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LISTA DE MATERIAL 2022
Estimada Família
O material escolar para o ano de 2022 estará à venda na papelaria Livro Fácil, a partir
de 15/12/2021 (ou em outro local, a critério da família), e a licença de acesso à plataforma
digital PLURALL, a partir da mesma data, no site www.livrofacil.net/listas.
ORIENTAÇÕES IMPORTANTES:

 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”.
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”

6.

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:

Mathematik

Inglês

Título do livro

Autor

Vol./ Nível

Editora
Klett

Green Line Transition
ISBN: 978-3-12-834261-0
Título do livro

Autor

Vol./ Nível

Editora

Lambacher Schweizer Mathematik 10
ISBN: 978-3-12-735320-4

Klett

III – PARADIDÁTICOS:
Disc
LP
LP

Título do livro
Romanceiro da Inconfidência
ISBN: 9788526021907
Primeiros Cantos

Autor

Editora
Global

Mês
Fevereiro/
março

Gonçalves Dias

Domínio público

Primeiros
Cantos

Penguin Classics
Companhia das
Letras
Ateliê editorial

maio/junho

Cecília
Meireles

LP

Senhora
ISBN: 9788563560599

José de
Alencar

LP

Quincas Borba
ISBN: 9788574807423

Machado de
Assis

agosto/set
embro

LP

Eça de
Queirós

A Ilustre Casa de Ramires
ISBN: 978-85-7480-685-3

Ateliê editorial

outubro
/novembro

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 – MATERIAL DE ARTES:
Quantidade

1
20
1
4
1

Material
Pasta com trilhos
Folhas de papel sulfite
Caixa lápis de cor (24 cores) (sugestão: Faber-Castell)
Lápis 2H, H, HB, 2B
Caneta hidrográfica ponta fina preta

VI – OUTROS MATERIAIS:
No Ensino Médio o aluno tem autonomia para escolher a melhor forma de organização dos seus registros
de sala de aula e de estudo. Abaixo seguem algumas sugestões:
Quantidade

Material

12

Cadernos –| 1 ING | 1 SOC |1 FIL |1 HIS |1 GEO | 1 QUI | 1 FIS |1 BIOL |1 BIO | 1
GES | 1 DEUTSCH | 1 LP

1
10
1
50
150
1
1
1
1
1
1

Caderno universitário c/96 fls Quadriculado 5x5mm (sugestão: Tilibra) - MATHE
Pastas com trilhos – | 1 ING | 1 CHE | 1 PHY | 1 BIO | 1 GES | 1 DEUTSCH | 1
MATHE | 1 PHIL | 1 ERD | 1 ART (sugestão: YES)
Pasta catálogo com 50 envelopes plásticos - para uso comum de FIL | LP
Folhas de papel quadriculado A4 (0,5x0,5cm) – MATHE
Folhas de fichário – PTE | BIO | PHIL
Calculadora (sugestão: Casio FX-87DE Plus ou Casio FX-991DE PLUS)
Bloco de papel milimétrico - MATHE
Geodreieck (da Alemanha) – MATHE
Kurvenschablone y=x² (da Alemanha) – MATHE
Compasso com grafite – MATHE (sugestão: Compasso Atlas - Ref. 430 - compasso
de metal com prolongador e adaptador universal; Compasso Maped - Ref. 2470
ou similar; Compasso Trident)
Régua de 30 cm
Estojo contendo
1
Lápis Grafite nº2
1
Cola em bastão 20g (sugestão:Pritt)
Caneta esferográfica (azul,
4
1
Borracha
verde, vermelho e preto)
1
Füller (Caneta tinteiro)
1
Tesoura sem ponta
Caixa de Lápis de cor (Farber
1
1
Apontador
Castell)

VII– 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 a sexta-feira, das 7h às 18h.

Feirão (para agilizar o atendimento): no Salão de Ginástica Artística, de 11 a 18/12/21
Plantão aos sábados: 11/12, 18/12, 22/1 e 29/1 das 9h às 14h.

A Papelaria Livro Fácil estará fechada no período de 19/12/2021 a 2/1/2021, reabrindo em 3/1/2021.

Observações:
1) Recomendamos a reutilização de materiais em bom estado, visando a economia e a sustentabilidade
ambiental.
2) O bom senso recomenda evitarem-se cadernos universitários muito grandes, em virtude do peso e
volume do material a ser transportado pelo aluno.
3) Demais materiais necessários para aula, que não constem na lista, serão indicados pelo professor da
respectiva matéria durante as duas primeiras semanas de aula.
4) 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
5) Os autores dos dicionários são citados em caráter de recomendação e não de obrigatoriedade.
Lembramos aos senhores pais que, caso optem pela compra do material fora do Colégio, atentem
às especificações completas de cada item constante da lista.
Atenciosamente
Thomas Duque Mand
Diretor Alemão

