
 
 

 

A tecnologia já faz parte da rotina de estudos do Colégio Equipe 

A tecnologia está se movendo em ritmo acelerado e muitas das carreiras para as quais estamos 

preparando nossos estudantes ainda não existem. No Colégio Equipe, acreditamos que um aprendizado 

com foco no desenvolvimento de competências e habilidades, com uso de metodologias e materiais 

engajantes, é capaz de promover a curiosidade, a reflexão, o sucesso acadêmico e a formação de 

cidadãos críticos e criativos, aptos para trabalharem de forma colaborativa e comunicativa conforme as 

demandas atuais. 

Para contribuir com o Equipe no alcance desses objetivos, a partir de 2019, adotaremos a 

plataforma Geekie One, que une conteúdo de excelência e tecnologia que permite a coleta de dados 

para potencializar a aprendizagem de cada estudante.  

Como devo proceder para adquirir o Geekie One? 

Os responsáveis deverão adquirir o material didático Geekie One no canal direto de compras da 

Geekie, em uma área exclusiva da escola (protegido por senha). O valor do material a ser pago no 1º 

ano do Ensino Médio é de R$ 1260,00 e a modalidade de pagamento é em até 10 vezes sem juros 

no cartão de crédito. 

A escola está disponível para quaisquer dúvidas a respeito da compra do aplicativo Geekie One 

1ª série (Ensino Médio) no telefone (81) 3445-3255 ou pelo e-mail equipepedagogica1e2@prof.equipe-

recife.com.br. A Geekie será responsável por dar todo o suporte durante a compra (via e-mail) e 

disponibilizará mensalmente à escola um relatório com a relação dos nomes dos responsáveis (e dos 

estudantes) que adquirirem o material. 

MATERIAL 
DIDÁTICO 
POR ANO 

ENDEREÇO PARA COMPRA NO SITE SENHA 

Geekie One 
1ª série https://goo.gl/BGVM8S EQUIPE7385 

 

Em relação à política de desconto na compra do aplicativo Geekie One: 

 50% de desconto para o 2º filho (a) e 3º filho (a)  que estiverem cursando simultaneamente o 

1º ano do Ensino Médio em 2019; 

 O desconto aplicado a estes alunos será válido para os anos de 2019, 2020 e 2021; 

 Este desconto será valido única e exclusivamente aos estudantes que estiverem no 1º ano do 

Ensino Médio em 2019. 

 Para mais informações sobre o link da compra com desconto, favor entrar em contato com a 

Coordenação do 1º ano do Ensino Médio. 

 

Qual o dispositivo a ser utilizado pelo Colégio Equipe? 

O Colégio Equipe prescreve o uso do Chromebook em sala de aula. O Chromebook é um 

novo tipo de computador concebido para apoiar finalidades educacionais. Eles são mais rápidos, 

simples, seguros e econômicos que os notebooks tradicionais. Muitas escolas já estão usando este 

dispositivo e achando-o a escolha ideal para salas de aula. Algumas das razões para isso são: a 

bateria de longa duração (que não requer carga durante todo o dia letivo), o teclado 

conectado e a tela de tamanho razoável, são capazes de ficar on-line rapidamente e a leveza 

para transporte entre casa e escola. Ter um único dispositivo recomendado também facilita o 

trabalho dos professores em sala de aula e aumenta a equidade entre os estudantes, pois eles estão 

todos em igualdade de condições dentro de sala. 

 

 



 
 

 

Quais as especificações mínimas recomendadas?  

11.6" de tela 

4GB de memória RAM 

16 GB de armazenamento interno 

Capacidade de rodar aplicativos da Play Store (Channel stable: https://goo.gl/s5i7E3). 

Quais são os fabricantes e preços? 

Os modelos fabricados no Brasil que atendem as especificações mínimas são: 

 Samsung Chromebook 3 (R$1.146,00 à vista sem frete no site disponibilizado pela Fast Shop e 

aproximadamente R$1.400,00 em sites de e-commerce) 

 Acer R11 (aproximadamente R$2.000,00 em sites de e-commerce) 

Caso encontre outros modelos ou fabricantes é preciso respeitar às especificações mínimas antes da 

compra.  

Aviso: O Samsung Chromebook 3 possui as versões com 2GB e 4GB de memória. Somente a versão 

com 4GB de memória respeita as especificações mínimas. 

Onde adquirir os Chromebooks? 

 

Os Chromebooks podem ser adquiridos em canais de varejo e e-commerce de todo país.  

A Fast Shop Education disponibilizou um canal direto para a compra do Samsung Chromebook 3 (4GB 

RAM) com desconto em relação ao preço de mercado. 

Como comprar pelo site da Fast Shop Education? 

1] Acesse o site: http://education.fastshop.com.br/geekie. 

2] Clique em COMPRAR. 

3] Em seguida, insira o cupom de desconto da escola: COLEGIOEQUIPE12  

4] Insira o CEP de entrega para o cálculo do frete. 

5] Insira seu CPF e senha, caso já seja cadastrado no site, ou cadastre-se com seu CPF. 

6] Selecione a forma de pagamento (boleto bancário ou cartão de crédito) 

7] Finalize o pedido. 

8] Sua compra será concluída. Aguarde a entrega do seu equipamento no prazo.  

Aviso: A Geekie e o Equipe não possuem nenhum ganho econômico quando a compra é efetuada no 

site da Fast Shop. O objetivo é apenas de facilitar a compra dos dispositivos pelas famílias, não sendo 

responsável pela venda e/ou entrega dos produtos. 

Outras dúvidas 

Já tenho Chromebook, preciso adquirir um novo? 

Não precisa, desde que sejam respeitadas as especificações mínimas. 

 

Posso utilizar um notebook que tenho em casa? 

Não. Chromebook não é notebook. A plataforma Geekie One não é compatível com notebooks e 

computadores que não sejam Chromebooks. 

 

Meu estudante pode usar seu celular próprio ao invés de um Chromebook? 

Não. Alguns celulares não respeitam as especificações mínimas da escola e atrapalham devido ao 

recebimento de notificações.  

Atenciosamente,  

Armando e Mediação Pedagógica do Ensino Médio 

http://education.fastshop.com.br/geekie

