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LISTA DE MATERIAL 2023 

 

 

Ensino Médio 

Estimadas Famílias 

 

Apresentamos a lista de materiais para o ano letivo de 2023. Todos os materiais aqui 

relacionados são de uso obrigatório. 

O material escolar para o ano de 2023 está à venda na papelaria Pamaris, ou poderá ser 

adquirido em outro local, a critério da  família. 

A aquisição do material didático do Sistema de Ensino Anglo deverá ser feita por meio da 

Pamaris, de forma presencial, ou através dos seus canais de atendimento WhatsApp +55 11 

91090-5554 e www.pamaris.com.br. 

 

ORIENTAÇÕES: 

 

✓ 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 2023, 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 na Pamaris no mesmo 

momento da compra do material Anglo. 

A entrega do material físico Anglo ocorrerá em 4 etapas e será feita diretamente pela Pamaris 

aos alunos. 
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II – LIVROS PARADIDÁTICOS (leitura obrigatória a ser realizada durante o ano letivo): 

 

Disc. Título Autor Editora Mês 
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Carta de Achamento a el-rei D. Manuel 
Pero Vaz de 

Caminha 

Domínio público: 

http://objdigital.bn.br/Acervo_Dig

it al/livros_eletronicos/carta.pdf 

 

FEV 

Casa velha Machado de Assis 
Domínio público: Machado de 

Assis - Vida e Obra (mec.gov.br) MAR 

Tarde 
Olavo Bilac 

 

Domínio público: 

http://www.dominiopublico.gov.b

r 

/download/texto/bv000288.pdf 

 

 

ABR 

Romanceiro da Inconfidência 

ISBN: 978-8526021907 Cecília Meireles Global Editora MAI 

Angústia 

ISBN: 978-8501115942 
Graciliano 

Ramos 
Record JUN 

Alguma Poesia 

ISBN: 978-8535922837 
Carlos Drummond 

de Andrade 
Companhia das Letras AGO 

Campo Geral  

ISBN: 978-8526025073 

 

João Guimarães 

Rosa 
Global 

SET / 

OUT 

*10 canções escolhidas:  

“Alvorada”, “As rosas não falam”, “Cordas de 

aço”, “Disfarça e chora”, “O inverno do meu 

tempo”, “O mundo é um moinho”, “Que é 

feito de você?”, “Sala de recepção”, “Silêncio 

de um cipreste”, “Sim”. 

Cartola  
OUT / 

NOV 

 

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; 

http://objdigital.bn.br/Acervo_Digit
http://objdigital.bn.br/Acervo_Digit
http://machado.mec.gov.br/obra-completa-lista/itemlist/category/23-romance
http://machado.mec.gov.br/obra-completa-lista/itemlist/category/23-romance
http://www.dominiopublico.gov.br/
http://www.dominiopublico.gov.br/
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 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. 
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IV – Uniforme escolar: 

O uso do uniforme completo e tênis é obrigatório para todos os alunos, em todas as atividades 

escolares, sendo proibido alterá-lo. 

O uniforme pode ser adquirido na papelaria Pamaris, 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. 

 

 

PLANTÃO DE VENDAS DA PAPELARIA PAMARIS: 

 

• de 2 a 31 de janeiro, de segunda a sexta-feira das 8h às 17h e no sábado das 9h às 13h. 

Conte também com os canais digitais:  

WhatsApp 

 

(11) 91466-2002 Panamby 

(11) 91090-5554 Morumbi 

(11) 91091- 6466 Valinhos 

 
Site: www.pamaris.com.br 

 

 

Atenciosamente 

 

João Roberto de Souza Silva 

Diretor do Ensino Médio 
 

 

http://www.naruadaescola.com.br)/
http://www.pamaris.com.br/

