
Livros Didáticos / 2023

3ª 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
Autores: João Usberco e Edgard Salvador
Editora: Saraiva - Volume Único / 9ª Edição
ISBN: 8502210572 9788502210578

Física

Título: Fundamentos da Física - Eletricidade e Introdução à
Física Moderna
Autor: Ramalho Nicolau Toledo
Editora: Moderna Plus - Edição: 12ª (BNCC)
ISBN: 978-85-16-13462-4 (LA)



Biologia

Título: Biologia das Populações - Biologia 3
Autor: José Mariano Amabis e Gilberto Rodrigues -
Editora: Moderna Plus 5ª Edição (BNCC)
ISBN: 978-85-16-13448-8 (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

Não utilizaremos livro. O material será disponibilizado pela professora
ao longo do ano.

Ciências Sociais

Não utilizaremos livro. O material será disponibilizado pelo professor
ao longo do ano.

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 para Vestibular
Autores: João Carlos Cataldo, João Jorge Fernandes Chaves e Carlos
Luiz da Silva Brener
Editora: MatVest / 8ª Edição (BNCC)
ISBN: 9788593498039

O livro pode ser adquirido na Livraria da Travessa ou no site da editora
(www.matvest.com.br) com entrega no domicílio do aluno.

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

1º Trimestre

Autor: William Golding
ISBN: 978-8556521224
Título: Senhor das Moscas - Editora: Alfaguara

Habilidades: EM13LP01

Competências: Relacionar o texto, tanto na produção como na leitura/escuta,
com suas condições de produção e seu conteúdo sócio-histórico de circulação (...)
de forma a ampliar as possibilidades de construção de sentidos e de análise

http://www.matvest.com.br


crítica e produzir textos adequados a diferentes situações.

2° Trimestre

Autor: Rachel de Queiroz
ISBN: 978-8503012904
Título: O Quinze

Habilidades: EM13LP02 / EM13LP02

Competências: Estabelecer relações entre as partes do texto, tanto na produção
como na leitura/escuta, considerando a construção composicional e o estilo do
gênero, usando/reconhecendo adequadamente elementos e recursos coesivos
diversos que contribuam para a coerência, a continuidade do texto e sua
progressão temática.

2° Trimestre

Autor: Conceição Evaristo
ISBN: 978-8534705257
Título: Olhos d’água - Editora: José Olympio / Pallas

Habilidades: EM13LP02 / EM13LP02

Competências: Estabelecer relações entre as partes do texto, tanto na produção
como na leitura/escuta, considerando a construção composicional e o estilo do
gênero, usando/reconhecendo adequadamente elementos e recursos coesivos
diversos que contribuam para a coerência, a continuidade do texto e sua
progressão temática.

3° Trimestre



Autor: Guimarães Rosa
ISBN: 978-6556122014
Título: A Hora e a Vez de Augusto Matraga - Editora: Global

Habilidades: EM13LP03

Competências: Analisar relações de intertextualidade interdiscursividade que
permitam a explicitação de relações dialógicas, a identificação de
posicionamentos ou de perspectivas, a compreensão de paráfrases e estilizações,
entre outras possibilidades.

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.


