
Livros Didáticos / 2023

1ª série  - Ensino Médio
Os livros didáticos deverão ser adquiridos segundo os códigos ISBN, as capas e edições recomendadas, uma
vez que as edições antigas sofreram alterações.

A direção está negociando com a Editora Moderna um desconto entre 20% e 30% para aquisição dos livros
didáticos na plataforma da editora. A liberação das compras com desconto acontecerá entre os meses de
dezembro e janeiro. Vale ressaltar que nem todos os livros da Editora Moderna estarão disponíveis
nas livrarias, sendo comercializados exclusivamente pela respectiva plataforma. Os demais podem
ser adquiridos livremente.

Caso queiram aproveitar o desconto negociado pela escola, informaremos quando os livros estiverem
disponíveis na plataforma da editora e qual será o procedimento para realização da compra.

Obs.: Os livros paradidáticos não estarão disponíveis na Plataforma da Editora Moderna, podendo ser
adquiridos em qualquer livraria, tanto no formato físico quanto digital.

Geografia

Título: Conexões - Estudos de Geografia geral e do Brasil
Autor: Lygia Terra, Regina Araújo e Raul Borges Guimarães.
Editora: Moderna Plus - Volume Único/ 4ª Edição (BNCC)
ISBN: 978-85-16-13454-9 (LA)

Química

Título: Química - Volume Único
Autor: Usberco & Salvador
Editora: Saraiva, 2019 / 9ª Edição (BNCC)
ISBN: 13-978-8502210578

Física

Título: Moderna Plus: Os fundamentos da Física 1
Autor:Francisco Ramalho Júnior; Nicolau Gilberto Ferraro; Paulo
Antônio de Toledo Soares -
Editora: Moderna Plus - 12ª Edição (BNCC)
ISBN: 978-85-16-13460-0 (LA)



Biologia

Título: Biologia das Células - Biologia 1
Autor: José Mariano Amabis e Gilberto Rodrigues -
Editora: Moderna Plus 5ª Edição (BNCC)
ISBN: 978-85-16-13446-4 (LA)

Literatura

Título: O mundo é feito de Linguagens: Leitura, discurso e
corpo em movimento.
Autora: Maria Luiza M. Abaurre e Marcela Pontara
Editora: Moderna Plus - Volume Único / 4ª Edição (BNCC)
ISBN: 978-85-16-13019-0 (LA)

Português

Título: Gramática - Análise e Construção de Sentido
Autora:Maria Luiza M. Abaurre e Marcela Pontara
Editora: Moderna Plus - Volume Único / 4ª Edição (BNCC)
ISBN: 978-85-16-13449-5



História

Título: Moderna Plus - Conexões com a História
Autor: Alexandre Alves; Letícia Fagundes de Oliveira -
Editora: Moderna Plus - Volume Único / 3ª Edição (BNCC)
ISBN: 978-85-16-13453-2

Matemática (Álgebra e Geometria)

Título: Matemática - Volume Único - Partes 1 e 2
Autor: Gelson Iezzi, Osvaldo Dolce, David Degenszajn e Roberto
Périgo.
Editora: Atual - Volume Único / 6ª Edição (BNCC)
ISBN: 9788535720068

Inglês

Os livros serão indicados a partir de 18 de janeiro de 2022, quando os
processos de nivelamento e reclassificação estiverem encerrados e as
turmas devidamente formadas.

O IBEU enviará um e-mail/IsCool para todos os responsáveis informando os
dados necessários para aquisição dos livros.

Apostilas e Plataformas

Serão adquiridas diretamente na escola no início do ano letivo, quando
enviaremos uma circular e as informações para o pagamento.



Lista de Livros Paradidáticos 2023
1° Trimestre

Título: As mentiras que os homens contam
Autor: Luis Fernando Veríssimo
Editora: Objetiva
ISBN-10 :  8539007193
1º trimestre - Habilidades e competências: xxxxx

Competências:

Competência de área 6 - Apreciar  esteticamente  as  mais  diversas
produções  artísticas  e  culturais,  considerando  suas características
locais,  regionais  e  globais,  e  mobilizar  seus  conhecimentos  sobre
as  linguagens artísticas para dar significado e (re)construir produções
autorais individuais e coletivas, exercendo protagonismo de maneira
crítica e criativa, com respeito à diversidade de saberes, identidades e
culturas.

Competência de área 5 - Analisar, interpretar e aplicar recursos
expressivos das linguagens, relacionando textos com seus contextos,
mediante a natureza, função, organização, estrutura das manifestações,
de acordo com as condições de produção e recepção.

Habilidades:

H15 - Estabelecer relações entre o texto literário e o momento de sua
produção, situando aspectos do contexto histórico, social e político.
H16 - Relacionar informações sobre concepções artísticas e
procedimentos de construção do texto literário.
H17 - Reconhecer a presença de valores sociais e humanos atualizáveis
e permanentes no patrimônio literário nacional.

2° Trimestre

Título: Terra Sonâmbula
Autor: Mia Couto
Editora: Companhia das Letras
ISBN-10 :  8535927018

Competências:
Competência de área 6 - Apreciar  esteticamente  as  mais  diversas
produções  artísticas  e  culturais,  considerando  suas características
locais,  regionais  e  globais,  e  mobilizar  seus  conhecimentos  sobre
as  linguagens artísticas para dar significado e (re)construir produções
autorais individuais e coletivas, exercendo protagonismo de maneira
crítica e criativa, com respeito à diversidade de saberes, identidades e
culturas.

Competência de área 5 - Analisar, interpretar e aplicar recursos
expressivos das linguagens, relacionando textos com seus contextos,



mediante a natureza, função, organização, estrutura das manifestações,
de acordo com as condições de produção e recepção.
Habilidades:
H15 - Estabelecer relações entre o texto literário e o momento de sua
produção, situando aspectos do contexto histórico, social e político.
H16 - Relacionar informações sobre concepções artísticas e
procedimentos de construção do texto literário.
H17 - Reconhecer a presença de valores sociais e humanos atualizáveis
e permanentes no patrimônio literário nacional.

3° Trimestre

Contos selecionados pelas professoras.

Kit de material individual:
 Cadernos: um caderno para cada matéria, ou fichário (para os alunos que desejarem).

 Cadeado para o armário (Duas chaves, sendo uma para o aluno e outra para a coordenação. No caso de
cadeados com senha, a mesma deve ser informada).

 Compasso escolar, régua e transferidor (para Matemática)

Kit de material de Artes

 Caneta preta permanente com duas pontas: fina e grossa

 Lápis HB (2)

 Bloco de folhas brancas Canson, tamanho A4 (2)

 Papel colorset com cores diversas

 Cola bastão

 Tesoura sem ponta

 Apontador com depósito

 Borracha

 Régua 30cm

 1 caixa de lápis de cor

 1 estojo de canetinha hidrocor

 1 caixinha de tinta aquarela em pastilhas com 12 cores

 Pincel aquabrush

Observação: Considerando as demandas das aulas, alguns materiais poderão ser solicitados ao longo do ano

letivo.


