Diretoria Pedagógica e Diretoria Educacional
Ensino Médio – 1ª série
Currículo: REGULAR

Dezembro / 2021

LISTA DE MATERIAL 2022
Estimada Família
O material escolar para o ano de 2022 está à venda na papelaria Livro Fácil, (ou em outro local, a critério da
família).
A aquisição do material didático do Sistema de Ensino Anglo deverá ser feita pela distribuidora exclusiva para o
Porto Seguro, a Livro Fácil, a partir de 15/12/2021, no site www.livrofacil.net/listas.
ORIENTAÇÕES IMPORTANTES:

 Os livros paradidáticos específicos de cada itinerário serão divulgados posteriormente, após a
consolidação das escolhas dos alunos.

 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 – PLATAFORMA DIGITAL:
Para o ano de 2022, o acesso ao conteúdo das diversas disciplinas escolares será feito por meio da
plataforma digital PLURALL. Nesta plataforma, os alunos poderão acessar os conteúdos, praticar os
exercícios de tarefa mínima e complementar das aulas, e desafiarem-se com os mais complexos. A
plataforma PLURALL oferece ferramentas modernas de estudo,100% digitais aliadas ao conteúdo do
sistema Anglo.
A licença para o acesso à plataforma PLURALL deverá ser adquirida exclusivamente no site:
www.livrofacil.net/listas, conforme as orientações a seguir:
PROCEDIMENTOS DE COMPRA DAS APOSTILAS DIGITAIS:
1.

Acesse o site www.livrofacil.net/listas e procure pelo nome do colégio e digite o código: porto2022, ou
acesse o site exclusivo de cada unidade e digite o código: porto2022.
Morumbi: www.livrofacil.net/#portomorumbi
Panamby: www.livrofacil.net/#portopanamby
Valinhos: www.livrofacil.net/#portovalinhos

2.

Preencha os dados com Nome e Sobrenome do aluno, e clique em “selecionar a série” para escolher
a lista que deseja adquirir! Em seguida, clique no botão ENTRAR.

3.

Confira os itens com atenção, clique no "de acordo" no final da página e em seguida, "AVANÇAR".

4.

Revise seu carrinho completo. Caso deseje adicionar a compra de mais uma lista para outro aluno,
clique em "Adicionar novo aluno". Para prosseguir para o pagamento, vá em “Finalizar compra”.

5.

Agora é a etapa de login. Você será direcionado para a tela onde deverá inserir seu e-mail e clicar em
“Continuar”.

6.

Caso já tenha cadastro no site, os campos irão aparecer preenchidos. Do contrário, informe seus dados
pessoais para finalizar o processo de compra, em seguida, clique em “Ir para a entrega”

7.

A aquisição da licença para acesso das apostilas digitais inclui o fornecimento das apostilas impressas
que serão enviadas diretamente para o endereço indicado no ato do pedido. Os pedidos realizados
até 17/01/22 terão frete grátis para o envio do material impresso e após essa data haverá a cobrança
do frete de acordo com o CEP da localidade de entrega.

8.

Escolha a forma de pagamento de sua preferência. Há opção de boleto à vista e cartão de crédito, que
pode ser parcelado em até 10x sem juros e com a possibilidade de dividir o valor da compra em 2
cartões de crédito. Após selecionar a forma de pagamento, clique em “Finalizar Compra”.

9.

O processo de faturamento será iniciado em 12/01/22, a partir dessa data será enviado o material
impresso para o endereço informado no pedido, o prazo estimado para entrega será de até 07 dias
úteis. A nota fiscal referente a licença de acesso ao conteúdo digital será enviada por e-mail também
a partir de 12/01/22 e o conteúdo digital será disponibilizado pela Plataforma Plurall no primeiro dia
de aula em 01/02/22.

IMPORTANTE:
1.

A licença de acesso à Plataforma Digital Plurall somente poderá ser adquirida via e-commerce e
as apostilas impressas serão enviadas para o endereço informado no ato do pedido, não será
possível a aquisição na Loja física da Livro Fácil ou a retirada na mesma.

2.

Recomendamos a realização da aquisição da licença de acesso até 17/01/22 para que não ocorram
atrasos na disponibilização do acesso digital ou no recebimento das apostilas impressas.

II- LIVROS DIDÁTICOS IMPRESSOS:

Título do livro

Vol./Nível

Autor

Editora

Atenção: ALUNO NOVO - NÃO adquirir os livros de Inglês antes do início das aulas. Os alunos serão orientados por
seus professores, quanto à divisão de grupos, na primeira semana de aula.
Grupo B2

GOLD EXPERIENCE (2ND EDITION) B2
STUDENT BOOK + ONLINE
ISBN: 9781292237275

Inglês

Upper
Intermediate
B2

GOLD EXPERIENCE (2ND EDITION) B2
WORKBOOK
ISBN: 9781292194905
GOLD EXPERIENCE (2ND EDITION) C1
STUDENT BOOK + ONLINE
ISBN: 9781292237299

PEARSON

Clare Walsh e
Sheila Dignen
Grupo C1

Advanced
C1

GOLD EXPERIENCE (2ND EDITION) C1
WORKBOOK
ISBN: 9781292195162

Kathryn
Alevizos,
Suzanne Gaynor
e Megan
Roderick

Elaine Boyd,
Lynda Edwards

Lynda Edwards,
Rhiannon Ball,
and Sarah
Hartley

PEARSON

Atenção: Não adquirir os livros abaixo antes do início das aulas. Os alunos serão orientados por seus professores quanto à
divisão de grupos e os livros a serem adquiridos na primeira semana de aula.
Título do livro

Vol/Nível
Grupos B2 e C1

Autor

Editora

Mit uns B2 – Kursbuch
ISBN 978-3-19-301060-5

-

Anna Breitsameter, Anna
Hila, Klaus Lill, Christiane
Seuthe, Margarethe Thomasen

Hueber Verlag

Mit uns B2 – Arbeitsbuch
ISBN 978-3-19-311060-2

-

Anna Breitsameter, Anna
Hila, Christiane Seuthe, Luise
Peters

Hueber Verlag

Alemão

Grupos A2 e B1
Prima B1- Plus – Schülerbuch (os alunos
já possuem)
ISBN 978-3-06-120653-6

5

JIN, Friederike;
ROHRMANN, Lutz;
ZBRANKOVÁ, Milena

Cornelsen

Prima B1-Plus – Arbeitsbuch (os alunos já
possuem)
ISBN 978-3-06-120654-3

5

JIN, Friederike;
ROHRMANN, Lutz;
ZBRANKOVÁ, Milena

Cornelsen

Iniciantes
Prima Plus A1.1 - Schülerbuch
ISBN 978-3-06-120632-1
Prima Plus A1.1 - Arbeitsbuch
ISBN 978-3-06-120633-8

1

JIN, Friederike;
ROHRMANN, Lutz;
ZBRONKOVÁ, Milena

Cornelsen

1

JIN, Friederike;
ROHRMANN, Lutz;
ZBRONKOVÁ, Milena

Cornelsen

Sugestão de dicionário
Universal Wörterbuch - brasilianisches Portugiesisch
ISBN 978-3-468-11274-4

Langenscheidt

Sugestão de gramática
Grammatik zum Üben
EAN 978-3-934715-12-7

•

JENTSCH, Horst

AHA-BUCH

Observação:
O dicionário e a gramática acima são citados em caráter de recomendação e não de obrigatoriedade.

III – LIVROS PARADIDÁTICOS (leitura obrigatória a ser realizada durante o ano letivo):
Disciplina

Inglês

(B2/C1)

Língua Portuguesa

Disciplina

Título
WORLD FOLKTALES – LEVEL 5
ISBN: 9781408289594

Título
Nós matamos o cão tinhoso!
ISBN: 978-8568846308

Autor

Editora

Mês

BURKE, Kathy

Pearson

agosto

Autor

Editora

Luís Bernardo Honwana

Editoria Kapulana

Memórias de um sargento de
milícias
ISBN: 978-8578882174

Manoel Antonio de
Almeida

Panda Books

Bons dias

Machado de Assis

Disponível em:
http://www.dominiopublico.gov.br/download/
texto/bv000167.pdf

Quincas Borba
ISBN: 978-85-635-6052-0

Machado de Assis

Penguin e Companhia das Letras

IV – 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) - em português: Traga seu próprio dispositivo.
A fim de que não fiquem dúvidas, esclarecemos que:
•
não há necessidade de adquirir equipamento novo;
•
os alunos poderão utilizar equipamentos usados, preferencialmente notebook ou macbook em bom
estado, desde que atendidos os requisitos técnicos mínimos indicados acima.
•
na hipótese de a família optar pela aquisição de um equipamento novo, incentivamos a aquisição de
um notebook, que deverá ser adquirido, conforme sua melhor conveniência, diretamente dos fabricantes,
revendedores ou varejistas, no Brasil ou no exterior;
•
de forma a promover o consumo consciente de eletrônicos e a sustentabilidade, desencorajando a
aquisição desnecessária de novos equipamentos;
•
Não recomendamos celular.
Haverá a inclusão na Lista de Material, do recurso tecnológico por aluno, de acordo com os seguintes
modelos recomendados:

Notebook
Hardware

Requisito mínimo

Memória RAM

8GB

Processador

Intel i3, i5 ou i7 (5ª geração)

Armazenamento

500GB (HD) ou 128GB (SSD)

Sistema Operacional

Windows 10

Fone de ouvido

Obrigatório

iPad
Hardware

Versão mínima

Modelo iPad

6ª geração ou superior

Modelo Air

6ª geração ou superior

Modelo Pro

2ª geração ou superior

Teclado

Obrigatório

Fone de ouvido

Obrigatório

Apple pencil

recomendado
Macbook

Hardware

Versão mínima

Macbook

Geração 2017 ou superior

Memória RAM

8GB

Processador

Intel Core i5

Processador

Intel Core i5

Armazenamento

128GB

Fone de ouvido

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.
V – OUTROS MATERIAIS:







50 folhas de fichário para aulas de Produção de Texto;
2 cadernos universitários com 100 folhas - Filosofia;
Cadernos ou fichários para as demais disciplinas;
1 compasso e 1 régua de 15 cm – Matemática;
1 pasta com grampo mola e 50 envelopes plásticos ou pasta catálogo com 50 plásticos fixos – Alemão;
ARTE:




1 estojo (uso pessoal): Lápis grafite 2B (sugestão: Faber Castell ou similar), borracha, lápis de cor 24cores (Faber
Castell ou similar), apontador, tesoura sem ponta, cola bastão 20g, caneta permanente 1,0mm- preta (sugestão: Pilot
ou similar)
1 Caderno Sketchbook Espiral Capa Plástica A4 Académie Sense 150 G- 50 folhas (sugestão:Tilibra)

Observações:
1)

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

2)

É necessário que o aluno disponha, em casa, para consulta e estudo:
• de um bom dicionário das línguas estudadas: Português, Alemão, Inglês e Espanhol. À medida que os estudos
avançam, as edições simplificadas tornam-se insuficientes.
• de uma Gramática completa da Língua Portuguesa.
• de um Atlas Geográfico atualizado (sugestão: Geoatlas – 34ª edição / 2013. SIMIELLI, Maria Elena Ramos. Editora
Ática. ISBN 978-85-08-15811-9)

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

VI – UNIFORME ESCOLAR:
O uso do uniforme completo e tênis é obrigatório para todos os alunos, em todas as atividades escolares.
• É proibida alteração no uniforme escolar.
O uniforme pode ser adquirido na papelaria Livro Fácil, localizada em cada Campus do Colégio, ou
diretamente na loja Na Rua da Escola, que conta com dois endereços em São Paulo (Moema e Vila Olímpia) e
também oferece venda on-line pelo site <www.naruadaescola.com.br>, com entrega em domicílio para todas
as regiões.
FUNCIONAMENTO DA PAPELARIA LIVRO FÁCIL:
•

Horário de funcionamento: de segunda-feira a sexta-feira, das 7h às 18h.

•

Feirão (para agilizar o atendimento): no Salão de Ginástica Artística, a partir do dia 11/12/2021.

•

Plantão aos sábados em 11/12 e 18/12/21, 22 e 29/01/22, das 9h às 14h.

•

A papelaria Livro Fácil estará fechada no período de 19/12/2021 a 02/01/2022, reabrindo em 03/01/2022.

Marcelo Veraldi Cabral
Diretor do Ensino Médio – Campus Valinhos

