
Srs. Pais ou Responsáveis, 

É com imenso orgulho que apresentamos a COLEÇÃO BASIS de livros didáticos, já 
utilizada pelos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental II. Os livros foram reformula-
dos e estão ainda mais completos, com revisão de todo o seu conteúdo e inserção de 
novos recursos multimídias. Dentro da mesma qualidade e excelência de ensino, a 
coleção se expande em 2018 com os novos livros de 6º, 7º e 8º anos. Trata-se de um 
material atualizado e adequado à educação contextualizada.

Além de se configurar como um suporte necessário para o futuro êxito do aluno no 
ENEM, no Seriado UPE e nos demais vestibulares do país, trazendo o conteúdo com-
pleto exigido na Base Nacional Curricular Comum (BNCC), a coleção Basis tem o intui-
to de adequar sua linguagem ao dia a dia do aluno, abordando os assuntos de maneira 
lúdica dentro das cobranças de cada série. 

A coleção BASIS, elaborada pelo SISTEMA GGE DE ENSINO, empresa do grupo GGE, 
nasce da expertise adquirida com os livros didáticos da COLEÇÃO MUNDUS, utilizada 
no Ensino Médio, e da 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 à rotina 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. 

A COLEÇÃO BASIS possui livros didáticos de alta qualidade e completamente adequa-
dos à educação interdisciplinar e contextualizada, em prática no Brasil desde que o 
ENEM foi adotado como principal forma de ingresso nas universidades. Junto a isso, a 
coleção foi planejada para atender a nossa exigência de excelência no ensino e, prin-
cipalmente, para continuarmos construindo gerações de vencedores, 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:

Assim, seguindo o ideal de trabalharmos de forma eficiente e aprofundada, os conceitos, as 
aplicações e o desenvolvimento individual de cada aluno, a COLEÇÃO BASIS possui conteúdo 
já em conformidade com as competências do ENEM e vasto banco de questões em cada livro 
didático.
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LISTA DE MATERIAL 2018 – 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II 

1. COLEÇÃO BASIS – SISTEMA GGE DE ENSINO 

No início de cada unidade do ano letivo de 2018, conforme abaixo especificado, serão entre-
gues 1 (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;

totalizando 4 (quatro) livros: 

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

Forma de pagamento: 

A COLEÇÃO BASIS deverá ser adquirida pelo valor de R$ 1.500,00, de 27/11/2017 até 
19/01/2018, nas tesourarias das Unidades Benfica, Boa Viagem e Caruaru.

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



2. GRAMÁTICA

Aprender a praticar a gramática. Volume Único.
Edição - 2014
Editora FTD
Autor: Mauro Ferreira
OBS.:  O uso da gramática não é obrigatório, sendo apenas uma fonte de consulta para o aluno.

3. LIVRO TEXTO

Português Linguagens 9º ano
8ª Edição Reformulada
Editora: Atual
Autores: William Cereja / Thereza Cochar

4. DICIONÁRIO

Michaelis - Editora Melhoramentos
OBS.: caso o aluno já possua outro dicionário, poderá ser utilizado.

5. PARADIDÁTICOS

PORTUGUÊS 

1ª UNIDADE
A revolução dos bichos
Editora: Companhia das letras
Autor: George Orwell

2ª UNIDADE
Os miseráveis
Editora: Moderna- série clássicos universais
Autor: Victor Hugo
Adaptação: Walcyr Carrasco

3ª UNIDADE
A cartomante e outros contos
Editora: Moderna
Autor: Machado de Assis

4ª UNIDADE 
Dom casmurro
Editora: Moderna
Autor: Machado de Assis

LITERATURA 

1ª UNIDADE
Dom Quixote
Editora: FTD (tradução e adaptação Lígia Cademartori)
Autor: Miguel de Cervantes

2ª UNIDADE
Capitães da areia
Editora: Companhia das letras
Autor: Jorge Amado

3ª UNIDADE
Memórias póstumas de Brás Cubas
Editora: Companhia das letras 
Autor: Machado de Assis

4ª UNIDADE 
Lisbela e o Prisioneiro
Editora: Planeta do Brasil
Autor: Osman Lins

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.


