENEM:

MATEMÁTICA E SUAS 
TECNOLOGIAS

Matemática

CIÊNCIAS DA NATUREZA 
E SUAS TECNOLOGIAS

Física
Química
Biologia

LINGUAGENS, CÓDIGOS 
E SUAS TECNOLOGIAS

Língua Portuguesa
Língua Estrangeira

Literatura
Produção Textual

CIÊNCIAS HUMANAS E 
SUAS TECNOLOGIAS

História
Geografia
Filosofia

Sociologia

LISTA DE MATERIAL 2020 – 3º ANO DO ENSINO MÉDIO

1) COLEÇÃO MUNDUS – SISTEMA GGE DE ENSINO

No início de cada unidade do ano letivo de 2020, conforme abaixo especificado, serão en-
tregues 2 (dois) livros didáticos da COLEÇÃO MUNDUS:
• Ciências da natureza e suas tecnologias;
• Matemática e suas tecnologias;
• Ciências humanas e suas tecnologias;
• Linguagens, códigos e suas tecnologias.

No total, são 08 (oito) livros:
1ª Unidade - Fevereiro de 2020
Entrega de 2 (dois) livros - Volume 1

2ª Unidade - Abril de 2020
Entrega de 2 (dois) livros - Volume 2

3ª Unidade - Junho de 2020
Entrega de 2 (dois) livros - Volume 3

4ª Unidade - Setembro de 2020
Entrega de 2 (dois) livros - Volume 4
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Assim, seguindo o ideal de trabalharmos de forma eficiente e aprofundada os conceitos, as 
aplicações e o desenvolvimento individual de cada aluno, a COLEÇÃO MUNDUS possui conteúdo 
já em conformidade com as competências do ENEM e vasto banco de questões em cada livro 
didático.




