
  
 
 

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. 

  

Diretoria do Ensino Médio 

Ensino Médio – 1ª série 

Currículo Bilíngue  Dezembro /2022 

 

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


II – Livros didáticos impressos: 
 

IN
G

LÊ
S 

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 

1. GOLD EXPERIENCE (2ND EDITION) B2 
      STUDENT BOOK + ONLINE 
      ISBN: 978-65-5770145-4 

 

2. GOLD EXPERIENCE (2ND 
EDITION) B2 WORKBOOK 

      ISBN: 978-12-9219490-5 
 
3. Somente para alunos que optaram pela 

ÊNFASE em Inglês:  
UNIVERSITY SUCCESS ORAL 
COMMUNICATION – TRANSITION LEVEL  

        ISBN: 978-0-13-440027-3 

Upper 
Intermediate 

B2 
 

 

 

 

 

 

Kathryn 
Alevizos, 
Suzanne Gaynor 
e Megan 
Roderick 

 
Clare Walsh e 
Sheila Dignen 
 
Christina Cavage 

 

PEARSON 

 

Grupo C1 

1. GOLD EXPERIENCE (2ND EDITION) C1 
STUDENT BOOK + ONLINE 

       ISBN: 978-65-5770144-7 
 
 
2. GOLD EXPERIENCE (2ND EDITION) C1 

WORKBOOK 
         ISBN: 978-12-9219516-2 

 

3. Somente para alunos que optaram pela 
ÊNFASE em Inglês:  
UNIVERSITY SUCCESS ORAL 
COMMUNICATION – TRANSITION LEVEL  

        ISBN: 978-0-13-440027-3 

Advanced 
C1 

Elaine Boyd, 
Lynda Edwards 

 

Lynda Edwards, 
Rhiannon Ball, 
and Sarah 
Hartley 
 
 

Christina Cavage 
 

PEARSON 

 

 

 

 

Atenção: TODOS OS ALUNOS – 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. 

A
LE

M
Ã

O
 

Título do livro Vol/Nível Autor Editora 

Grupos B2 e C1 

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 

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 

 

1 

JIN, Friederike; 

ROHRMANN, Lutz; 
ZBRONKOVÁ, Milena 

 

Cornelsen 

 

Prima Plus A1.1 – Arbeitsbuch 

 

ISBN 978-3-06-120633-8 

 
1 

JIN, Friederike; 

ROHRMANN, Lutz; 
ZBRONKOVÁ, Milena 

 
Cornelsen 

 

 

 

 

 

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

 
 

Disciplina Título Autor Editora Mês 

  
  

In
g

lê
s 

  
  

(B
2
/C

1)
  

WORLD FOLKTALES – LEVEL 5 

ISBN: 978-14-0828959-4 

 

 
BURKE, Kathy 

 
Pearson 

 

agosto 

 

 

Disciplina Título Autor Editora 

 
P
ro

je
to

 d
e
 V

id
a
 e

 

C
o

n
vi

vê
n
ci

a
 

 
PROJETO DE VIDA E ATITUDE 

EMPREENDEDORA 
 

ISBN 978-85-96-02375-7 

Leo Fraiman Editora FTD 

 
 

 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, porém 

todo aluno deve possuir um dicionário próprio, para uso em aula e em provas de redação. 
 



Disciplina            Título Autor Editora 
 

Lí
n
g

u
a
 

P
o

rt
u
g

u
e
sa

 

 

Alice no país das maravilhas 
ISBN 978-8537808269 

 
Lewis Caroll 

  
Editora Zahar 

Nós matamos o cão tinhoso 
ISBN 978-8568846308 

Luís Bernardo 
Honwana  

Editoria Kapulana 

 
Casa Velha 

  
Machado de Assis 

Disponível em:   
http://www.dominiopublico.gov.br/download/text

o/bv000168.pdf 

 
Várias histórias  

  
Machado de Assis  

http://www.dominiopublico.gov.br/download/text
o/bv000256.pdf 

 
 

A lista de paradidáticos de Língua Portuguesa será complementada com outros dois títulos, vinculados aos 

itinerários formativos, informados aos alunos no início do ano letivo de 2023. 
 

 

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): 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 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000168.pdf
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000168.pdf
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000256.pdf
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000256.pdf


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. 

 

V – Outros materiais: 

▪ Cadernos ou fichário conforme demanda das dsiciplinas; 

 

ARTE: 

▪ 1 caixa de lápis de cor 12 cores; 10 folhas de papel Canson A4 20 com 224 g. 

▪ Para alunos novos: 1 caderno “Sketchbook”, A4, espiral, 150 g, 50 folhas / Académie; 1 estojo 

de aquarela – Water Colours – 12 cores  

 

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. 

 



 

VI – 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 

 
Mauricio Ceroni 

Diretor do Ensino Médio  

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

