
 

 
CIRCULAR  411/2021 

ASSUNTO  MATERIAL DIDÁTICO PARA O ANO LETIVO DE 2022 - ENSINO FUNDAMENTAL II 

              Porto Alegre, 20 de dezembro de 2021. 

 

    Senhores pais e alunos, 

 

    Conforme circular nº 385 enviada em 16/11 e reunião realizada em 23/11, a compra da 

Plataforma Par Learning book (livros em HTML) e das EdTechs (simuladores de aprendizagem) 

deverá ser feita pela plataforma Livro Fácil após 48 horas da matrícula ou rematrícula no Colégio.  

Ao clicar no link www.livrofacil.net/#colegioanchieta, você será direcionado para a página 

da escola dentro do site e fará a inserção do código de acesso anchieta2022 para  fazer a compra 

de acordo com o ano/série do aluno, conforme a imagem abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Após a compra, a família receberá um email ou SMS com a comprovação de pagamento 

(recibo) junto com um link para a ativação do material digital. O assunto do email que será 

enviado com o link será “Livro Fácil / Aqui está o link do seu produto digital!”. IMPORTANTE: O 

PRIMEIRO ACESSO DEVERÁ SER FEITO NO COLÉGIO, NO DIA DA ACOLHIDA OU NA PRIMEIRA 

SEMANA DE AULA. Para a retirada do Chromebook, o aluno deverá trazer o email impresso da 

compra recebido pelos pais. 

 

 

 

 

https://www.livrofacil.net/#colegioanchieta


 

Recursos Didáticos Digitais 6º Ano 

Plataforma digital PAR Learnigbook 6º ano composta por um ambiente virtual contendo todos os 

conteúdos e simuladores que serão aporte para o processo de ensino-aprendizagem. As EdTechs 

disponíveis serão MATIFIC, Plurall Olímpico e Discovery Education. 
 

 

Recursos Didáticos Digitais 7º Ano 

Plataforma digital PAR Learnigbook 7º ano composta por um ambiente virtual contendo todos os 

conteúdos e simuladores que serão aporte para o processo de ensino-aprendizagem. As EdTechs 

disponíveis serão Plurall Olímpico e Discovery Education. 

 

Recursos Didáticos Digitais 8º Ano 

Plataforma digital PAR Learnigbook 8º ano composta por um ambiente virtual contendo todos os 

conteúdos e simuladores que serão aporte para o processo de ensino-aprendizagem. As EdTechs 

disponíveis serão Plurall Olímpico, CloudLabs e Discovery Education. 

 

Recursos Didáticos Digitais 9º Ano 

Plataforma digital PAR Learnigbook 9º ano composta por um ambiente virtual contendo todos os 

conteúdos e simuladores que serão aporte para o processo de ensino-aprendizagem. As EdTechs 

disponíveis serão Plurall Olímpico, Redação nota 1000, CloudLabs e Dreamshaper. 
 

 

Os dispositivos adquiridos e entregues às famílias têm como objetivo atender as 

demandas do processo de ensino-aprendizagem e são de propriedade exclusiva do COLÉGIO. Ao 

final de 3 (três) anos de uso e/ou ao final do 9º ano e/ou transferência, caso não haja devolução 

do dispositivo, será feita a cobrança de R$2.100,00, valor este que será objeto de correção pelo 

IGP-M a contar da assinatura deste instrumento.  Para fins pedagógicos e de segurança, o aluno 

somente poderá utilizar o dispositivo emprestado pelo Colégio. 

Vídeo-tutorial de como comprar no site da livro Fácil Clique aqui 

 

Cleiton Gretzler 

Coord. de Unidade de Ensino 
 de Ensino Fund. II e Ensino Médio 

 

 

 
Av. Nilo Peçanha, 1521 – Três Figueiras – Porto Alegre/RS – CEP: 91330-000 

Tel. (51) 3382.6000 - www.colegioanchieta.g12.br 

https://www.youtube.com/watch?v=JeShaXtrHrM
http://www.colegioanchieta.g12.br/

