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Escola de Educação Básica 

Unidade 1 – Jardim das Flores 

Autorização: Ato 109 de 18/04/1969 

 

 

 

Rua Camélia, 26, Jardim das Flores 
Osasco – SP – BRASIL – CEP: 06110-900 
Fone/Fax: (011) 3652-3000 
MANTENEDORA - FITO 
CRIAÇÃO: LEI MUNICIPAL Nº 801 DE 28/11/68 

 

 
 

LISTA DE LIVROS DIDÁTICOS ENSINO MÉDIO 2023 

 

– 1 ª SÉRIE – (ALUNOS INGRESSANTES) 

 

 Ensino Médio Regular:  

 Matemática e suas Tecnologias  

 Ciências Humanas, Linguagens e suas Tecnologias      

 Ciências da Natureza e suas Tecnologias    

 

 Ensino Médio Técnico em Administração 

 
Srs. Pais / Responsáveis, 

Abaixo seguem os livros adotados para 2023, contendo seu ISBN.  Além desses livros, os professores adotarão 
livros paradidáticos e didáticos de algumas disciplinas (núcleo comum / técnicas) que serão informados no 
início do ano letivo, assim como o material específico para cada disciplina que assim necessitar.  

 
                                                  OBSERVAÇÕES 

 

Observar o padrão de uniforme exposto no Bazar da Escola. 

 É obrigatório o uso de uniforme em todas as atividades escolares.  

 O uniforme tem um padrão, seguindo as características abaixo: 

 Camiseta: branca ou cinza, com gola redonda/”V” sem/com mangas, que podem ser curtas ou 

longas com o logotipo da Escola.O comprimento da camiseta deve ser abaixo da cintura. 

 Calça ou bermuda: (deve ser à altura dos joelhos) azul marinho, em tecido “tactel”/ helanca, reta, 
com ou sem forro com o logotipo da Escola. 

 Blusão: branco/ azul marinho, em tecido “tactel”/ moleton, com ou sem forro, com ou sem capuz, 
com zíper ou modelo “canguru” com o logotipo da Escola. 

 Calçado: Tênis.  

 Não será permitido o uso de chinelo ou sandália (independente do modelo), shorts, miniblusa, 
minissaia, boné, gorro, touca, capuz, camiseta regata ou de times de futebol (mesmo sob o 
uniforme), botas, correntes e qualquer vestimenta imprópria para o ambiente escolar e/ou modificar 
qualquer característica do uniforme.  

 É proibida a troca do uniforme para sair da Escola. 

 As peças que não compõem o uniforme e que, por ventura, sejam usadas pelo aluno, infringindo as 
normas estabelecidas pela Escola, serão recolhidas pela Coordenação e devolvidas somente aos 
responsáveis. 

 É importante identificar todas as peças do uniforme, colocando o nome completo do aluno. 

Equipe Diretiva.  

PORTUGUÊS Conecte Live –  VU  1º edição / 2020 9788547237301 

INGLÊS: CHALLENGE 3ED  Ed. Richmond – VU – 3ª edição 9788516103491 

ARTE: DO RUPRESTE AO REMIX Ed. Scipione – VU - 2ª edição 9788526295254 

MATEMÁTICA Conecte Live –  VU  1º edição / 2020 9788547237240 

FÍSICA Conecte Live –  VU  1º edição / 2020 9788547237226 

QUÍMICA Conecte Live –  VU  1º edição / 2020 9788547237202 

BIOLOGIA Conecte Live – VU  1º edição / 2020 9788547237608 

HISTÓRIA Conecte Live –  VU  1º edição / 2020 9788547237288 

GEOGRAFIA Conecte Live –  VU  1º edição / 2020 9788547237264 

ESPANHOL - GENTE ÚNICA Ed. Difusión - VU 1ª edição / 2018  9788551100394 
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LISTA DE LIVROS DIDÁTICOS ENSINO MÉDIO 2023 

 

– 2 ª SÉRIE – (APENAS PARA ALUNOS INGRESSANTES) 

 

 Ensino Médio Regular:  

 Matemática e suas Tecnologias  

 Ciências Humanas, Linguagens e suas Tecnologias      

 Ciências da Natureza e suas Tecnologias    

 

 Ensino Médio Técnico em Administração 

 
Srs. Pais / Responsáveis, 

Abaixo seguem os livros adotados para 2023, contendo seu ISBN.  Além desses livros, os professores adotarão 
livros paradidáticos e didáticos de algumas disciplinas (núcleo comum / técnicas) que serão informados no 
início do ano letivo, assim como o material específico para cada disciplina que assim necessitar.  

 
                                                  OBSERVAÇÕES 

 

Observar o padrão de uniforme exposto no Bazar da Escola. 

 É obrigatório o uso de uniforme em todas as atividades escolares.  

 O uniforme tem um padrão, seguindo as características abaixo: 

 Camiseta: branca ou cinza, com gola redonda/”V” sem/com mangas, que podem ser curtas ou 

longas com o logotipo da Escola.O comprimento da camiseta deve ser abaixo da cintura. 

 Calça ou bermuda: (deve ser à altura dos joelhos) azul marinho, em tecido “tactel”/ helanca, reta, 
com ou sem forro com o logotipo da Escola. 

 Blusão: branco/ azul marinho, em tecido “tactel”/ moleton, com ou sem forro, com ou sem capuz, 
com zíper ou modelo “canguru” com o logotipo da Escola. 

 Calçado: Tênis.  

 Não será permitido o uso de chinelo ou sandália (independente do modelo), shorts, miniblusa, 
minissaia, boné, gorro, touca, capuz, camiseta regata ou de times de futebol (mesmo sob o 
uniforme), botas, correntes e qualquer vestimenta imprópria para o ambiente escolar e/ou modificar 
qualquer característica do uniforme.  

 É proibida a troca do uniforme para sair da Escola. 

 As peças que não compõem o uniforme e que, por ventura, sejam usadas pelo aluno, infringindo as 
normas estabelecidas pela Escola, serão recolhidas pela Coordenação e devolvidas somente aos 
responsáveis. 

 É importante identificar todas as peças do uniforme, colocando o nome completo do aluno. 

Equipe Diretiva. 

 

 

PORTUGUÊS Conecte Live –  VU  1º edição / 2020 9788547237301 

INGLÊS: CHALLENGE 3ED  Ed. Richmond – VU – 3ª edição 9788516103491 

ARTE: DO RUPRESTE AO REMIX Ed. Scipione – VU - 2ª edição 9788526295254 

MATEMÁTICA Conecte Live –  VU  1º edição / 2020 9788547237240 

FÍSICA Conecte Live –  VU  1º edição / 2020 9788547237226 

QUÍMICA Conecte Live –  VU  1º edição / 2020 9788547237202 

BIOLOGIA Conecte Live – VU  1º edição / 2020 9788547237608 

HISTÓRIA Conecte Live –  VU  1º edição / 2020 9788547237288 

GEOGRAFIA Conecte Live –  VU  1º edição / 2020 9788547237264 

ESPANHOL - GENTE ÚNICA Ed. Difusión - VU 1ª edição / 2018  9788551100394 
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              LISTA DE LIVROS DIDÁTICOS ENSINO MÉDIO 2023 

 

– 1ª SÉRIE – (ALUNOS INGRESSANTES) 

 Ensino Médio Técnico em Edificações  

 Ensino Médio Técnico em Eletrônica  

 Ensino Médio Técnico em Informática para Internet 

 Ensino Médio Técnico em Mecatrônica 

 
Srs. Pais / Responsáveis, 

Abaixo seguem os livros adotados para 2023, contendo seu ISBN.  Além desses livros, os professores adotarão 
livros paradidáticos e didáticos de algumas disciplinas (núcleo comum / técnicas) que serão informados no 
início do ano letivo, assim como o material específico para cada disciplina que assim necessitar.  

 

 

 

OBSERVAÇÕES 

 

Observar o padrão de uniforme exposto no Bazar da Escola. 

 

 É obrigatório o uso de uniforme em todas as atividades escolares.  

 O uniforme tem um padrão, seguindo as características abaixo: 

 Camiseta: branca ou cinza, com gola redonda/”V” sem/com mangas, que podem ser curtas ou 

longas com o logotipo da Escola.O comprimento da camiseta deve ser abaixo da cintura. 

 Calça ou bermuda: (deve ser à altura dos joelhos) azul marinho, em tecido “tactel”/ helanca, reta, 
com ou sem forro com o logotipo da Escola. 

 Blusão: branco/ azul marinho, em tecido “tactel”/ moleton, com ou sem forro, com ou sem capuz, 
com zíper ou modelo “canguru” com o logotipo da Escola. 

 Calçado: Tênis.  

 Não será permitido o uso de chinelo ou sandália (independente do modelo), shorts, miniblusa, 
minissaia, boné, gorro, touca, capuz, camiseta regata ou de times de futebol (mesmo sob o 
uniforme), botas, correntes e qualquer vestimenta imprópria para o ambiente escolar e/ou modificar 
qualquer característica do uniforme.  

 É proibida a troca do uniforme para sair da Escola. 

 As peças que não compõem o uniforme e que, por ventura, sejam usadas pelo aluno, infringindo as 
normas estabelecidas pela Escola, serão recolhidas pela Coordenação e devolvidas somente aos 
responsáveis. 

 É importante identificar todas as peças do uniforme, colocando o nome completo do aluno. 
 

 

Equipe Diretiva. 

 

 

PORTUGUÊS Conecte Live –  VU  1º edição / 2020 9788547237301 

INGLÊS: CHALLENGE 3ED  Ed. Richmond – VU – 3ª edição 9788516103491 

ARTE: DO RUPRESTE AO REMIX Ed. Scipione – VU - 2ª edição 9788526295254 

MATEMÁTICA Conecte Live –  VU  1º edição / 2020 9788547237240 

FÍSICA Conecte Live –  VU  1º edição / 2020 9788547237226 

QUÍMICA Conecte Live –  VU  1º edição / 2020 9788547237202 

BIOLOGIA Conecte Live – VU  1º edição / 2020 9788547237608 

GEOGRAFIA Conecte Live –  VU  1º edição / 2020 9788547237264 

ESPANHOL - GENTE ÚNICA Ed. Difusión - VU 1ª edição / 2018  9788551100394 
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Rua Camélia, 26, Jardim das Flores 
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LISTA COMPLETA DE LIVROS DIDÁTICOS ENSINO MÉDIO 2023 

 

– 2ª SÉRIE – (APENAS PARA ALUNO INGRESSANTE) 

 Ensino Médio Técnico em Edificações  

 Ensino Médio Técnico em Eletrônica  

 Ensino Médio Técnico em Informática para Internet 

 Ensino Médio Técnico em Mecatrônica 

 
Srs. Pais / Responsáveis, 

Abaixo seguem os livros adotados para 2023, contendo seu ISBN.  Além desses livros, os professores adotarão 
livros paradidáticos e didáticos de algumas disciplinas (núcleo comum / técnicas) que serão informados no 
início do ano letivo, assim como o material específico para cada disciplina que assim necessitar.  

 
 

 

OBSERVAÇÕES 

 

Observar o padrão de uniforme exposto no Bazar da Escola. 

 

 É obrigatório o uso de uniforme em todas as atividades escolares.  

 O uniforme tem um padrão, seguindo as características abaixo: 

 Camiseta: branca ou cinza, com gola redonda/”V” sem/com mangas, que podem ser curtas ou 

longas com o logotipo da Escola.O comprimento da camiseta deve ser abaixo da cintura. 

 Calça ou bermuda: (deve ser à altura dos joelhos) azul marinho, em tecido “tactel”/ helanca, reta, 
com ou sem forro com o logotipo da Escola. 

 Blusão: branco/ azul marinho, em tecido “tactel”/ moleton, com ou sem forro, com ou sem capuz, 
com zíper ou modelo “canguru” com o logotipo da Escola. 

 Calçado: Tênis.  

 Não será permitido o uso de chinelo ou sandália (independente do modelo), shorts, miniblusa, 
minissaia, boné, gorro, touca, capuz, camiseta regata ou de times de futebol (mesmo sob o 
uniforme), botas, correntes e qualquer vestimenta imprópria para o ambiente escolar e/ou modificar 
qualquer característica do uniforme.  

 É proibida a troca do uniforme para sair da Escola. 

 As peças que não compõem o uniforme e que, por ventura, sejam usadas pelo aluno, infringindo as 
normas estabelecidas pela Escola, serão recolhidas pela Coordenação e devolvidas somente aos 
responsáveis. 

 É importante identificar todas as peças do uniforme, colocando o nome completo do aluno. 
 

 

Equipe Diretiva. 

 

PORTUGUÊS Conecte Live –  VU  1º edição / 2020 9788547237301 

INGLÊS: CHALLENGE 3ED  Ed. Richmond – VU – 3ª edição 9788516103491 

ARTE: DO RUPRESTE AO REMIX Ed. Scipione – VU - 2ª edição 9788526295254 

MATEMÁTICA Conecte Live –  VU  1º edição / 2020 9788547237240 

FÍSICA Conecte Live –  VU  1º edição / 2020 9788547237226 

QUÍMICA Conecte Live –  VU  1º edição / 2020 9788547237202 

BIOLOGIA Conecte Live – VU  1º edição / 2020 9788547237608 

HISTÓRIA Conecte Live –  VU  1º edição / 2020 9788547237288 

GEOGRAFIA Conecte Live –  VU  1º edição / 2020 9788547237264 

ESPANHOL - GENTE ÚNICA Ed. Difusión - VU 1ª edição / 2018  9788551100394 
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LISTA DE LIVRO DIDÁTICO ENSINO MÉDIO 2023 

 

– 2 ª SÉRIE –  

 

DISCIPLINA QUE ENTRA A PARTIR DESTA SÉRIE. 

 

 Ensino Médio Técnico em Edificações  

 Ensino Médio Técnico em Eletrônica  

 Ensino Médio Técnico em Informática para Internet 

 Ensino Médio Técnico em Mecatrônica 

 
Srs. Pais / Responsáveis, 

Abaixo segue o livro de História adotado para 2023, contendo seu ISBN.  Além desses livros, os professores 
adotarão livros paradidáticos e didáticos de algumas disciplinas (núcleo comum / técnicas) que serão 
informados no início do ano letivo, assim como o material específico para cada disciplina que assim necessitar. 
Os demais continuam os mesmos 

 
                                                  OBSERVAÇÕES 

 

Observar o padrão de uniforme exposto no Bazar da Escola. 

 É obrigatório o uso de uniforme em todas as atividades escolares.  

 O uniforme tem um padrão, seguindo as características abaixo: 

 Camiseta: branca ou cinza, com gola redonda/”V” sem/com mangas, que podem ser curtas ou 

longas com o logotipo da Escola.O comprimento da camiseta deve ser abaixo da cintura. 

 Calça ou bermuda: (deve ser à altura dos joelhos) azul marinho, em tecido “tactel”/ helanca, reta, 
com ou sem forro com o logotipo da Escola. 

 Blusão: branco/ azul marinho, em tecido “tactel”/ moleton, com ou sem forro, com ou sem capuz, 
com zíper ou modelo “canguru” com o logotipo da Escola. 

 Calçado: Tênis.  

 Não será permitido o uso de chinelo ou sandália (independente do modelo), shorts, miniblusa, 
minissaia, boné, gorro, touca, capuz, camiseta regata ou de times de futebol (mesmo sob o 
uniforme), botas, correntes e qualquer vestimenta imprópria para o ambiente escolar e/ou modificar 
qualquer característica do uniforme.  

 É proibida a troca do uniforme para sair da Escola. 

 As peças que não compõem o uniforme e que, por ventura, sejam usadas pelo aluno, infringindo as 
normas estabelecidas pela Escola, serão recolhidas pela Coordenação e devolvidas somente aos 
responsáveis. 

 É importante identificar todas as peças do uniforme, colocando o nome completo do aluno. 

Equipe Diretiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTÓRIA Conecte Live –  VU  1º edição / 2020 9788547237288 
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LISTA DE LIVROS DIDÁTICOS ENSINO MÉDIO 2023 
 

(APENAS ALUNOS INGRESSANTES) 
 

3ª SÉRIE – Ensino Médio Regular  
 

Srs. Pais / Responsáveis, 

Abaixo seguem os livros adotados , contendo seu ISBN.  Além desses livros, os professores adotarão livros 
paradidáticos e didáticos de algumas disciplinas (núcleo comum / técnicas) que serão informados no início do 
ano letivo, assim como o material específico para cada disciplina que assim necessitar.  

 

 
OBSERVAÇÕES 

 

Observar o padrão de uniforme exposto no Bazar da Escola. 

 

 É obrigatório o uso de uniforme em todas as atividades escolares.  

 O uniforme tem um padrão, seguindo as características abaixo: 

 Camiseta: branca ou cinza, com gola redonda/”V” sem/com mangas, que podem ser curtas ou 

longas com o logotipo da Escola.O comprimento da camiseta deve ser abaixo da cintura. 

 Calça ou bermuda: (deve ser à altura dos joelhos) azul marinho, em tecido “tactel”/ helanca, reta, 
com ou sem forro com o logotipo da Escola. 

 Blusão: branco/ azul marinho, em tecido “tactel”/ moleton, com ou sem forro, com ou sem capuz, 
com zíper ou modelo “canguru” com o logotipo da Escola. 

 Calçado: Tênis.  

 Não será permitido o uso de chinelo ou sandália (independente do modelo), shorts, miniblusa, 
minissaia, boné, gorro, touca, capuz, camiseta regata ou de times de futebol (mesmo sob o 
uniforme), botas, correntes e qualquer vestimenta imprópria para o ambiente escolar e/ou modificar 
qualquer característica do uniforme.  

 É proibida a troca do uniforme para sair da Escola. 

 As peças que não compõem o uniforme e que, por ventura, sejam usadas pelo aluno, infringindo as 
normas estabelecidas pela Escola, serão recolhidas pela Coordenação e devolvidas somente aos 
responsáveis. 

 É importante identificar todas as peças do uniforme, colocando o nome completo do aluno. 
 

 

 

Equipe Diretiva. 

PORTUGUÊS Conecte Live –  VU  1º edição / 2020 9788547237301 

INGLÊS: CHALLENGE 3ED  Ed. Richmond – VU – 3ª edição 9788516103491 

MATEMÁTICA Conecte Live –  VU  1º edição / 2020 9788547237240 

FÍSICA Conecte Live –  VU  1º edição / 2020 9788547237226 

QUÍMICA Conecte Live –  VU  1º edição / 2020 9788547237202 

BIOLOGIA Conecte Live – VU  1º edição / 2020 9788547237608 

HISTÓRIA Conecte Live –  VU  1º edição / 2020 9788547237288 

GEOGRAFIA Conecte Live –  VU  1º edição / 2020 9788547237264 


