
O dispositivo chromebook, de propriedade exclusiva do Colégio, é emprestado aos alunos por 
três anos até o final do Ensino Médio ou de eventual transferência do estudante, conforme 
contrato firmado por ocasião da matrícula. 
 

 
 

CIRCULAR  409/2021 

ASSUNTO MATERIAL DIDÁTICO PARA O ANO LETIVO DE 2022 - 1ª SÉRIE 

Porto Alegre, 15 de dezembro de 2021. 

Prezados Pais ou Responsáveis, 

                 Diante dos impactantes avanços tecnológicos, impulsionados no ambiente educativo 

pela pandemia do Covid-19, tornou-se fundamental incorporar a lógica do mundo digital, hoje 

crucial no mundo do trabalho, ao conjunto de habilidades previstas para apropriação crítica pelos 

estudantes. Com efeito, a utilização de novas ferramentas no âmbito digital incentiva a criação de 

equipes multidisciplinares e estimula abordagens criativas para a resolução de problemas, 

desenvolvendo competências diferenciadas e não dissociadas daquelas construídas de forma 

analógica, contribuindo para a motivação dos alunos, para a interatividade e flexibilização dos 

processos pedagógicos e para o desenvolvimento de metodologias inovadoras. 

              Nesse sentido, com vistas ao aprimoramento do nosso material de apoio didático, 

estamos aderindo às soluções digitais da Santillana Educação, editora com a qual já trabalhamos 

no Ensino Médio. Acreditamos que o Projeto Compartilha, renovado à luz das mudanças 

decorrentes da Lei do Novo Ensino Médio (Lei n° 13.415/2017), pode, por sua qualidade 

tecnológica e pedagógica, promover o desempenho cognitivo de nossos estudantes, tanto nos 

componentes da Base Nacional Comum quanto nos Itinerários Formativos, com vistas ao alcance 

de melhores resultados de aprendizagem e à garantia de uma formação integral afinada com os 

valores que embasam e inspiram a Educação Jesuíta.  

              Nessa perspectiva, além dos recursos didáticos digitais e interativos adquiridos no site de 

vendas da Editora, conforme procedimentos especificados abaixo, os estudantes receberão do 

Colégio (via empréstimo) um dispositivo tecnológico chromebook para fins pedagógicos. O 

dispositivo tem como objetivo atender as demandas do processo de ensino-aprendizagem, sendo 

de propriedade exclusiva da Instituição. Para fins pedagógicos, o estudante somente poderá 

utilizar, na sala de aula, o referido dispositivo, garantindo-se a segurança e a fluidez dos processos 

educativos.  

✓ A entrega dos chromebooks, condicionada à aquisição prévia dos livros digitais no site da 

Editora, acontecerá no Colégio a partir do dia 11 de fevereiro (dia da acolhida), em 

dinâmica a ser organizada pela Equipe de Série, oportunizando-se neste momento o 

processo de acesso dos estudantes às obras digitais de todos os componentes 

curriculares. 

COMPRA DOS LIVROS DIGITAIS 1ª série 

Os livros didáticos adotados para o próximo ano letivo serão digitais interativos, fazendo 
parte da infraestrutura tecnológica exclusiva do Projeto Compartilha da Santillana Educação. Os 
livros só podem ser adquiridos pelo site de vendas do Portal, no endereço 
www.modernacompartilha.com.br.   
 

 

http://www.modernacompartilha.com.br/


✓ É importante salientar que, adquirindo os livros didáticos digitais, o aluno tem acesso ao 
Projeto Compartilha, que disponibiliza uma série de conteúdos digitais e ferramentas on-
line, inseridas no ambiente digital interativo. 

 
✓ A compra dos livros digitais poderá ser realizada a partir do dia 05 de janeiro e, a partir 

dessa data, após 48 horas depois da efetivação da matrícula. 
 

✓ O acesso às obras efetivar-se-á após a entrega dos chromebooks a partir do dia 11 de 
fevereiro (dia da acolhida). 

 
VALORES E FORMA DE PAGAMENTO 

 
Os livros da 1ª série EM serão livros digitais interativos, conforme já mencionado, inseridos no 

Projeto Compartilha, correspondente o valor de venda a R$ 1.543,43 por aluno já com o 

desconto no site: www.modernacompartilha.com.br 

 
Formas de pagamento: 

✓ À vista: boleto bancário, cartão de crédito (Visa, Mastercard, Hipercard, Elo, 

Diners Club, American Express, JCB, Sorocred, CABAL). 

✓ A prazo: no Portal da Moderna Compartilha, em cartão de crédito (até 10 vezes 

sem juros). 

jan/22 fev/22 mar/22 abr/22 

10x 9x 8x 7x 

 

          Dúvidas referentes à compra dos livros podem ser tratadas pelo telefone 08007703004 ou 

WhatsApp 51 35351626. 

 

Obs.: Comunicamos também que já está no Site no Colégio o Manual das Eletivas, com a descrição 

dos componentes ofertados, com a grade de horários para 2022 e com informações sobre a 

inscrição, que acontecerá dia 11 de fevereiro (dia da acolhida). 

Acesse aqui:    https://bit.ly/33x8Y2h 

 

Cleiton Gretzler 
Coord. de Unidade de Ensino 

 de Ensino Fund. II e Ensino Médio 
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