Diretoria do Currículo Alemão
Ensino Médio – 2ª série
Currículo Alemão

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:
 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
sites exclusivos 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
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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.

SOCIOLOGIA

II- LIVROS DIDÁTICOS:
Título do livro
Sociologia hoje 2ª edição, 2017.
ISBN: 978-85-0818-605-1
(os alunos já possuem)

MACHADO, José Renó; AMORIM.
Henrique; BARROS, Celso Rocha de.

Vol./Nível

Autor

Green Line Transition Schülerbuch
eBook pro Einzellizenz ECD50023EBA12

Editora
Ática

Editora
Klett

Segue o passo-a-passo para a compra do e-Book no final
da Lista de Materiais

Título do livro
Lambacher Schweizer Mathematik 10
Ausgabe Baden-Wüttemberg ab 2016
eBook (Einzellizenz zu 978-3-12-735320-4)
ECI 50043EBA12

Vol./Nível

Autor

Editora
Klett

E

MATHEMATIK

Único

Autor

E

ENGLISCH

Título do livro

Vol.

Segue o passo-a-passo para a compra do e-Book no final
da Lista de Materiais
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III– LIVROS PARADIDÁTICOS (leitura obrigatória a ser realizada durante o ano letivo):

LÍNGUA PORTUGUESA

Disciplina

Título

Autor

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

Machado de Assis

Penguin e
Companhia das
Letras

Mensagem

Fernando Pessoa

Domínio público:

Luís Bernardo Honwana

Nós matamos o cão tinhoso
ISBN: 978-8568846308

Lygia Fagundes Telles

FEV/MAR

MAR/ABR

Kapulana
Companhia das letras
AGO/SET

Dois irmãos
ISBN: 978-8535908336

Disciplina

Mês

MAI/JUN

Seminário dos ratos
ISBN: 978-8535915471

DEUTSCH

Editora

Milton Hatoum

Título
Die Vermessung der Welt
ISBN: 978-3498035280

Companhia de Bolso

Autor
Kehlmann, Daniel

OUT/NOV

Editora

Mês

Rohwolt

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:
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otebook

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:
Item

Quant

LP

Folhas de fichário para aulas de produção de texto

50 fls

HISTÓRIA

Folhas de fichário

50 fls

FILOSOFIA

Caderno Universitário 100 fls

1

SOCIOLOGIA

Caderno Universitário 100 fls

1

GEOGRAFIA

Folhas para fichário ou caderno

50 fls
1

PHYSIK

Folhas para fichário

50 fls

PHYSIK

Papel quadriculado 0,5 x 0,5 cm para fichário

30 fls.

MATHEMATIK

Papel quadriculado 0,5 x 0,5 cm para fichário

200 fls

MATHEMATIK

Esquadro

1

MATHEMATIK

Compasso

1

MATHEMATIK

Geodreieck

1

MATHEMATIK

Calculadora Modelo Casio FX-991 DEX (Alemanha) ou FX 991 LAX

1

(Brasil) - (só para alunos novos)

VI-

MATERIAL DE ARTES (KUNST)

Pasta A3, com alça, identificada com nome e classe

1

Sugestão: Yes ou similar

Conjunto de pincéis, redondo nº 4 266-4, 8 266-8 e
20 266-20, chato nº 10 815-10, 16 815-16

1

Sugestão: Tigre ou similar

Bloco de papel para desenho escolar A3, 140g/m, 20
folhas, creme ou branco

1

-

Lápis grafite HB 2B e 6B

1

Sugestão: Mercur Technik ou similar

Canetas Pigmentliner 0,5 preto

1

Sugestão: Staedtler ou similar

Caneta hidrográfica ponta grossa, preta

1

-

Pasta com grampo mola, tamanho ofício, cristal

1

Sugestão: Yes ou similar

Cola bastão ou líquida

1

Apontador com depósito

1

-

Tinta Guache 12 cores

1

Sugestão: Faber Castell

Tinta Acrílica (Preta, branca, vermelha, azul e amarela)
20 ml

1

Sugestão: Acrilex ou similar

Tela 30x40x2 cm

1

-

Tesoura sem ponta

1

Régua de 30cm

1

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 também oferece
venda on-line pelo site www.naruadaescola.com.br, com entrega em domicílio para todas as regiões.
FUNCIONAMENTO DA PAPELARIA LIVRO FÁCIL:
1

•
•
•
•

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.

 ANO LETIVO DE 2022
DATA DE INÍCIO

1/2/2022

CALENDÁRIO 2022

O Calendário Escolar previsto para 2022 já está disponível no site do Colégio:
www.portoseguro.org.br, na área exclusiva.

HORÁRIO DE AULAS

Manhã
Tarde

2-1MB1/B2
das 7h00 às 12h45
Segundas-feiras
14h às 16h15
Quintas-feiras
14h às 16h15

2-2MB1/B2
das 7h00 às 12h45
Segundas-feiras
14h às 16h15
Quartas-feiras
14h às 17h00

2-3MB1/B2
das 7h00 às 12h45
Segundas-feiras
14h às 16h15
Quartas-feiras
14h às 17h00
Quintas-feiras
14h às 17h00

Atenciosamente,
Ingo Kangarlou
Diretor do Currículo Alemão – Campus Valinhos
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Schritt-für-Schritt-Anleitung eBook – Mathematik und Englisch
Manual passo a passo e-book Mathematik e Englisch
So bestellen Sie als Erziehungsberechtigte das eBook für Ihre Kinder.
Assim os pais ou responsáveis podem adquirir o e-book para seus filhos.
Folgende Schritte führen Sie als Erziehungsberechtigte aus.
Estes passos devem ser seguidos pelos pais ou responsáveis.
Öffnen Sie die Website www.klett.de und suchen Sie das gewünschte Produkt im Shop bei ECI Nummer. Wählen Sie das eBook
(Einzellizenz) aus und legen Sie es in den Warenkorb.
Entrar no site www.klett.de e pesquisar o produto desejado na loja online pelo número ECI. Selecione o e-book (licença única) e
adicione ao carrinho de compras.
Gehen Sie nun auf Ihren Warenkorb und absolvieren Sie den Kaufprozess. Hierfür ist eine Registrierung oder der Login mit Ihren
Klett Zugangsdaten erforderlich.
Clicar no carrinho de compras e finalizar o processo de compra. Para isso é necessário fazer um registro ou fazer o login com
seus dados de acesso Klett.
Nutzer-Schlüssel zur Aktivierung des eBook wird Ihnen per E-Mail zugestellt.
A chave de acesso para ativação do e-book será enviada ao seu e-mail.
Nutzer-Schlüssel an Schüler weitergeben.
Repassar a chave de acesso ao aluno.
Folgende Schritte werden durch den Schüler ausgeführt.
Estes passos devem ser seguidos pelos pais ou responsáveis.
Der Schüler öffnet die Website https://schueler.klett.de und registriert sich (E-Mail + Passwort) bzw. meldet sich mit bestehenden
Zugangsdaten an.
O aluno entra no site https://schueler.klett.de e se registra (e-mail + senha) ou faz o login com os dados de acesso existentes.
Der Nutzer-Schlüssel aus der E-Mail wird in das entsprechende Feld eingegeben. Anschließend steht das eBook im Arbeitsplatz
bereit.
Inserir a chave de acesso do usuário (recebido via e-mail) no campo correspondente. O e-book estará então disponível na área
de trabalho.
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