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LISTA DE MATERIAIS 2023 

 

Estimadas Famílias 
 

Segue a lista de materiais para o ano letivo de 2023. 
Todos os materiais relacionados nessa lista são de uso obrigatório. 

O material escolar para o ano de 2023 está à venda na Pamaris papelaria ou poderá 
ser adquirido em outro local, a critério da família. 

 
ORIENTAÇÕES: 

 

 Todo material deverá estar devidamente identificado, inclusive o dispositivo 
móvel e respectivos acessórios. 

 No primeiro dia de aula, será necessário trazer o dispositivo móvel, um 
caderno e o estojo. 
 

I – LIVROS DIDÁTICOS IMPRESSOS (MATERIAIS OBRIGATÓRIOS) 
 

 
 
II – PARADIDÁTICOS:  

Disc Título do livro Autor Editora Mês 

LP Eles eram muitos cavalos  
ISBN: 9788535923216    

Luiz Ruffato  Cia das Letras fevereiro/ 
março 

LP 
A noite da espera  
ISBN: 9788535929928 

 

Milton 
Hatoum 

Cia das letras  abril/maio   
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Título do livro Vol./ Nível Autor Editora 

Lambacher Schweizer Mathematik 
Kursstufe 
ISBN: 978-3-12-735310-5 

Único  Klett 

Formelsammlung bis zum Abitur - 
Mathematik - Physik - Astronomie - 
Chemie - Biologie – Informatik 
ISBN: 978-3-89818-700-8 
 

Único  

Duden 
Schulbuch 
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LP 
Olhos d’água 
ISBN: 978853470525 

Conceição 
Evaristo 

Pallas  junho/agosto  

LP Torto arado  
ISBN: 9786580309313 

Itamar Vieira 
Junior 

Todavia setembro/ou
tubro   

 
 
III – DISPOSITIVO MÓVEL:  
  

O Projeto Aprendizagem Móvel (Mobile Learning) compreende a união de recursos 
digitais a conteúdos didáticos, como livro didático digital e ambiente de 
aprendizagem digital, dentro da perspectiva do BYOD (Bring Your Own Device): traga 
seu próprio dispositivo. 
A fim de que não fiquem dúvidas, esclarecemos que: 
- os alunos poderão utilizar equipamentos usados, preferencialmente notebook ou 
Macbook em bom estado, desde que atendidos os requisitos técnicos mínimos 
indicados a seguir. Não há necessidade de adquirir equipamento novo, sobretudo 
porque nosso intuito é promover o consumo consciente de eletrônicos e a 
sustentabilidade, desencorajando a aquisição desnecessária de novos equipamentos. 
- na hipótese de a família optar pela aquisição de um equipamento novo, 
incentivamos obter um dos modelos recomendados, que deverá ser adquirido 
conforme sua melhor conveniência, diretamente dos fabricantes, revendedores ou 
varejistas, no Brasil ou no exterior; 
 
Seguem as recomendações do dispositivo móvel:  
 

Notebook 

Hardware Requisito mínimo 

Memória RAM 8GB 

Processador Intel i3, i5 ou i7 (7ª geração) 

Armazenamento 500GB (HD) ou 128GB (SSD) 

Sistema Operacional Windows 10 

Fone de ouvido (modelo headfone ou headset) Obrigatório 
  

iPad 

Hardware Versão mínima 

Modelo iPad 6ª geração ou superior 

Modelo Air 6ª geração ou superior 

Modelo Pro 2ª geração ou superior 

Fone de ouvido (modelo headfone ou headset) Obrigatório 

Teclado recomendado 



 

Apple pencil  recomendado 
  

Macbook 

Hardware Versão mínima 

Macbook Geração 2018 ou superior 

Memória RAM 8GB 

Processador Intel Core i5 

Armazenamento 128GB (SSD) 

Fone de ouvido (modelo headfone ou headset) Obrigatório 

 

Todo aluno matriculado no Colégio Visconde de Porto Seguro tem acesso gratuito aos 
recursos do pacote Office da Microsoft, os quais serão utilizados em aula, não sendo 
necessária a compra de licença. Cada aluno terá direito a cinco licenças. 
 
 
Observações: 

 

1) Recomendamos a reutilização de materiais em bom estado, visando à economia e à 
sustentabilidade ambiental. 

 
2) É necessário que o aluno disponha, em casa, para consulta e estudo: 

• de bons dicionários das línguas estudadas: português, alemão e inglês (à 
medida que os estudos avançam, as edições simplificadas tornam-se 
insuficientes); 

• de uma gramática completa da língua portuguesa; 

3) Os autores dos dicionários são citados em caráter de recomendação e não de obrigatoriedade. 

  
 

 
 

Atenciosamente 
 

Thomas Duque Mand 
Diretor Alemão 
 


