
Srs. Pais ou Responsáveis, 

É com imenso orgulho que comunicamos que a COLEÇÃO MUNDUS de livros didáticos, 
utilizada no Ensino Médio, foi reformulada e está ainda mais completa, com revisão 
de todo o seu conteúdo e inserção de novos recursos multimídias. Trata-se de uma 
coleção atualizada e adequada à educação contextualizada, fundamental para o 
êxito no ENEM, Seriado UPE e demais vestibulares do país. 

Os livros didáticos da COLEÇÃO MUNDUS são elaborados pelo SISTEMA GGE DE ENSINO, 
empresa do grupo GGE, em parceria com os nossos professores e autores, uma equipe 
especialista em ensino e aprovação. O material utiliza uma abordagem aprofundada 
de conteúdos relacionados ao cotidiano, visando, desta forma, facilitar o entendi-
mento através de exemplos práticos que remetem ao dia a dia do aluno. Além disso, 
os nossos livros didáticos contam com uma seleção de questões contextualizadas, de 
fixação e de aprofundamento, cujo objetivo é solidificar o conhecimento da teoria e 
da dinâmica de aula, exercitando todas as possibilidades e modelos de assuntos, 
trabalhando de forma contínua as habilidades e competências requeridas no ENEM, 
bem como consolidando o conhecimento em relação ao SSA da UPE e aos principais 
vestibulares do Brasil. 

A edição 2018 da COLEÇÃO MUNDUS possui livros didáticos de alta qualidade e com-
pletamente adequados à educação interdisciplinar e contextualizada, em prática no 
Brasil desde que o ENEM foi adotado como principal forma de ingresso nas universida-
des. Junto a isso, a coleção foi planejada para atender a nossa exigência de excelên-
cia no ensino e, principalmente, para continuarmos construindo gerações de vence-
dores, respeitando toda 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 as oportuni-
dades de melhoria e apontando onde devem ser direcionados os esforços, através da 
visualização de indicadores. Para os pais, a ferramenta auxilia na comunicação ativa, 
fornecendo informações sobre o aluno para o melhor acompanhamento de seu rendi-
mento, tanto na parte formativa quanto pedagógica. 
 



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 Estrangeira
Língua Portuguesa

Literatura
Produção Textual

CIÊNCIAS HUMANAS
E SUAS TECNOLOGIAS

História
Geografia
Filosofia

Sociologia

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 conteú-
do já em conformidade com as competências do ENEM e vasto banco de questões em cada 
livro didático.



LISTA DE MATERIAL 2018 – 2º ANO DO ENSINO MÉDIO 

1. COLEÇÃO MUNDUS – SISTEMA GGE DE ENSINO 

No início de cada unidade do ano letivo de 2018, conforme abaixo especificado, serão entre-
gues 2 (dois) livros didáticos da COLEÇÃO MUNDUS: 

 

totalizando 8 (oito) livros: 

1ª Unidade - fevereiro de 2018: entrega de 2 (dois) livros - Volume 1
2ª Unidade - abril de 2018: entrega de 2 (dois) livros - Volume 2
3ª Unidade - agosto de 2018: entrega de 2 (dois) livros - Volume 3 
4ª Unidade - outubro de 2018: entrega de 2 (dois) livros - Volume 4 

Forma de pagamento: 

A COLEÇÃO MUNDUS deverá ser adquirida pelo valor de R$ 1.680,00, de 27/11/2017 até 
19/01/2018, nas tesourarias das Unidades Aldeia, Paissandu, Boa Viagem e Caruaru. 

O pagamento da COLEÇÃO MUNDUS poderá ser parcelado no cartão de crédito em até 6 (seis) vezes. 

1- Ciências da natureza e suas tecnologias
e Matemática e suas tecnologias;

2- Ciências humanas e suas tecnologias e 
Linguagens, códigos e suas tecnologias;



2. GRAMÁTICA

Gramática da Língua Portuguesa – Ensino Médio – 11ª edição - 2014
Autor: Roberto Melo Mesquita
Editora Saraiva

3. PARADIDÁTICOS:

PORTUGUÊS 

1º SEMESTRE 
O sonho no caroço do abacate
Autor: Moacyr Scliar 
Editora : Global

2º SEMESTRE 
Orgulho e preconceito
Autor: Jane Austen
Editora: Penguin Companhia

LITERATURA 

1º SEMESTRE 

Coleção Travessia - Editora Moderna

Senhora - José de Alencar
Memórias de um Sargento de Milícias - Manuel Antônio de Almeida
Memórias Póstumas de Brás Cubas - Machado de Assis
O Cortiço - Aluísio Azevedo

2º SEMESTRE
Aguardando edital da UPE 2019. 

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.


