
Livros Didáticos / 2023

2ª 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: 10-8502210572 / 13-978-8502210578

Física

Título:Moderna Plus: Os fundamentos da Física 2
Autor: Francisco Ramalho Júnior; Nicolau Gilberto Ferraro; Paulo
Antônio de Toledo Soares
Editora: Moderna Plus - 12ª Edição (BNCC)
ISBN: 978-85-16-13461-7



Biologia

Título: Biologia dos Organismos - Biologia 2
Autor: José Mariano Amabis e Gilberto Rodrigues -
Editora: Moderna Plus 5ª Edição (BNCC)
ISBN: 978-85-16-1344-1 (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: 978-85-16-13020-6 (LP)

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: 9758-85-16-13449-5

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 - Parte 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

Autor: José de Alencar
Editora:   Penguin-Companhia; 1ª edição
ISBN-10:   856356059X

Justificativa: Senhora figura como um modelo acabado do romantismo
brasileiro em prosa. Permite discussões sobre o caráter burguês,
urbano e individualista do movimento em que se insere, além de
aspectos pertinentes acerca da heroína do romance e do papel de
divulgação de modelos sociais desempenhados pela literatura no século
XIX.
Senhora apresenta uma trama atual, cativante e capaz de aproximar o
jovem a um movimento
fundador da literatura brasileira.



2° Trimestre

Autor: Machado de Assis
Editora:   Penguin; 1ª edição
ISBN-10:   856356093X

Justificativa: O Alienista ao mesmo tempo que apresenta o realismo
ácido e crítico de Machado de Assis, também permite a discussão acerca
dos desvios já expressos pelo autor ao movimento em que comumente
é enquadrado. A obra que transita entre o conto e o romance introduz
aspectos de impressionismo e mostra o maior de todos os autores
brasileiros da maneira mais inovadora que se pode observar. De fácil
acepção e temática que permite uma crítica à sociedade em que
estamos inseridos, a obra poderá fomentar no aluno apreço por um
autor clássico fundamental na trajetória escolar de qualquer um no
Brasil.

3° Trimestre

Autor: Mário de Andrade
Editora:   José Olympio; 2ª edição
ISBN-10:   6558470659

Justificativa: Mário de Andrade foi sem dúvidas a força motriz da
Semana de Artes Modernas de 1922, foi o intelectual por trás do
movimento e sem dúvidas um dos que melhor realizou seus anseios
com a obra Macunaíma, cujo subtítulo: herói sem nenhum caráter,
sintetiza a brasilidade que se tentou construir. Para os incautos a
obra parecerá obscura, mas atrelada ao curso de Literatura do Ensino
Médio poderá mostrar aos alunos o quanto a Literatura é viva e permite
experimentações inusitadas. Macunaíma explora além e tudo o folclore
nacional de maneira madura, distante dos clichês alimentados
comumente na tradição escolar, permitindo verdadeira reflexão sobre a
cultura popular brasileira.

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)

Observação: Considerando as demandas das aulas, alguns materiais poderão ser

solicitados ao longo do ano letivo.


