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PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO
AV. JOSF BALBINO DE SOUZA, S/N°, CENTRO - SOBRADINHO-BA

CNPJ. 16.444.804/0001-10

C

Sobradinho/BA, em 17 de novembro de 2020.

Circular Interno n° 09!/202i'

À SEFAZ,

Prezados (as),

Venho solicitar a abertura de processo administrativo para realização de Licitação objetivando a

contratação de pessoa jurídica especializada, destinada a Aquisição de MATERIAIS PEDAGÓGICOS

destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de

Sobradinho, conforme quadro detalhado do agrupamento dos itens, quantitativos e especificações

mínimas:

01

Matéria! de apoio pedagógico para o Io ano do Ensino Fundamental —

Língua Portuguesa

Descrição complementar do produto:

Material de apoio pedagógico para o Io ano do Ensino Fundamental -

Língua Portuguesa Livro consumível, destinado aos alunos do 1° ano do

Ensino Fundamental, com textos e atividades selecionados e elaborados a

partir da Matriz de Referência do Saeb. A seqüência de conteúdos deve

estar organizada de acordo com os conteúdos definidos pela Base Nacional

Comum Curricular (BNCC) para o Io ano, considerando uma ordem

crescente de dificuldade. Em Língua Portuguesa, o livro deve enfatizar a

aquisição do sistema de escrita alfabético e dar início às práticas de fluência

e compreensão leitora que trabalhem múltiplas habilidades, levando à

apreensão dos van;uios sentidos de diferentes textos, tais como: Advinha,

quadrinha, parlenda. bilhete, piada, texto jornalístico, legenda, curiosidade,

tirinha, lenda e fábula, com o objetivo de consolidar a competência leitora.

Cada lição deverá ?ci' planejada para duas horas/aula, contendo tarefas com

graus progressivos de dificuldade envolvendo diferentes habilidades além

disso devem ser oferecidos Desafios de Leitura, a serem aplicados

bimestralmente. com o objetivo de fornecer aos alunos uma atividade

lúdica, adequada ao gênero e ao mesmo tempo estimulando o desafio de ler

com fluência. O material do aluno deve incluir, ainda, peças destacáveis e

tabuleiros como material de apoio às atividades de leitura e material de

apoio cartonado e destacável que fomente o trabalho com as competências

socioemocionais. A cada bloco de conteúdos trabalhados no livro, o aluno

deverá encontrar marido no próprio livro, sem folhas à parte, simulados, a

serem aplicados bimestralmente, relativos às principais habilidades

trabalhadas no bloci■ de lições anterior e, progressivamente mais complexas,

com o objetivo de propiciar a avaliação do processo de aprendizagem dos

estudantes com relação às habilidades previstas a partir do trabalho com os

descritores da Man iz de Referência do Saeb. Cada simulado deve

considerar o desenvolvimento da competência leitora a partir da disposição

dos descritores que .<»mpõem a Matriz de Referência do Saeb para o Io ano,

em Língua Portuguesa. Deverá ser disponibilizado ambiente virtual que

forneça à secretaria te educação, às escolas e aos professores uma visão

geral acerca do apiendizado dos estudantes no que diz respeito à

competência leitora e competência matemática, onde devem ser tabulados
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resultados dos simulados feitos pelos estudantes, propiciando a gestão

monitoramento da evolução da rede de ensino durante a implementação d

material e suas propostas pedagógicas.

Material de apoio pedagógico para o Io ano do Ensino Fundamental I -
Matemática

Descrição complementar do produto:

Material de apoio pedagógico para o Io ano do Ensino Fundamental I -

Matemática: Livro consumível, destinado aos alunos do Io ano do Ensin

Fundamental, com u-xtos e atividades selecionados e elaborados a partir dí

Matriz de Referencia do Saeb. A seqüência de conteúdos deve estai

organizada de acon.io com os conteúdos definidos pela Base Naciona

Comum Curricular (BNCC) para o Io ano, considerando uma orderr

crescente de dificuldade. Em Matemática, os livros devem trabalha

conceitos fundamentais da Matemática por meio de jogos e da resolução de

situações-problema. desenvolvendo o pensamento estratégico e a

habilidades que senV> avaliadas nos exames de alfabetização, contemplando

temas que fomenten- esse processo, tais como: números e códigos, formas

sistema monetário brasileiro, percurso e deslocamento, seqüência;

numéricas, adição c subtração, figuras geométricas planas e espaciais

medidas de tempo, decomposição, tabelas e gráficos. Cada lição deverá ser

planejada para duas horas/aula contendo tarefas com graus progressivos de

dificuldade envoKendo diferentes habilidades. O material do aluno deve

incluir, ainda, peças Jestacáveís como material de apoio ao uso dos jogo

como recurso didático e material de apoio cartonado e destacável que

fomente o trabalho imu as competências socioemocionais. A cada bloco de

conteúdos trabalhado-,, o aluno deverá encontrar inserido no próprio livro,

sem folhas à pane. simulados, a serem aplicados bimestral mente, com

aproximadamente M) questões, relativas às principais habilidades

trabalhadas no blivo de lições anterior e, progressivamente, mais

complexas, com o objetivo de propiciar a avaliação do processo de

aprendizagem dos esiudantes com relação às habilidades previstas a partir

do trabalho com o- descritores da Matriz de Referência do Saeb. Cada

imulado deve considerar o desenvolvimento da competência matemática a

partir da disposição dos semiintes habilidades: Simulado 1 - 2N1.1, 2N1.2
2G1.1, 2G1.3, 2G2.1 2N1.7, 2N2.3, Simulado 2 -2N1.5, 2NÍ.7, 2N2.1^
2A1.2, 2A1.3, 2A1.4. 2E1.1, Simulado 3 -2N1.7, 2A1.1. 2G1.2, 2G1.3,

2N1.5, 2N1.6, 2N2 i e 2N2.2, Simulado 4 - 2N1.2, 2N1.3, 2N1.4, 2N1.5,
2N1.8, 2M1.1, 2E! : e 2EI.3 todos referentes à Matriz de Referência do
aeb de Matemática

Vlaterial de apoio pedagógico para o 2o ano do Ensino Fundamental -
íngua Portuguesa

Descrição complementar do produto:

Material de apoio pedagógico para o 2° ano do Ensino Fundamental -

.íngua Portuguesa: i.ivro consumível, destinado aos alunos do 2o ano do

Ensino Fundamental, com textos e atividades selecionados e elaborados a

lartir da Matriz de Referência do Saeb. A seqüência de conteúdos deve

star organizada de acordo com os conteúdos definidos pela Base Nacional

"^omum Curricular i BNCC) para o 2o ano, considerando uma ordem

rescente de dificuid;ide. F,m Língua Portuguesa, o livro deve enfatizar
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práticas de fluênci;i e compreensão leitora, desenvolvendo habilidades
alinhadas às que serão avaliadas nos exames de alfabetização,
principalmente na Avaliação Nacional de Alfabetização, levando à
apreensão dos van;iJos sentidos de diferentes textos, tais como: Convite,

cantiga de roda. nava-lingua, poemas, receita culinária, regras de jogo|
história em quadrinhos, mito, conto popular, fábula, texto expositivo e
jornalístico, com o objetivo de consolidar a competência leitora. Cada lição

deverá ser planejada para duas horas/aula, contendo tarefas com graus
progressivos de dificuldade envolvendo diferentes habilidades, além disso

devem ser oferecidos Desafios de Leitura, a serem aplicados
bimestralmente, com o objetivo de fornecer aos alunos uma atividade
lúdica, adequada ao gênero e ao mesmo tempo estimulando o desafio de ler

com fluência. O material do aluno deve incluir, ainda, peças destacáveis e

tabuleiros como maierial de apoio às atividades de leitura e material de

apoio cartonado e destacáve! que fomente o trabalho com as competências

socioemocionais. A cada bloco de conteúdos trabalhados no livro, o aluno
deverá encontrar inserido no próprio livro, sem folhas à parte, simulados, a

serem aplicados hmiestralmente, com aproximadamente 39 questões,

relativas às principais habilidades trabalhadas no bloco de lições anterior e,

progressivamente mais complexas, com o objetivo de propiciar a avaliação

do processo de aprendizagem dos estudantes com relação às habilidades

previstas a partir do irabalho com os descritores da Matriz de Referência do

Saeb. Cada simulada deve considerar o desenvolvimento da competência

leitora a partir da disposição dos seguintes descritores da Matriz de

Referência do Saeb do 2°. Ano (Língua Portuguesa). No livro de Língua

Portuguesa, deverão estar inseridas folhas de respostas / gabaritos

destacáveis, não sendo folhas a parte, que deverão ser preenchidas pelos

alunos ao realizarem .1 simulado, para que se familiarizem com o modelo de

provas oficiais, similar ao das avaliações externas.

Material de apoio pedagógico para o 2o ano do Ensino Fundamental I -
Matemática

Descrição complementar do produto:

Material de apoio pedagógico para o 2o ano do Ensino Fundamental I -

Matemática: Livro u-nsumível, destinado aos alunos do 2° ano do Ensino

Fundamental, com textos e atividades selecionados e elaborados a partir da

Matriz de Referêneii do Saeb. A seqüência de conteúdos deve estar

organizada de acordo com os conteúdos definidos pela Base Nacional

Comum Curricular i BNCC) para o 2o ano, considerando uma ordem

crescente de dificuldade. Em Matemática, os livros devem trabalhar

conceitos fundamentais da Matemática por meio de jogos e da resolução de

situações-problema. desenvolvendo o pensamento estratégico e as

habilidades que serão avaliadas nos exames de alfabetização, contemplando
temas que fomentem ..sse processo, tais como: figuras, numerais, números e

sistema de numeração decimal, seqüências e percursos, grandezas e
medidas, sistema monetário brasileiro, medidas de tempo, deslocamento na

malha quadriculada, tabelas e gráficos, seqüências numéricas e conjuntos,
multiplicação e divisão, figuras geométricas espaciais e planas. Cada lição

deverá ser planejada para duas horas/aula contendo tarefas com graus

progressivos de dificuldade envolvendo diferentes habilidades. O material

do aluno deve inclun rinda. peças destacáveis e tabuleiro como material de
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apoio ao uso dos jogos como recurso didático e material de apoio cartonad
e destacável que fon ente o trabalho com as competências socioemocionai:

A cada bloco de conteúdos trabalhados, o aluno deverá encontrar inserid

no próprio livro, -em folhas à parte, simulados, a serem aplicado

bimestralmente. com aproximadamente 35 questões, relativas às principaii
habilidades trabalhadas no bloco de lições anterior e, progressivamente

mais complexas, com o objetivo de propiciar a avaliação do processo d

aprendizagem dos estudantes com relação às habilidades previstas a partii

do trabalho com o-> descritores da Matriz de Referência do Saeb. Cadz

simulado deve considerar o desenvolvimento da competência matemática s

partir da disposição dos seguintes descritores: Simulado 1 - 2N1.3, 2N1.5

2N1.6, 2N1.7, 2NÍ S. 2A1.1, Simulado 2 - 2N 1.1, 2N2.1. 2M1.1, 2M1.2

2M1.3, 2M1.4, 2M 1 ?. 2M2.3 e 2E1.1, Simulado 3 -2N1.2, 2A1.2, 2A1.3

2A1.4, 2G1.1, 2G2.L 2E1.2, 2E1.3 e 2E2.1 Simulado 4 - 2N1.4, 2N2.2

2N2.3, 2G1.2, 2GU. 2M1.5, 2M1.6, 2M2.1 e 2M2.2, todos referentes i

Matriz de Referêncu do Saeb do 2°. ano (Matemática).

Material de apoio pedagógico para o 3o ano do Ensino Fundamental -

Língua Portuguesa

Descrição complementar do produto:

Material de apoio pedagógico para o 3o ano do Ensino Fundamental -

Língua Portuguesa: livro consumível, destinado aos alunos do 3o ano do

Ensino Fundamental com textos e atividades selecionados e elaborados a

partir da Matriz de Referência do Saeb. A seqüência de conteúdos deve

estar organizada de .iiordo com os conteúdos definidos pela Base Nacional

"omum Curricuiat íBNCC) para o 3o ano, considerando uma ordem

crescente de dificuldade. Km Língua Portuguesa, as atividades devem trazer

uma diversidade dt gêneros textuais a partir dos quais se organizem

exercícios de compreensão que trabalhem múltiplas habilidades, levando à

apreensão dos variadas sentidos de diferentes textos, tais como: História em

quadrinhos, fábula, instruções de confecção, poema, carta pessoal, bilhete e

onvite, texto instrudonal. conto de fadas, notícia, tirinha, poema narrativo,

receita culinária, diano pessoal, anúncio publicitário, conto de assombração,

regras de jogos, conu. de mistério e texto de divulgação científica, com o

objetivo de consolidar a competência leitora. Cada lição deverá ser

planejada para uma h ira/aula, contendo tarefas com graus progressivos de

dificuldade envolvendo diferentes habilidades. O material do aluno deve

incluir material de apoio cartonado e destacável que fomente o trabalho com

as competências soeu-emocionais. A cada bloco de conteúdos trabalhados

no livro, o aluno deverá encontrar inserido no próprio livro, sem folhas à

parte, simulados, a serem aplicados bimestralmente, com aproximadamente

43 questões, relativa- às principais habilidades trabalhadas no bloco de

lições anterior e. progressivamente mais complexas, com o objetivo de
ropiciar a avaliaçãv do processo de aprendizagem dos estudantes com

•elação às habilidade- previstas a partir do trabalho com os descritores da

vlatriz de Referência do Saeb. Cada simulado deve considerar o

iesenvolvimento da competência leitora a partir da disposição dos seguintes

lescritores: Simulado < - Dl. D2, D3, D5, D9 e D10, Simulado 2 - Dl, D2,

}3, D4, D8 e D13. Simulado 3 - D3, D4, D6, D7, D9 e D15, Simulado 4 -

}2, D4, D5, D7. DíO e D14 todos referentes à Matriz de Referência do

>aeb para Língua Portuguesa. No livro de Língua Portuguesa, deverão estar.
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inseridas folhas de respostas / gabaritos destacáveis, não sendo folhas a
parte, que deverão ser preenchidas pelos alunos ao realizarem o simulado,

para que se familiarizem com o modelo de provas oficiais, similar ao das
avaliações externas

Material de apoio pedagógico para o 3o ano do Ensino Fundamental -
Matemática

Descrição complementar do produto:

Material de apoio pedagógico para o 3o ano do Ensino Fundamental -

Matemática: Livro consumível, destinado aos alunos do 3o ano do Ensino

Fundamental, com textos e atividades selecionados e elaborados a partir da
Matriz de Referência do Saeb. A seqüência de conteúdos deve estar

organizada de acordo com os conteúdos definidos pela Base Nacional
Comum Curricular (BNCC) para o 3o ano, considerando uma ordem
crescente de dificuldade. Em Matemática, o foco deve ser o domínio de

estratégias de calcino que levem ao desenvolvimento da competência

matemática, por meio de questões que guiem os alunos, de modo detalhado

e por etapas que pei passem desde a compreensão da linguagem matemática

e dos enunciados ate a resolução das situações-problema. contemplando
temas que fomentem esse processo, tais como: Números de até três dígitos e

sistema de numeração decimal, reta numérica, adição e subtração, números

e gráficos, localização no plano, poliedros e corpos redondos, figuras

geométricas planas, organização retangular na multiplicação, tabela e

multiplicação, númcios de até quatro dígitos e sistema de numeração

decimal, agrupamento -s e decomposições de números, medidas de tempo, de

massa, de capacidade e comprimento, perímetro e divisão. Cada lição

deverá ser planejath para uma hora/aula, contendo tarefas com graus

progressivos de ditKuldade envolvendo diferentes habilidades. O material
do aluno deve incluir, ainda, peças destacáveis de poliedros como material

de apoio ao uso dus jogos como recurso didático e material de apoio

cartonado e destaca ei que fomente o trabalho com as competências
socioemocionaís. A cada bloco de conteúdos trabalhados, o aluno deverá

encontrar inserido no próprio livro, sem folhas à parte, simulados, a serem

aplicados bimestralnicnte, com aproximadamente 56 questões, relativas às
principais habilidade trabalhadas no bloco de lições anterior e,

progressivamente. m;.is complexas, com o objetivo de propiciar a avaliação
do processo de aprendizagem dos estudantes com relação às habilidades

previstas a partir do ir.ibalho com os descritores da Matriz de Referência do

Saeb. Cada simulada deve considerar o desenvolvimento da competência
matemática a partir da disposição dos seguintes descritores: Simulado 1 -

D10, D13, D14, D16 017, D19 e D28, Simulado 2 -Dl, D2. D3, D4, D18,
D20eD27, Simulad.- 3 - D6. D7, D8, D9, D13, D15 e D28, Simulado 4 -

D6, D7, Dl I, D17. D i 8, D20 e D27 todos referentes à Matriz de Referência
do Saeb de Matemanca. No livro de Matemática, deverão estar inseridas
folhas de respostas gabaritos destacáveis, não sendo folhas a parte, que
deverão ser preenchidas pelos alunos ao realizarem o simulado, para que se
familiarizem com o .nodelo de provas oficiais, similar ao das avaliações
externas.

Material de apoio p

Língua Portuguesa

Descrição complementar do produto:

agógico para o 4o ano do Ensino Fundamental -
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Material de apoio pedagógico para o 4o ano do Ensino Fundamental -

Língua Portuguesa: Livro consumível, destinado aos alunos do 4o ano do

Ensino Fundamental, com textos e atividades selecionados e elaborados a
partir da Matriz de Referência do Saeb. A seqüência de conteúdos deve

estar organizada de acordo com os conteúdos definidos pela Base Nacional

Comum Curriculai íBNCC) para o 4° ano, considerando uma ordem
crescente de dificuldade, hm Língua Portuguesa, as atividades devem trazer

uma diversidade de gêneros textuais a partir dos quais se organizem

exercícios de compreensão que trabalhem múltiplas habilidades, levando à
apreensão dos variados sentidos de diferentes textos, tais como: tirinha,

fábula, texto informativo, conto, texto expositivo, poema, verbete, notícia,
texto de divulgação científica, crônica, carta, anúncio publicitário, conto

popular e mito, com o objetivo de consolidar a competência leitora. Cada

lição deverá ser planejada para uma hora/aula, contendo tarefas com graus

progressivos de dificuldade envolvendo diferentes habilidades. O material

do aluno deve inclun. ainda, material de apoio cartonado e destacável que

fomente o trabalho com as competências socioemocionais. A cada bloco de
conteúdos trabalhados no livro, o aluno deverá encontrar inserido no

próprio livro, sen; folhas à parte, simulados, a serem aplicados

bimestralmente, com aproximadamente 36 questões, relativas às principais
habilidades trabalhadas no bloco de lições anterior e, progressivamente mais
complexas, com o objetivo de propiciar a avaliação do processo de

aprendizagem dos esiudantes com relação às habilidades previstas a partir

do trabalho com os descritores da Matriz de Referência do Saeb. Cada

simulado deve considerar o desenvolvimento da competência leitora a partir

da disposição dos seguintes descritores: Simulado 1 -Dl, D2, D3, D4, D5 e
D9, Simulado 2 - D2 D4. D7, D8 e Dl 1, Simulado 3 - D5. D6, D10,' Dl 1,
D14 e D15, Simulado 4 - Dl, D5, D6, D7, D9 e D13 todos referentes à
Matriz de Referência do Saeb para Língua Portuguesa. No livro de Língua

Portuguesa, deverão estar inseridas folhas de respostas / gabaritos

destacáveis, não sendo folhas a parte, que deverão ser preenchidas pelos
alunos ao realizarem ■ simulado, para que se familiarizem com o modelo de

provas oficiais, simih' ao das avaliações externas.

Material de apoio pedagógico para o 4o ano do Ensino Fundamental I -
Matemática

Descrição complementar do produto:

Material de apoio pedagógico para o 4o ano do Ensino Fundamental I -

Matemática: Livro omsumível, destinado aos alunos do 4D ano do Ensino

Fundamental, com tevios e atividades selecionados e elaborados a partir da
Matriz de Referênei;: do Saeb. A seqüência de conteúdos deve estar

organizada de acorda com os conteúdos definidos pela Base Nacional

Comum Curricular (ÍSNCC) para o 4o ano, considerando uma ordem
crescente de dificuldade- Em Matemática, o foco deve ser o domínio de

estratégias de cálcui-. que levem ao desenvolvimento da competência

matemática, por meu- Je questões que guiem os alunos, de modo detalhado

e por etapas que perpassem desde a compreensão da linguagem matemática

e dos enunciados ate a resolução das situações-problema. contemplando
temas que fomentem esse processo, tais como: Números e sistema de

numeração decimal. N úmeros e seqüências numéricas, Figuras geométricas,
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Situações de adição e de subtração, Adição e subtração, Multiplicação
Divisão, Figuras geométricas, Localização, Grandezas e Medidas, Distânci

e perímetro, Área de figuras planas, Números na forma de fração, Ângulo*
Números na forma decimal, Tabelas e gráficos, Unidades de medida d

tempo, Unidades di medida de capacidade e de massa. Cada lição dever

ser planejada para uma hora/aula, contendo tarefas com graus progressivo

de dificuldade emoKendo diferentes habilidades. Deve-se incluir matéria

de apoio, em papel airtonado para facilitar o manuseio dos estudantes, com

peças manipulável sobre tabuada, frações, além de material de apoio

cartonado e destaca-.ei que fomente o trabalho com as competência

socioemocionaís. A uida bloco de conteúdos trabalhados, o aluno dever;

encontrar inserido no próprio livro, sem folhas à parte, simulados, a serem

aplicados bimestrainente. com aproximadamente 56 questões, relativas à:

principais habilidades trabalhadas no bloco de lições anterior e

progressivamente, muis complexas, com o objetivo de propiciar a avaliação

do processo de aprendizagem dos estudantes com relação às habilidade

previstas a partir do trabalho com os descritores da Matriz de Referência do

Saeb. Cada simulado deve considerar o desenvolvimento da competência

matemática a partir da disposição dos seguintes descritores: Simulado 1 -

D2, D13, D14, Dl>. 016. D17eD18, Simulado 2 - Dl, D3, D4, D6, D7,

D24 e D27, Simulada 3 - D10, Dl 1, D21, D22, D23, D25 e D26, Simulado

4 - D5, D8, D9. Dl2, D!9, D20 e D28 todos referentes à Matriz de

Referência do Saeb de Matemática. No livro de Matemática, deverão estar

inseridas folhas de tespostas / gabaritos destacáveis, não sendo folhas a

parte, que deverão >ci preenchidas pelos alunos ao realizarem o simulado,

para que se familian/em com o modelo de provas oficiais, similar ao das

avaliações externas

Material de apoio pedagógico para o 5o ano do Ensino Fundamental -

íngua Portuguesa

Descrição complementar do produto:

Material de apoio pedagógico para o 5o ano do Ensino Fundamental -

~-íngua Portuguesa: livro consumível, destinado aos alunos do 5o ano do

nsino Fundamental, com textos e atividades selecionados e elaborados a

partir da Matriz de Referência do Saeb. A seqüência de conteúdos deve

estar organizada de abordo com os conteúdos definidos pela Base Nacional

"omum Curricular i (iNCC) para o 5o ano, considerando uma ordem

crescente de dificuldade. Em Língua Portuguesa, as atividades devem trazer

uma diversidade de gêneros textuais a partir dos quais se organizem

exercícios de compreensão que trabalhem múltiplas habilidades, levando à

apreensão dos variados sentidos de diferentes textos, tais como: tirinha,

erbete, carta, fábula, nnedota. texto de divulgação científica, conto popular,

poema, notícia, anuncio publicitário, bula, reportagem, poema narrativo,

história em quadrinhex crônica e resenha, com o objetivo de consolidar a

:ompetência leitora Cada lição deverá ser planejada para uma hora/aula,

:ontendo tarefas com graus progressivos de dificuldade envolvendo

iferentes habilidade-, O material do aluno deve incluir material de apoio

:artonado e destaca\el que fomente o trabalho com as competências

;ocioemocionais, A cada bloco de conteúdos trabalhados, o aluno deverá

encontrar inserido no próprio livro, sem folhas à parte, simulados, a serem

plicados bimestraimeme, com aproximadamente 40 questões, relativas às
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principais habilidades trabalhadas no bloco de lições anterior e

progressivamente mms complexas, com o objetivo de propiciar a avaliaçã

do processo de aprendizagem dos estudantes com relação às habilidade

previstas a partir do trabalho com os descritores da Matriz de Referência d<

Saeb. Cada simulado deve considerar o desenvolvimento da competênci

leitora a partir da disposição dos seguintes descritores: Simulado 1 - Dl

D4, D8, D9 e D12. Simulado 2 - D2, D7, D8, D10, Dl 1 e D15, Simulado 3

-D3, D5, D6, D10. DI2 e D14, Simulado 4 - D7, D9, Dl 1, D13, D14

D15 todos referentes à Matriz de Referência do Saeb de Língua Portuguesa

No livro de Língua Portuguesa, deverão estar inseridas folhas de respostas

gabaritos destacávcis. não sendo folhas a parte, que deverão ser preenchida

pelos alunos ao realizarem o simulado, para que se familiarizem com <

modelo de provas oficiais, similar ao das avaliações externas.

Material de apoio pedagógico para o 5o ano do Ensino Fundamental I -

Matemática

Descrição complementar do produto:

Material de apoio pedagógico para o 5o ano do Ensino Fundamental I -

Matemática: Livro censumível, destinado aos alunos do 5o ano do Ensino

Fundamental, com u-uos e atividades selecionados e elaborados a partir d

Matriz de Referênu.t do Saeb. A seqüência de conteúdos deve estar

organizada de acordo com os conteúdos definidos pela Base Naciona

Comum Curricular (BNCC) para o 5o ano, considerando uma ordem

crescente de dificuldade. Em Matemática, o foco deve ser o domínio de

stratégias de cálculo que levem ao desenvolvimento da competência

matemática, por meie de questões que guiem os alunos, de modo detalhado

por etapas que perpassem desde a compreensão da linguagem matemática

e dos enunciados ale a resolução das situações-problema, contemplando

temas que fomentem esse processo, tais como: Números e sistema de

numeração decimal. Poliedros e corpos redondos, Adição e subtração,

Multiplicação e divido. Localização e movimentação no plano, Polígonos,

Unidades de medida de tempo, Números na forma de fração, Operações

;om números na forma de fração, Grandezas e medidas de comprimento,

Perímetro, Localização, movimentação e plano cartesiano. Números na

prma decimal, Opeuções com números na forma decimal, Porcentagem,

Área, Ampliação e redução de figuras, Unidades de medida de massa,
Unidades de medida de capacidade, Tabelas e gráficos. Cada lição deverá

er planejada para uin;i hora/aula, contendo tarefas com graus progressivos

de dificuldade envolvendo diferentes habilidades. Deve-se incluir material

de apoio, em papel eartonado para facilitar o manuseio dos estudantes, com

peças e tabuleiros de iogos de batalha naval e frações, além de material de

apoio destacável para o fomento ao trabalho com competências

locioemocionaís. A eada bloco de conteúdos trabalhados, o aluno deverá

encontrar inserido no próprio livro, sem folhas à parte, simulados, a serem

aplicados bimestralmente, com aproximadamente 56 questões, relativas às

principais habilidades trabalhadas no bloco de lições anterior e,

írogressivamente. mai- complexas, com o objetivo de propiciar a avaliação

Io processo de aprendizagem dos estudantes com relação às habilidades

•revistas a partir do trabalho com os descritores da Matriz de Referencia do

aeb. Cada simulado leve considerar o desenvolvimento da competência

natemática a partir ci;i disposição dos seguintes descritores: Simulado 1 -
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D2, D13, D14, D15. D16, D17 e D18, Simulado 2 - Dl, D3, D4, D6, D"
D24 e D27, Simulado 3 - D10, Dl 1, D21, D22, D23, D25 e D26, Simulad

4 - D5, D8, D9. 1)12, D19 D20 e D28 todos referentes à Matriz d
Referência do Saeb de Matemática. No livro de Matemática, deverão esta

inseridas folhas de lespostas / gabaritos destacáveis, não sendo folhas
parte, que deverão -vr preenchidas pelos alunos ao realizarem o simulado

para que se familian/em com o modelo de provas oficiais, similar ao da:
avaliações externas

Material de apoio pedagógico para o 6o ano do Ensino Fundamental -
Língua Portuguesa

Descrição complementar do produto:

Material de apoio pedagógico para o 6o ano do Ensino Fundamental -

Língua Portuguesa i ivro consumível, destinado aos alunos do 6o ano do

Ensino Fundamentai com textos e atividades selecionados e elaborados

partir da Matriz de Referência do Saeb. A seqüência de conteúdos deve

estar organizada de acordo com os conteúdos definidos pela Base Naciona

Comum Curriculai iBNCC) para o 6o ano, considerando uma ordem

crescente de dificuknide. Em Língua Portuguesa, as atividades devem trazer

uma diversidade de gêneros textuais a partir dos quais se organizem

exercícios de compreensão que trabalhem múltiplas habilidades, levando à

apreensão dos variados sentidos de diferentes textos, tais como: e-mail

arta pessoal, caita de reclamação, conto popular, notícia, reportagem,

diário, roteiro de Teatro, anúncio publicitário, cartum, tira, história em

quadrinhos, poema, relato pessoal e de viagem, poema visual, verbete de

dicionário e de enuclopédia, artigo de opinião, com o objetivo de

consolidar a competência leitora. Cada lição deverá ser planejada para uma

hora/aula, contendo tarefas com graus progressivos de dificuldade

envolvendo diferente- habilidades. A cada bloco de conteúdos trabalhados,

o aluno deverá encontrar inserido no próprio livro, sem folhas à parte,

imulados, a sereii: aplicados bimestralmente, relativos às principais

habilidades trabalhada no bloco de lições anterior e, progressivamente mais
complexas, com o objetivo de propiciar a avaliação do processo de

aprendizagem dos e>>iudantes com relação às habilidades previstas a partir

do trabalho com os uescritores da Matriz de Referência do Saeb. Cada

simulado deve considerar o desenvolvimento da competência leitora a partir

da disposição dos seguintes descritores: Simulado 1 - Dl, D2, D3, D4, D9,

D10 e D12, Simulado 2 - D5. D6, D13, D14, D18, D19 e D20, Simulado 3

-D5, Dll, DI3. Dl 5 D16, D17 e D18, Simulado 4 - D7, D8, D12, D14,

D19, D20 e D21 todos referentes à Matriz de Referência do Saeb de Língua

Portuguesa. No livro de Língua Portuguesa, deverão estar inseridas folhas

de respostas / gabarn.^ destacáveis, não sendo folhas a parte, que deverão

ser preenchidas pelo, alunos ao realizarem o simulado, para que se

'amiliarizem com o modelo de provas oficiais, similar ao das avaliações
xternas.

vlaterial de apoio pedagógico para o 6o ano do Ensino Fundamental -

Matemática

Descrição complementar do produto:

Material de apoio pedagógico para o 6° ano do Ensino Fundamental -

Matemática: Livro tvisumível, destinado aos alunos do 6o ano do Ensino

■undamental, com te\ios e atividades selecionados e elaborados a partir da
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Matriz de Retereiic-a do Saeb. A seqüência de conteúdos deve esta

organizada de acouio com os conteúdos definidos pela Base Naciona

Comum Curricular :BNCC) para o 6o ano, considerando uma orden

crescente de dificuldade. Em Matemática, o foco deve ser o domínio d

estratégias de cálculo que levem ao desenvolvimento da competênci;

matemática, por meu* de questões que guiem os alunos, de modo detalhad

e por etapas que perpassem desde a compreensão da linguagem matemátie

e dos enunciados ate a resolução das situações-problema, contemplando

temas que fomentem esse processo, tais como: Reta numérica e operações,

problemas com números naturais, figuras não planas, leitura, interpretação

construção de tabela- e gráficos, diferentes representações de um número

frações, decimais, porcentagem, triângulos e quadriláteros, operações

problemas com frações e decimais, localização, giros e ângulos, perímetro e

ampliação de figura, área, medidas de massa e de capacidade. Cada lição

deverá ser planejada para uma hora/aula, contendo tarefas com graus

progressivos de dificuldade envolvendo diferentes habilidades. A cada

bloco de conteúdo;- trabalhados, o aluno deverá encontrar inserido no

próprio livro, sen. folhas à parte, simulados, a serem aplicado

bimestralmente. relativos âs principais habilidades trabalhadas no bloco de

lições anterior e. progressivamente, mais complexas, com o objetivo de

propiciar a avaliação do processo de aprendizagem dos estudantes com

relação às habilidade-* previstas a partir do trabalho com os descritores d

Matriz de Referêiuia do Saeb. Cada simulado deve considerar .

desenvolvimento da competência matemática a partir da disposição dos

seguintes descritores Simulado 1 - D2, D16, D18, DÍ9 e D36, Simulado 2

- D21, D22, D23, D2 l, D28 e D36, Simulado 3 - D3, D4, D25, D26, D28 e

D37, Simulado 4 - Dl. D5. D6, D12, D13, D15 e D26 todos referentes à

Matriz de Referência do Saeb de Matemática. No livro de Matemática,

deverão estar insend is folhas de respostas / gabaritos destacáveis, não

sendo folhas a pano, que deverão ser preenchidas pelos alunos ao

realizarem o simulado, para que se familiarizem com o modelo de provas

oficiais, similar ao da^ avaliações externas.

Material de apoio pedagógico para o 7o ano do Ensino Fundamental -

íngua Portuguesa

Descrição complemeü ar do produto:

Material de apoio pedagógico para o T ano do Ensino Fundamental -

,íngua Portuguesa: í vro consumível, destinado aos alunos do T ano do

nsino Fundamental. .:om textos e atividades selecionados e elaborados a

partir da Matriz de Referência do Saeb. A seqüência de conteúdos deve

estar organizada de <k >rdo com os conteúdos definidos pela Base Nacional

Oomum Curricular í UNCC) para o T ano, considerando uma ordem

rescente de dificuldade Em Língua Portuguesa, as atividades devem trazer

uma diversidade de gêneros textuais a partir dos quais se organizem

exercícios de compreensão que trabalhem múltiplas habilidades, levando à

apreensão dos variada sentidos de diferentes textos, tais como: mito, conto

de mistério, poema contemporâneo e haicai, letra de canção, soneto, fábula,
resumo, sinopse, inii •■gráfico, cordel, relato de memória, romance, carta

iberta, anúncio publicitário, artigo de divulgação científica, depoimento,

mtrevista e artigo de opinião, com o objetivo de consolidar a competência

eitora. Cada lição devera ser planejada para uma hora/aula, contendo
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tarefas com graus progressivos de dificuldade envolvendo diferente;

habilidades. A cada bloco de conteúdos trabalhados, o aluno deven

encontrar inserido no próprio livro, sem folhas à parte, simulados, a sererr

aplicados bimestralmente. relativos às principais habilidades trabalhadas nc

bloco de lições anterior e, progressivamente mais complexas, com

objetivo de propiciar a avaliação do processo de aprendizagem dos

estudantes com relação às habilidades previstas a partir do trabalho com os

descritores da Matuz de Referência do Saeb. Cada simulado deve

considerar o desemoivimento da competência leitora a partir da disposição

dos seguintes descninres: Simulado 1 - D5, D6, D9, D10, Dl 1, D12 e D15

Simulado 2- D2. D:. D14. D15, D19 e D20, Simulado 3 - Dl, D4, D6, D8

D12, D13 e D17. Simulado 4- D5, D7, D8, D14, DI8, D20 e D21 todos

referentes à Matriz de Referência do Saeb de Língua Portuguesa. No livro

de Língua Portuguesa, deverão estar inseridas folhas de respostas / gabarito,

destacáveis, não sendo folhas a parte, que deverão ser preenchidas pelo;

alunos ao realizarem ..> simulado, para que se familiarizem com o modelo de

provas oficiais, similar ao das avaliações externas.

Material de apoio pedagógico para o T ano do Ensino Fundamental -

Matemática

Descrição complementar do produto:

Material de apoio pedagógico para o 7o ano do Ensino Fundamental -

Matemática: Livro unsumível, destinado aos alunos do T ano do Ensino

Fundamental, com textos e atividades selecionados e elaborados a partir da

Matriz de Referénu;: do Saeb. A seqüência de conteúdos deve estar

organizada de acorde com os conteúdos definidos pela Base Nacional

Comum Curriculai i BNCC) para o 7o ano, considerando uma ordem

crescente de dificuldade. Em Matemática, o foco deve ser o domínio de

estratégias de cálculo que levem ao desenvolvimento da competência

matemática, por meie de questões que guiem os alunos, de modo detalhado

e por etapas que perpassem desde a compreensão da linguagem matemática

e dos enunciados ate a resolução das situações-problema, contemplando

temas que fomentem esse processo, tais como: reta numérica, operações e

problemas com números inteiros, medidas e raiz quadrada, coordenadas

cartesianas, operações e problemas com números racionais, frações,

Expressões algébriea-. Triângulos, Quadriláteros, Problemas envolvendo

ráfícos, Perímetro e Área, Porcentagem, Grandezas proporcionais,

Construção de tabela-- e gráficos. Cada lição deverá ser planejada para uma

hora/aula, contendo tarefas com graus progressivos de dificuldade

nvolvendo diferente^ habilidades. A cada bloco de conteúdos trabalhados,

■ aluno deverá encontrar inserido no próprio livro, sem folhas à parte,

simulados, a serem aplicados bimestralmente, relativos às principais

habilidades trabalhadas no bloco de lições anterior e, progressivamente,

mais complexas, com o objetivo de propiciar a avaliação do processo de

aprendizagem dos estudantes com relação às habilidades previstas a partir

do trabalho com os descritores da Matriz de Referência do Saeb. Cada

imulado deve considerar o desenvolvimento da competência matemática a

partir da disposição des seguintes descritores: Simulado 1 - D9, Dl 5, D16,

D18, D20, D27 e D i S. Simulado 2 - D17, D18, D21, D22, D23, D25 e

D26, Simulado 3 - D- IX D25, D26 e D36, Simulado 4 - D12, D13, D25,

D28, D29 e D37 todos referentes à Matriz de Referência do Saeb de
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Matemática. No li\m de Matemática, deverão estar inseridas folhas d

respostas / gabaritos destacáveis, não sendo folhas a parte, que deverão se

preenchidas pelos alunos ao realizarem o simulado, para que s

familiarizem com o modelo de provas oficiais, similar ao das avaliaçõe
externas.

Material de apoio pedagógico para o 8o ano do Ensino Fundamental -
Língua Portuguesa

Descrição complementar do produto:

Material de apoio pedagógico para o 8o ano do Ensino Fundamental -

Língua Portuguesa; i.ivro consumível, destinado aos alunos do 8o ano do

Ensino Fundamental, com textos e atividades selecionados e elaborados

partir da Matriz de Referência do Saeb. A seqüência de conteúdos deve

estar organizada de acordo com os conteúdos definidos pela Base Naciona

Comum Curricular i BNCC) para o 8o ano, considerando uma ordem

crescente de dificuldade. Em Língua Portuguesa, as atividades devem trazer

uma diversidade ck gêneros textuais a partir dos quais se organizem

exercícios de compreensão que trabalhem múltiplas habilidades, levando à

apreensão dos variados sentidos de diferentes textos, tais como: auto

cordel, apólogo, prólogo, romance, resenha crítica, crônica, notícia, estatuto

abaixo-assinado, reportagem, entrevista, tira, cartum, manual de instruções

biografia, autobiogralia, artigo de opinião, editorial e artigo de divulgação

científica, com o obictivo de consolidar a competência leitora. Cada lição

deverá ser planejada para uma hora/aula, contendo tarefas com grau

progressivos de dificuldade envolvendo diferentes habilidades. A cada

bloco de conteúdo* trabalhados, o aluno deverá encontrar inserido no

próprio livro, sem folhas à parte, simulados, a serem aplicados

bimestralmente, com iproximadamente 56 questões, relativas às principais

habilidades trabalhacUis no bloco de lições anterior e, progressivamente mais

complexas, com o objetivo de propiciar a avaliação do processo de

aprendizagem dos esuidantes com relação às habilidades previstas a partir

do trabalho com os desentores da Matriz de Referência do Saeb. Cada

imulado deve considerar o desenvolvimento da competência leitora a partir

da disposição dos seguintes descritores: Simulado 1 -D3, D4, D6, D9, D10,

Dl 1 e D20, Simulado 2 - Dl. D2, D4, D12, D15, D17 e Dl8, Simulado 3 -

D5, D13, D15, D!6. Dl 7, Dl9 e D20, Simulado 4 - D7, D8, D9, D12, D33,

D14 e D21 todos retcrentes à Matriz de Referência do Saeb de Língua

Portuguesa. No livre de Língua Portuguesa, deverão estar inseridas folhas

de respostas / gabamos destacáveis, não sendo folhas a parte, que deverão

ser preenchidas pelo- alunos ao realizarem o simulado, para que se

familiarizem com o modelo de provas oficiais, similar ao das avaliações
externas.

Material de apoio pedagógico para o 8o ano do Ensino Fundamental -
Matemática

Descrição complementar do produto:

Material de apoio pedagógico para o 8o ano do Ensino Fundamental -

vlatemática: Livro consumível, destinado aos alunos do 8o ano do Ensino

undamental, com te\ios e atividades selecionados e elaborados a partir da

vlatriz de Referência do Saeb. A seqüência de conteúdos deve estar

wganizada de acord-- com os conteúdos definidos pela Base Nacional

'omum Curricular 11 iNCC) para o 8° ano, considerando uma ordem
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crescente de dificuldade. Em Matemática, o foco deve ser o domínio d

estratégias de cálculo que levem ao desenvolvimento da competênci

matemática, por meu» de questões que guiem os alunos, de modo detalhad

e por etapas que perpassem desde a compreensão da linguagem matemátic

e dos enunciados ate a resolução das situações-problema, contemplandi

temas que fomentem esse processo, tais como: Potenciação, Radiciação

Números e expressões numéricas, Problemas envolvendo tabelas e gráficos

Propriedades dos triângulos e quadriláteros, problemas com número

racionais, construção de tabelas e gráficos, perímetro, área, expressõe

algébricas, volume l capacidade, sistemas, porcentagem, mapas e figuras

geométricas, ampliação e redução de figuras. Cada lição deverá se

planejada para uma hora/aula, contendo tarefas com graus progressivos de

dificuldade envolvendo diferentes habilidades. A cada bloco de conteúdo

trabalhados, o aluno iieverã encontrar inserido no próprio livro, sem folhas;

parte, simulados, a serem aplicados bimestralmente, com aproximadamente

56 questões, relati\a> às principais habilidades trabalhadas no bloco de

lições anterior e, pi agressivamente, mais complexas, com o objetivo de

propiciar a avaliação- do processo de aprendizagem dos estudantes com

relação às habilidade previstas a partir do trabalho com os descritores d

Matriz de Relerênua do Saeb. Cada simulado deve considerar o

desenvolvimento da competência matemática a partir da disposição dos

seguintes descritores: Simulado 1 -D16, D17, D18, D19, D25, D26, D27 e

D36, Simulado 2 - 1)3. D4. Dl7, D19, D26 e D37, Simulado 3 - D3, D4,

D12, D13, D14, D2o e D30, Simulado 4 - Dl, D2, D5, D14, D28 D30 e

D34 todos referentes á Matriz de Referência do Saeb de Matemática. No

livro de Matemática, .ieverão estar inseridas folhas de respostas / gabaritos

destacáveis, não sendo folhas a parte, que deverão ser preenchidas pelos

alunos ao realizarem .. simulado, para que se familiarizem com o modelo de

provas oficiais, simil.i-- ao das avaliações externas.

Material de apoio pedagógico para o 9o ano do Ensino Fundamental -

" íngua Portuguesa

Descrição complementar do produto:

Material de apoio pedagógico para o 9o ano do Ensino Fundamental -

íngua Portuguesa. Livro consumível, destinado aos alunos do 9o ano do

Ensino Fundamental, eom textos e atividades selecionados e elaborados a

partir da Matriz de Referência do Saeb. A seqüência de conteúdos deve

:star organizada de acordo com os conteúdos definidos pela Base Nacional

:omum Curricular i ÍÍNCC) para o 9o ano, considerando uma ordem

rescente de dificuldade. Em Língua Portuguesa, as atividades devem trazer

uma diversidade de gêneros textuais a partir dos quais se organizem

xercicios de compreensão que trabalhem múltiplas habilidades, levando à

apreensão dos variada sentidos de diferentes textos, tais como: Biografia e

autobiografia, crônica, conto e romance de ficção científica, tira, cartum e

charge, fábula, minknnto, haicai e soneto, verbete enciclopédico e de

licionário, manual de instruções, anúncio publicitário, infográfíco, resumo,

esenha crítica, artigo de opinião, carta denúncia, notícia e reportagem com

> objetivo de consolidar a competência leitora. Cada lição deverá ser

lanejada para uma ht-ra/aula, contendo tarefas com graus progressivos de
iifículdade envolvendo diferentes habilidades. A cada bloco de conteúdos
rabalhados, o aluno deverá encontrar inserido no próprio livro, sem folhas à

UND 248
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parte, simulados, a ^rem aplicados bimestralmente, com aproximadamente

56 questões, relativas às principais habilidades trabalhadas no bloco de

lições anterior e, progressivamente mais complexas, com o objetivo de

propiciar a avaliação do processo de aprendizagem dos estudantes com
relação às habilidades previstas a partir do trabalho com os descritores da

Matriz de Referência do Saeb. Cada simulado deve considerar o

desenvolvimento da competência leitora a partir da disposição dos seguintes
descritores: Simuladc i - D5, D7, D9, D10, Dll, D12 e D] 6, Simulado 2-

D3, D4, D6, D18. Í)i9, D20 e D21, Simulado 3 - Dl, D3, D4, D5, D12,

D13 e D15, Simulado 4 - D2, D8, D13, D14, DI5, D17 e D21 todos

referentes à Matriz de Referência do Saeb de Língua Portuguesa. No livro

de Língua Português. deverão estar inseridas folhas de respostas / gabaritos

destacáveis, não sendo folhas a parte, que deverão ser preenchidas pelos

alunos ao realizarem o simulado, para que se familiarizem com o modelo de

provas oficiais, sinn In r ao das avaliações externas.

Material de apoio pedagógico para o 9o ano do Ensino Fundamental -
Matemática

Descrição complementar do produto:

Material de apoio pedagógico para o 9o ano do Ensino Fundamental -

Matemática: Livro ivnsumível, destinado aos alunos do 9o ano do Ensino

Fundamental, com it:\tos e atividades selecionados e elaborados a partir da

Matriz de Referência do Saeb. A seqüência de conteúdos deve estar

organizada de acordo com os conteúdos definidos pela Base Nacional

Comum Curriculai ; BNCC) para o 9o ano, considerando uma ordem

crescente de dificuldade. Em Matemática, o foco deve ser o domínio de

estratégias de cálculo que levem ao desenvolvimento da competência

matemática, por meu- de questões que guiem os alunos, de modo detalhado

e por etapas que perpassem desde a compreensão da linguagem matemática

e dos enunciados ate a resolução das situações-problema, contemplando

temas que fomentem esse processo, tais como: Frações e decimais, medidas

e porcentagem, resolução de problemas, radicais e problemas com números

racionais, expressões algébricas, figuras semelhantes, plano cartesiano:

ponto médio, perímetio e área, proporções e grandezas, ângulos e triângulo

retângulo, equações polinomiais do 2o. Grau, equações e inequações, tabelas

e gráficos, resoluçn. de sistemas no plano cartesiano, polígonos e

e volume. Cada lição deverá ser planejada para uma

tarefas com graus progressivos de dificuldade

envolvendo diferente- habilidades. A cada bloco de conteúdos trabalhados,

o aluno deverá encontrar inserido no próprio livro, sem folhas à parte,

simulados, a serem aplicados bimestralmente, com aproximadamente 56
questões, relativas às principais habilidades trabalhadas no bloco de lições

anterior e, progressi\ amente. mais complexas, com o objetivo de propiciar a

avaliação do procedo de aprendizagem dos estudantes com relação às

habilidades prevista- .= partir do trabalho com os descritores da Matriz de
Referência do Saeb ( .ida simulado deve considerar o desenvolvimento da

competência matemaiiea a partir da disposição dos seguintes descritores:

Simulado 1 -Dl 5. D!<>, D21, D21, D22, D23, D26, D27 e D28. Simulado 2

- D5, D7, D9, D24. D 29, D30 e D32 , Simulado 3 - D6. D7, D10, D28,

D31, D33, D36 c D3". Simulado 4 - D4, D8, Dll, D13, D14, D28 e D35

todos referentes à Man n de Referência do Saeb de Matemática. No livro de

circunferência, área

hora/aula, contendo

UND 248
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Matemática, devcnV estar inseridas folhas de respostas / gabarito

destacáveis, não sen,Io folhas a parte, que deverão ser preenchidas pelo

alunos ao realízaren > simulado, para que se familiarizem com o modelo d-

provas oficiais, similar ao das avaliações externas.

Material de apoio

Matemática

odagogico para o 9o ano do Ensino Fundamental -

Descrição complementar do produto:

Material de apoio pedagógico para o 9o ano do Ensino Fundamental -

Matemática: Livro consumível, destinado aos alunos do 9o ano do Ensino

Fundamental, com n-xtos c atividades selecionados e elaborados a partir d

Matriz de Referência do Saeb. A seqüência de conteúdos deve estar

organizada de acordo com os conteúdos definidos pela Base Naciona

Comum Curricular i BNCC) para o 9o ano, considerando uma ordem

crescente de dificuUade. Em Matemática, o foco deve ser o domínio de

estratégias de cálculo que levem ao desenvolvimento da competênci

matemática, por meio de questões que guiem os alunos, de modo detalhado

e por etapas que perpassem desde a compreensão da linguagem matemática

e dos enunciados au a resolução das situações-problema. contemplando

temas que fomentem esse processo, tais como: Frações e decimais, medida

e porcentagem, resoiução de problemas, radicais e problemas com números

racionais, expressòo algébricas, figuras semelhantes, plano cartesiano:

ponto médio, perímetro e área, proporções e grandezas, ângulos e triângulo

retângulo, equações pofínomiais do 2o. Grau, equações e inequações, tabelas

e gráficos, resolução de sistemas no plano cartesiano. polígonos e

circunferência, área ._ volume. Cada lição deverá ser planejada para uma

hora/aula, contendi. Tarefas com graus progressivos de dificuldade

envolvendo difereme- habilidades. A cada bloco de conteúdos trabalhados,

o aluno deverá encontrar inserido no próprio livro, sem folhas à parte,

imulados, a serem aplicados bimestralmente, com aproximadamente 56

questões, relativas a> principais habilidades trabalhadas no bloco de lições

anterior e, progressi\,nnente. mais complexas, com o objetivo de propiciara

avaliação do procedo de aprendizagem dos estudantes com relação às

habilidades previstas ,, partir do trabalho com os descritores da Matriz de

Referência do Saeb. ( ada simulado deve considerar o desenvolvimento da

competência matemática a partir da disposição dos seguintes descritores:

Simulado 1 - Dl 5, D t0, D21. D21, D22, D23, D26, D27 e D28, Simulado 2

- D5, D7, D9, D24. l> 29, D30 e D32 , Simulado 3 - D6, D7, D10, D28,

D31, D33, D36e D?~. Simulado 4 - D4, D8, Dl 1, D13, D14, D28 e D35

todos referentes à Matriz de Referência do Saeb de Matemática. No livro de

Matemática, deverão estar inseridas folhas de respostas / gabaritos

destacáveis, não sendr folhas a parte, que deverão ser preenchidas pelos

alunos ao realizarem r simulado, para que se familiarizem com o modelo de

provas oficiais, similai ao das avaliações externas.

Material de apoio pedagógico para o Professor - Planejador Diário

Descrição complementar do produto:

Material de apoio pedagógico para o Professor - Planejador Diário: Livro

onsumível, destinada aos professores do Ensino Fundamental 1 e 2,

naterial contém informações importantes, que contribuirão para as práticas

edagógicas dos doe >. ntes. O Diário do Professor, possui informações,

UND
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conteúdos e apontamentos alinhados aos conteúdos ministrados aos aluno;

dando-lhes subsídios para auxiliar no planejamento escolar e n

monitoramento do projeto. As abordagens encontram-se alinhadas com

Matriz de Referêna;; do Saeb, assim como organizadas de acordo com o

conteúdos definidos pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para

Ensino Fundamentai. Deverá ser disponibilizado ambiente virtual qu

forneça à aos docentes uma visão geral acerca do aprendizado do

estudantes no que Jiz respeito à competência leitora e competênci

matemática, onde dc\em ser tabulados resultados dos simulados feitos pelo

estudantes, propiciando a professor o monitoramento da evolução do aluno

Vinculado aos relatórios disponibilizados no ambiente virtual, deverão se

realizadas capacitações presenciais ou remotas, definidas a partir de

alinhamento prévio entre as partes, contemplando a apresentação do

material didático e ^cus recursos complementares, bem como a oferta d

estratégias de intenenção a partir do diagnóstico apresentado por meio dos

simulados.

Material de apoio pedagógico para o Coordenador

Descrição complementar do produto:

Material de apoio pedagógico para o Coordenador - Ensino Fundamental

e 2: Livro consumivel, destinado aos Coordenadores, em volume

individualizado pela sua área de atuação, Ensino Fundamental I ou 2. O

material contém iniorniações importantes, que contribuirão para as prática

pedagógicas e dilemas dos Coordenadores. O Manual do Coordenador

desenvolvido para po-sibilitar uma jornada para a educação de qualidade. O

profissional contara ,om informações sobre a gestão pedagógica e sua

atribuições, norteando a sua atuação, assim como apontamentos importantes

no que tange ao SAI li e o IDEB, conceitos e sugestões para implementação

do Projeto, inclusi\e com planos de ação para dar suporte aos professores,

bem como à propo^tü pedagógica. As abordagens encontram-se alinhadas

com a Matriz de Referência do Saeb, assim como organizadas de acordo

:om os conteúdos de! inidos pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC)

para o Ensino Fumhfnenial. Deverá ser disponibilizado ambiente virtual

que forneça à aos cíucentes uma visão geral acerca do aprendizado dos

tstudantes e desempenho do professor no que diz respeito à competência

leitora e competência matemática, onde devem ser tabulados resultados dos

simulados feitos pelos estudantes, propiciando ao coordenador o

monitoramento da e\o!uçâo do projeto de forma macro. Vinculado aos

relatórios disponibilizados no ambiente virtual, deverão ser realizadas

capacitações presenciais ou remotas, definidas a partir de alinhamento

prévio entre as partes contemplando a apresentação do material didático e

seus recursos compiomentares, bem como a oferta de estratégias de

ntervenção a partir d< diagnóstico apresentado por meio dos simulados.

Guia de Recursos Didáticos

Descrição complementar do produto:

Guia de Recursos Did.ilicos destinado aos professores atendendo do Io ao 5C

ano, totalmente articulado com os livros individualizados dos alunos,
bordando a disciplina de matemática.

Guia de Recursos Díd iiicos

Descrição complemenur do produto:

Guia de Recursos Did;tticos destinado aos professores atendendo do Io ao 5(

UND
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ano, totalmente amoulado com os livros individualizados dos alunos,
abordando a disciplina de português. ■

Guia de Recursos Didáticos

Descrição complementar do produto:

Guia de Recursos Didáticos destinado aos professores atendendo do 6o ao 9o

ano, totalmente articulado com os livros individualizados dos alunos,

abordando a disciplina de matemática.

Guia de Recursos Didáticos

Descrição complementar do produto:

Guia de Recursos Dufãticos destinado aos professores atendendo do 6o ao 9o

ano, totalmente articulado com os livros individualizados dos alunos,
abordando a disciplina de português.

UND

UND
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Atenciosamente,

Ducilene Soati

Secretária Mtmic
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Sobradinho/BA, em 17 de novembro de 2020.

Circular Interno nQ 228/2020

DGCBS/DIVISÃO DE COMPRAS

Prezados (as),

Solicito que seja feito o levantamento de preços de mercado [no mínimo 03 cotações]

destinado à Selecionar proposta destinada a contratação de empresa para eventual

aquisição de MATERIAIS PEDAGÓGICOS destinados a atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Fducação do Município de Sobradinho, conforme especificações
abaixo:

ITEM

01

02

DESCRIÇÃO

Material de apoio peoagógico para o 1o ano do Ensino Fundamental - Língua
Portuguesa

Descrição complementar do produto:

Material de apoio peaagógico para o 1o ano do Ensino Fundamental - Língu

Portuguesa: Livro consumível, destinado aos alunos do 1o ano do Ensino

Fundamental, com textos e atividades selecionados e elaborados a partir da

Matriz de Referência do Saeb. A seqüência de conteúdos deve estar
organizada de acordo com os conteúdos definidos pela Base Naciona

Comum Curricular (BNCC) para o 1o ano, considerando uma ordem crescente

de dificuldade. Em Língua Portuguesa, o livro deve enfatizar a aquisição do
sistema de escrita alfabético e dar início às práticas de fluência e

compreensão leitora que trabalhem múltiplas habilidades, levando i

apreensão dos variaoos sentidos de diferentes textos, tais como: Advinha

quadrinha, parlenda oilhete, piada, texto jornalístico, legenda, curiosidade

tirinha, lenda e fábula, com o objetivo de consolidar a competência leitora.
Cada lição deverá ser planejada para duas horas/aula, contendo tarefas com
graus progressivos oe dificuldade envolvendo diferentes habilidades além

disso devem ser oferecidos Desafios de Leitura, a serem aplicados
bimestralmente, com o objetivo de fornecer aos alunos uma atividade lúdica,

adequada ao gênero e ao mesmo tempo estimulando o desafio de ler com
fluência. O material do aluno deve incluir, ainda, peças destacáveis e

tabuleiros como material de apoio ás atividades de leitura e material de apoio
cartonado e destacavel que fomente o trabalho com as competências
socioemocionaís. A cada bioco de conteúdos trabalhados no livro, o aluno

deverá encontrar inserido no próprio livro, sem folhas á parte, simulados, a
serem aplicados bimestralmente, relativos às principais habilidades

trabalhadas no bloco de lições anterior e, progressivamente mais complexas,

com o objetivo de propiciar a avaliação do processo de aprendizagem dos
estudantes com relação às habilidades previstas a partir do trabalho com os

descritores da Matriz de Referência do Saeb. Cada simulado deve considerar
o desenvolvimento na competência leitora a partir da disposição dos
descritores que compõem a Matriz de Referência do Saeb para o 1o ano, em
Língua Portuguesa Deverá ser disponibilizado ambiente virtual que forneça à
secretaria de educação às escolas e aos professores uma visão geral acerca

do aprendizado dos estudantes no que diz respeito à competência leitora e
competência matemática, onde devem ser tabulados resultados dos
simulados feitos pelos estudantes, propiciando a gestão e monitoramento da
evolução da rede de ensino durante a implementação do material e suas
propostas pedagógica

Material de apoio peaagógico para o
Matemática

1o ano do Ensino Fundamental I -

UNO

UND

UND

QUANT.

320

320
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Material de apoio pedagógico para o 1o ano do Ensino Fundamental I -

Matemática: Livro ccnsumivel, destinado aos alunos do 1o ano do Ensin

Fundamentai, com textos e atividades selecionados e elaborados a partir dí

Matriz de Referência do Saeb. A seqüência de conteúdos deve esta.

organizada de acordo com os conteúdos definidos pela Base Naciona

Comum Curricular (BNCC) para o 1o ano, considerando uma ordem crescenfc
de dificuldade. Em Matemática, os livros devem trabalhar conceito

fundamentais da Matemática por meio de jogos e da resolução de situações

problema, desenvolvendo o pensamento estratégico e as habilidades qu

serão avaliadas nos exames de alfabetização, contemplando temas que

fomentem esse processo, tais como: números e códigos, formas, sistema

monetário brasileiro percurso e deslocamento, seqüências numéricas, adição

e subtração, figuras geométricas planas e espaciais, medidas de tempo,

decomposição, tabeias e gráficos. Cada lição deverá ser planejada para duas

horas/aula contendo tarefas com graus progressivos de dificuldade
envolvendo diferentes habilidades. O material do aluno deve incluir, ainda

peças destacáveis como material de apoio ao uso dos jogos como recurso

didático e material de apoio cartonado e destacável que fomente o trabalho
com as competências socioemocionais. A cada bloco de conteúdo,

trabalhados, o aluno deverá encontrar inserido no próprio livro, sem folhas à

parte, simulados, a serem aplicados bimestralmente, com aproximadamente

30 questões, relativas às principais habilidades trabalhadas no bloco de lições
anterior e, progressivamente, mais complexas, com o objetivo de propiciar a

avaliação do processo de aprendizagem dos estudantes com relação á_

habilidades previstas a partir do trabalho com os descritores da Matriz de

Referência do Saeb Cada simulado deve considerar o desenvolvimento da

competência matemática a partir da disposição dos seguintes habilidades:

Simulado 1 - 2N1 i 2N1.2. 2G1.1, 2G1.3, 2G2.1, 2N1.7, 2N2.3, Simulado 2
- 2N1.5, 2N1.7, 2N2 i. 2A1.2, 2A1.3, 2A1.4, 2E1.1, Simulado 3 - 2N1 7

2A1.1, 2G1.2, 2G1 3 2N1.5, 2N1.6, 2N2.1 e 2N2.2, Simulado 4 - 2N1.2Í
2N1.3, 2N1.4, 2N1 5 2N1.8, 2M1.1, 2E1.2 e 2E1.3 todos referentes à Matriz
de Referência do Saeb de Matemática.

Material de apoio pedagógico para o 2o ano do Ensino Fundamental - Língua

Portuguesa

Descrição complementar do produto:

Material de apoio peaagógico para o 2o ano do Ensino Fundamental - Língua

Portuguesa: Livro consumível, destinado aos alunos do 2o ano do Ensino

Fundamental, com textos e atividades selecionados e elaborados a partir da
Matriz de Referência do Saeb. A seqüência de conteúdos deve estar
organizada de acordo com os conteúdos definidos pela Base Nacional

Comum Curricular (BNCC) para o 2o ano, considerando uma ordem crescente
de dificuldade. Em íngua Portuguesa, o livro deve enfatizar práticas de

fluência e compreensão leitora, desenvolvendo habilidades alinhadas às que

serão avaliadas nos exames de alfabetização, principalmente na Avaliação

Nacional de Alfabetização, levando à apreensão dos variados sentidos de

diferentes textos, tais como Convite, cantiga de roda, trava-língua, poemas,
receita culinária, regras de jogo, história em quadrinhos, mito, conto popular,
fábula, texto expositivo e jornalístico, com o objetivo de consolidar a

competência leitora Cada lição deverá ser planejada para duas horas/aula,

contendo tarefas com graus progressivos de dificuldade envolvendo
diferentes habilidades além disso devem ser oferecidos Desafios de Leitura,

a serem aplicados bimestralmente, com o objetivo de fornecer aos alunos

jma atividade lúdica adequada ao gênero e ao mesmo tempo estimulando o

lesafio de ler com fluência O material do aluno deve incluir, ainda, peças

destacáveis e tabuleiros como material de apoio às atividades de leitura e
material de apoio caaonado e destacável que fomente o trabalho com as

competências socioemocionais. A cada bloco de conteúdos trabalhados no
vro, o aluno devera encontrar inserido no próprio livro, sem folhas à parte,

iimulados, a serem aplicados bimestralmente, com aproximadamente 39
luestões, relativas as principais habilidades trabalhadas no bloco de lições,

UND 335
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anterior e, progressivamente mais complexas, com o objetivo de propiciar a

avaliação do processo de aprendizagem dos estudantes com relação às
habilidades previstas a partir do trabalho com os descritores da Matriz de

Referência do Saeb Cada simulado deve considerar o desenvolvimento da
competência leitora a partir da disposição dos seguintes descritores da Matriz

de Referência do Saeb do 2° Ano (Língua Portuguesa). No livro de Língua
Portuguesa, deverãc estar inseridas folhas de respostas / gabaritos

destacáveis, não sendo folhas a parte, que deverão ser preenchidas pelos
alunos ao realizarem o simulado, para que se familiarizem com o modelo de

provas oficiais, similar ao das avaliações externas.

Material de apoio pedagógico para o 2o ano do Ensino Fundamental I -
Matemática

Descrição complementar do produto:

Material de apoio pedagógico para o 2o ano do Ensino Fundamental I -
Matemática: Livro consumivel, destinado aos alunos do 2° ano do Ensino
Fundamental, com rextos e atividades selecionados e elaborados a partir da
Matriz de Referência do Saeb. A seqüência de conteúdos deve estar

organizada de aoxao com os conteúdos definidos pela Base Nacional
Comum Curricular (BNCC) para o 2o ano, considerando uma ordem crescente
de dificuldade. Em Matemática, os livros devem trabalhar conceitos
fundamentais da Matemática por meio de jogos e da resolução de situações-
problema, desenvolvendo o pensamento estratégico e as habilidades que

serão avaliadas nos exames de alfabetização, contemplando temas que

fomentem esse processo, tais como: figuras, numerais, números e sistema de
numeração decimal, seqüências e percursos, grandezas e medidas, sistema

monetário brasileiro medidas de tempo, deslocamento na malha

quadriculada, tabelas e gráficos, seqüências numéricas e conjuntos,

multiplicação e divisão, figuras geométricas espaciais e planas. Cada lição

deverá ser planejada para duas horas/aula contendo tarefas com graus

progressivos de dificuldade envolvendo diferentes habilidades. O material do

aluno deve incluir, a nda, peças destacáveis e tabuleiro como material de

apoio ao uso dos jogos como recurso didático e material de apoio cartonado e

destacável que fomente o trabalho com as competências socioemocionais. A
cada bloco de conteucios trabalhados, o aluno deverá encontrar inserido no
próprio livro, sem 'olhas á parte, simulados, a serem aplicados
bimestralmente, com aproximadamente 35 questões, relativas às principais
habilidades trabalhadas no bloco de lições anterior e, progressivamente, mais

complexas, com o objetivo de propiciar a avaliação do processo de

aprendizagem dos estudantes com relação ás habilidades previstas a partir

do trabalho com os descritores da Matriz de Referência do Saeb. Cada

simulado deve consiaerar o desenvolvimento da competência matemática a

partir da disposição aos seguintes descritores: Simulado 1 - 2N1.3, 2N1.5,

2A1 1, Simulado 2 - 2N1.1, 2N2.1, 2M1.1, 2M1.2,'
2M2.3 e 2E1.1, Simulado 3 - 2N1.2, 2A1.2, 2A1.3,

2E1 2. 2E1.3 e 2E2.1 Simulado 4 - 2N1.4, 2N2.2,

2M1 5. 2M1.6, 2M2.1 e 2M2.2, todos referentes à

Saeb do 2°. ano (Matemática).

UND 335

2N1.6, 2N1.7, 2N1 8

2M1.3, 2M1.4, 2M1 7.

2A1.4, 2G1.1, 2G2 1

2N2.3, 2G1.2, 2G1.3

Matriz de Referência o

Material de apoio pedagógico para o 3o ano do Ensino Fundamental - Língua
Portuguesa

Descrição complementar do produto:

Material de apoio pedagógico para o 3o ano do Ensino Fundamental - Língua
Portuguesa: Livro consumivel, destinado aos alunos do 3o ano do Ensino

Fundamental, com textos e atividades selecionados e elaborados a partir da
Matriz de Referèncis do Saeb. A seqüência de conteúdos deve estar
organizada de acorde com os conteúdos definidos pela Base Nacional
Comum Curricular (BNCC) para o 3o ano, considerando uma ordem crescente
de dificuldade. Em Língua Portuguesa, as atividades devem trazer uma
diversidade de gêneros textuais a partir dos quais se organizem exercícios de
compreensão que trabalhem múltiplas habilidades, levando à apreensão dos

variados sentidos de diferentes textos, tais como: História em quadrinhos,
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fábula, instruções de confecção, poema, carta pessoal, bilhete e convite, text
instrucional, conto de fadas, notícia, tirinha, poema narrativo, receita culinária
diário pessoal, anúncio publicitário, conto de assombração, regras de jogos
conto de mistério e texto de divulgação científica, com o objetivo d

consolidar a competência leitora. Cada lição deverá ser planejada para um
hora/aula, contendo tarefas com graus progressivos de dificuldad
envolvendo diferentes habilidades. O material do aluno deve incluir materií

de apoio cartonaao e destacável que fomente o trabalho com as
competências soaoemocionais. A cada bloco de conteúdos trabalhados no
livro, o aluno devera encontrar inserido no próprio livro, sem folhas à parte,

simulados, a serem aplicados bimestralmente, com aproximadamente 4

questões, relativas as principais habilidades trabalhadas no bloco de lições

anterior e, progressivamente mais complexas, com o objetivo de propiciar a

avaliação do processo de aprendizagem dos estudantes com relação às
habilidades previstas a partir do trabalho com os descritores da Matriz de

Referência do Saeb Cada simulado deve considerar o desenvolvimento da
competência leitora a partir da disposição dos seguintes descritores

Simulado 1 - D1, D2 D3, D5. D9 e D10, Simulado 2 - D1, D2, D3, D4, D8 e
D13, Simulado 3 - D3 D4, D6, D7, D9 e D15, Simulado 4 - D2, D4, D5, D7

D10 e D14 todos referentes à Matriz de Referência do Saeb para Língua

Portuguesa. No livro ne Língua Portuguesa, deverão estar inseridas folhas de

respostas / gabaritos aestacáveis, não sendo folhas a parte, que deverão ser

preenchidas pelos alunos ao realizarem o simulado, para que se familiarizem

com o modelo de provas oficiais, similar ao das avaliações externas.

Material de apoio pedagógico para o 3o ano do Ensino Fundamental -
Matemática

Descrição complementar do produto:

Material de apoio pedagógico para o 3o ano do Ensino Fundamental -

Matemática: Livro consumível, destinado aos alunos do 3o ano do Ensino

undamental, com textos e atividades selecionados e elaborados a partir da

Matriz de Referência do Saeb. A seqüência de conteúdos deve estar

organizada de acordo com os conteúdos definidos pela Base Nacional
"omum Curricular (BNCC) para o 3o ano, considerando uma ordem crescente

de dificuldade. Em Matemática, o foco deve ser o domínio de estratégias de
;álculo que levem ao desenvolvimento da competência matemática, por meio
de questões que guiem os alunos, de modo detalhado e por etapas que

perpassem desde a compreensão da linguagem matemática e dos

■nunciados até a resolução das situações-problema, contemplando temas
que fomentem esse processo, tais como: Números de até três dígitos e

sistema de numeração decimal, reta numérica, adição e subtração, números

e gráficos, localização no plano, poliedros e corpos redondos, figuras
geométricas planas organização retangular na multiplicação, tabela e

multiplicação, números de até quatro dígitos e sistema de numeração

decimal, agrupamentos e decomposições de números, medidas de tempo, de

massa, de capacidade e comprimento, perímetro e divisão. Cada lição deverá

ser planejada para una hora/aula, contendo tarefas com graus progressivos

de dificuldade envolvendo diferentes habilidades. O material do aluno deve
incluir, ainda, peças destacáveis de poliedros como material de apoio ao uso

dos jogos como recurso didático e material de apoio cartonado e destacável
que fomente o trabalhe com as competências socioemocionais A cada bloco

de conteúdos trabalhados, o aluno deverá encontrar inserido no próprio livro,
sem folhas à parte simulados, a serem aplicados bimestralmente, com

iproximadamente 56 questões, relativas às principais habilidades trabalhadas
io bloco de lições anterior e. progressivamente, mais complexas, com o

ibjetivo de propiciar a avaliação do processo de aprendizagem dos

estudantes com relação às habilidades previstas a partir do trabalho com os

lescritores da Matriz de Referência do Saeb. Cada simulado deve considerar
desenvolvimento ós competência matemática a partir da disposição dos

ieguintes descritores Simulado 1 - D10, D13, D14, D16, D17, D19 e D28

Simulado 2 -D1, D2. 03, D4, D18, D2Q e D27, Simulado 3 - D6 D7 D8 D9
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D13, D15 e D28, Simulado 4 - D6, D7, D11, D17, D18, D20 e D27 todo
referentes à Matriz de Referência do Saeb de Matemática. No livro d
Matemática, deverão estar inseridas folhas de respostas / gabarito
destacáveis, não sendo folhas a parte, que deverão ser preenchidas pelo
alunos ao realizarem o simulado, para que se familiarizem com o modelo di
provas oficiais, similar ao das avaliações externas.

Material de apoio pedagógico para o 4o ano do Ensino Fundamental - Língu
Portuguesa

Descrição complementar do produto:

Material de apoio pedagógico para o 4o ano do Ensino Fundamental - Lingu

Portuguesa: Livro consumível, destinado aos alunos do 4o ano do Ensino
Fundamental, com textos e atividades selecionados e elaborados a partir dí
Matriz de Referência do Saeb. A seqüência de conteúdos deve esta

organizada de acoroo com os conteúdos definidos pela Base Nacional
Comum Curricular (BNCC) para o 4o ano, considerando uma ordem crescente

de dificuldade. Em Língua Portuguesa, as atividades devem trazer uma

diversidade de gêneros textuais a partir dos quais se organizem exercícios de

compreensão que trabalhem múltiplas habilidades, levando à apreensão do

variados sentidos de diferentes textos, tais como: tirinha, fábula, texto

informativo, conto, texto expositivo, poema, verbete, notícia, texto de

divulgação científica crônica, carta, anúncio publicitário, conto popular e mito

com o objetivo de consolidar a competência leitora. Cada lição deverá ser

planejada para uma nora/aula, contendo tarefas com graus progressivos de

dificuldade envolvendo diferentes habilidades. O material do aluno deve

incluir, ainda, matéria' de apoio cartonado e destacável que fomente

trabalho com as competências socioemocionais. A cada bloco de conteúdos

trabalhados no livro o aluno deverá encontrar inserido no próprio livro, sem

folhas á parte, simulados, a serem aplicados bimestralmente, com

aproximadamente 36 questões, relativas às principais habilidades trabalhadas

no bloco de lições anterior e, progressivamente mais complexas, com o

objetivo de propiciai a avaliação do processo de aprendizagem dos

estudantes com relação às habilidades previstas a partir do trabalho com os

descritores da Matriz de Referência do Saeb. Cada simulado deve considerar

desenvolvimento da competência leitora a partir da disposição dos

seguintes descritores Simulado 1 - D1, D2, D3, D4, D5 e D9, Simulado 2 -

D2, D4, D7, D8eDH Simulado 3 - D5, D6, D10, D11, D14eD15, Simulado

4 - D1, D5, D6, D7, D9 e D13 todos referentes à Matriz de Referência do

Saeb para Língua Portuguesa. No livro de Língua Portuguesa, deverão estar

inseridas folhas de respostas / gabaritos destacáveis, não sendo folhas a

parte, que deverão ser preenchidas pelos alunos ao realizarem o simulado,

para que se familiarizem com o modelo de provas oficiais, similar ao das

avaliações externas

Material de apoio pedagógico para o 4o ano do Ensino Fundamental I -
Matemática

Descrição complementar do produto:

Material de apoio pedagógico para o 4o ano do Ensino Fundamental I -
Matemática: Livro consumível, destinado aos alunos do 4o ano do Ensino

Fundamental, com textos e atividades selecionados e elaborados a partir da

Matriz de Referência do Saeb. A seqüência de conteúdos deve estar
organizada de acordo com os conteúdos definidos pela Base Nacional

"omum Curricular (BNCC) para o 4o ano, considerando uma ordem crescente
de dificuldade. Em Matemática, o foco deve ser o domínio de estratégias de

cálculo que levem ao desenvolvimento da competência matemática, por meio
e questões que guiem os alunos, de modo detalhado e por etapas que

>erpassem desde a compreensão da linguagem matemática e dos

munciados até a resolução das situações-problema, contemplando temas
iue fomentem esse processo, tais como: Números e sistema de numeração

lecimal, Números e seqüências numéricas, Figuras geométricas, Situações
le adição e de subtração, Adição e subtração, Multiplicação, Divisão, Figuras
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geométricas, Localização, Grandezas e Medidas, Distância e perímetro, Área
de figuras planas, Números na forma de fração, Ângulos, Números na forma
decimal, Tabelas e gráficos, Unidades de medida de tempo, Unidades de
medida de capacidade e de massa. Cada lição deverá ser planejada para
uma hora/aula, contendo tarefas com graus progressivos de dificuldade
envolvendo diferentes habilidades. Deve-se incluir material de apoio, em
papel cartonado para facilitar o manuseio dos estudantes, com peças
manipuláveis sobre taouada, frações, além de material de apoio cartonado e
destacável que fomente o trabalho com as competências socioemocionais. A
cada bloco de conteúdos trabalhados, o aluno deverá encontrar inserido no
próprio livro, sem folhas à parte, simulados, a serem aplicados
bimestralmente, com aproximadamente 56 questões, relativas às principais
habilidades trabalhaaas no bloco de lições anterior e, progressivamente, mais
complexas, com c objetivo de propiciar a avaliação do processo de
aprendizagem dos estudantes com relação às habilidades previstas a partir
do trabalho com os descritores da Matriz de Referência do Saeb. Cada
simulado deve considerar o desenvolvimento da competência matemática a
partir da disposição dos seguintes descritores: Simulado 1 - D2, D13 D14

D15, D16, D17 e D18, Simulado 2 - D1, D3, D4, D6, D7, D24 e D27'
Simulado 3 - D10 CM, D21, D22, D23, D25 e D26, Simulado 4 - D5, DS,

D9, D12, D19, D20 e D28 todos referentes â Matriz de Referência do Saeb de
Matemática. No livro de Matemática, deverão estar inseridas folhas de
respostas / gabaritos destacáveis, não sendo folhas a parte, que deverão ser

preenchidas pelos alunos ao realizarem o simulado, para que se familiarizem

com o modelo de provas oficiais, similar ao das avaliações externas.

Material de apoio pedagógico para o 5o ano do Ensino Fundamental - Língua
Portuguesa

Descrição complementar do produto:

Material de apoio pedagógico para o 5o ano do Ensino Fundamental - Língua
Portuguesa: Livro consumlvel, destinado aos alunos do 5o ano do Ensino
Fundamental, com texros e atividades selecionados e elaborados a partir da
Matriz de Referência do Saeb. A seqüência de conteúdos deve estar

organizada de acordo com os conteúdos definidos pela Base Nacional
Comum Curricular (BNCC) para o 5o ano, considerando uma ordem crescente
de dificuldade. Em Língua Portuguesa, as atividades devem trazer uma
diversidade de gêneros textuais a partir dos quais se organizem exercícios de
compreensão que trabalhem múltiplas habilidades, levando à apreensão dos

variados sentidos de diferentes textos, tais como: tirinha, verbete, carta,
fábula, anedota, texto de divulgação científica, conto popular, poema, notícia!
anúncio publicitário bula, reportagem, poema narrativo, história em
quadrinhos, crônica e resenha, com o objetivo de consolidar a competência
leitora. Cada lição deverá ser planejada para uma hora/aula, contendo tarefas

com graus progressivos de dificuldade envolvendo diferentes habilidades. O

material do aluno deve incluir material de apoio cartonado e destacável que
fomente o trabalho cot, as competências socioemocionais. A cada bloco de
conteúdos trabalhados o aluno deverá encontrar inserido no próprio livro,
sem folhas à parte simulados, a serem aplicados bimestralmente, corri
aproximadamente 40 questões, relativas às principais habilidades trabalhadas
no bloco de lições anterior e, progressivamente mais complexas, com o
objetivo de propiciar a avaliação do processo de aprendizagem dos
estudantes com relação às habilidades previstas a partir do trabalho com os
descritores da Matriz an Referência do Saeb. Cada simulado deve considerar
o desenvolvimento da competência leitora a partir da disposição dos
seguintes descritores Simulado 1 - D1, D4, D8, D9 e D12 Simulado 2 - D2
D7, D8, D10, D11 e D15, Simulado 3 - D3, D5, D6 D10 D12 e D14
Simulado 4 - D7, D9 D11, D13, D14 e D15 todos referentes à Matriz de
Referência do Saeb de Língua Portuguesa. No livro de Língua Portuguesa,
deverão estar inseridas folhas de respostas / gabaritos destacáveis, não
sendo folhas a parte que deverão ser preenchidas pelos alunos ao
realizarem o simulado para que se familiarizem com o modelo de provas
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oficiais, similar ao das avaliações externas.

Material de apoio pedagógico para o 5o ano do Ensino Fundamental I -

Matemática

Descrição complementar ao produto:

Material de apoio pedagógico para o 5o ano do Ensino Fundamental I -

Matemática: Livro consumível. destinado aos alunos do 5o ano do Ensino

Fundamental, com textos e atividades selecionados e elaborados a partir da

Matriz de Referência do Saeb. A seqüência de conteúdos deve estar

organizada de acordo com os conteúdos definidos pela Base Naciona

Comum Curricular (BNCC) para o 5o ano, considerando uma ordem crescente

de dificuldade. Em Matemática, o foco deve ser o domínio de estratégias de

cálculo que levem ao desenvolvimento da competência matemática, por meio

de questões que gu;em os alunos, de modo detalhado e por etapas que

perpassem desde a compreensão da linguagem matemática e dos

enunciados até a resolução das situações-problema, contemplando temas

que fomentem esse processo, tais como: Números e sistema de numeração

decimal, Poliedros e corpos redondos, Adição e subtração, Multiplicação e

divisão, Localização e movimentação no plano, Polígonos, Unidades de

medida de tempo, Números na forma de fração, Operações com números na

forma de fração Grandezas e medidas de comprimento, Perímetro,

Localização, movimentação e plano cartesiano, Números na forma decimal,

Operações com números na forma decimal, Porcentagem, Área, Ampliação e

redução de figuras. Jnidades de medida de massa, Unidades de medida de

capacidade, Tabelas e gráficos. Cada lição deverá ser planejada para uma

hora/aula, contendo tarefas com graus progressivos de dificuldade

envolvendo diferentes habilidades. Deve-se incluir material de apoio, em

papel cartonado paa facilitar o manuseio dos estudantes, com peças e

tabuleiros de jogos de batalha naval e frações, além de material de apoio

destacável para o fomento ao trabalho com competências socioemocionais. A

cada bloco de conteúdos trabalhados, o aluno deverá encontrar inserido no

próprio livro, sem folhas á parte, simulados, a serem aplicados

bimestralmente, com aproximadamente 56 questões, relativas às principais

habilidades trabalhadas no bloco de lições anterior e, progressivamente, mais

complexas, com o objetivo de propiciar a avaliação do processo de

aprendizagem dos estudantes com relação às habilidades previstas a partir

do trabalho com os descritores da Matriz de Referência do Saeb. Cada

simulado deve considerar o desenvolvimento da competência matemática a

partir da disposição dos seguintes descritores: Simulado 1 - D2, D13, D14,

D15, D16, D17 e Di8, Simulado 2 - D1, D3, D4, D6, D7, D24 e D27,

Simulado 3 - D10. Dl 1, D21, D22, D23, D25 e D26, Simulado 4 - D5, D8,

D9, D12, D19 D20 e D28 todos referentes à Matriz de Referência do Saeb de

Matemática. No livro de Matemática, deverão estar inseridas folhas de

respostas / gabaritos destacáveis, não sendo folhas a parte, que deverão ser

preenchidas pelos alunos ao realizarem o simulado, para que se familiarizem

com o modelo de prcvas oficiais, similar ao das avaliações externas

Material de apoio pedagógico para o 6o ano do Ensino Fundamental - Língua
Portuguesa

Descrição complememar do produto:

Material de apoio pedagógico para o 6o ano do Ensino Fundamentai - Língua

Portuguesa: Livro ccnsumível, destinado aos alunos do 6o ano do Ensino

Fundamental, com textos e atividades selecionados e elaborados a partir da

Matriz de Referência do Saeb. A seqüência de conteúdos deve estar

organizada de acordo com os conteúdos definidos pela Base Nacional

omum Curricular (BNCC) para o 6o ano, considerando uma ordem crescente

de dificuldade. Em ungua Portuguesa, as atividades devem trazer uma

diversidade de gêneros textuais a partir dos quais se organizem exercícios de

compreensão que trabalhem múltiplas habilidades, levando à apreensão dos

variados sentidos de diferentes textos, tais como: e-mail, carta pessoal, carta

de reclamação, conto popular, notícia, reportagem, diário, roteiro de teatro,

anúncio publicitário, cartum, tira, história em quadrinhos, poema, relato
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pessoal e de viagem poema visual, verbete de dicionário e de enciclopédia
artigo de opinião, com 0 objetivo de consolidar a competência leitora Cada
lição deverá ser planejada para uma hora/aula, contendo tarefas com graus
progressivos de dificjidade envolvendo diferentes habilidades. A cada bloco

de conteúdos trabalhados, o aluno deverá encontrar inserido no próprio livro
sem folhas à parte, simulados, a serem aplicados bimestralmente, relativos ás
principais habilidades trabalhadas no bloco de lições anterior e,
progressivamente mais complexas, com o objetivo de propiciar a avaliação do
processo de aprendizagem dos estudantes com relação às habilidades
previstas a partir do trabalho com os descritores da Matriz de Referência do
Saeb. Cada simuiaac deve considerar o desenvolvimento da competência
leitora a partir da disposição dos seguintes descritores: Simulado 1 - D1 D2
D3, D4, D9, D10 e D12, Simulado 2 - D5, D6, D13, D14 D18 D19 e D2o'
Simulado 3 - D5, Dii, D13, D15, D16, D17 e D18, Simulado'4 - D7 D8*
D12, D14, D19, D20 e 021 todos referentes á Matriz de Referência do Saeb
de Língua Portuguesa No livro de Língua Portuguesa, deverão estar
inseridas folhas de respostas / gabaritos destacáveis, não sendo folhas a
parte, que deverão se^ preenchidas pelos alunos ao realizarem o simulado,
para que se familiarizem com o modelo de provas oficiais, similar ao das
avaliações externas

apoio pedagógico para o 6o ano do Ensino Fundamental -

Fundamental -

ano do Ensino

Material de

Matemática

Descrição complementar do produto:

Material de apoio pedagógico para o 6o ano do Ensino

Matemática: Livro consumível. destinado aos alunos do 6'
Fundamental, com te>tos e atividades selecionados e elaborados a partir da
Matriz de Referência do Saeb. A seqüência de conteúdos deve estar
organizada de acordo com os conteúdos definidos pela Base Nacional
Comum Curricular (BNCC) para o 6o ano, considerando uma ordem crescente
de dificuldade. Em Matemática, o foco deve ser o domínio de estratégias de
cálculo que levem ao desenvolvimento da competência matemática, por meio
de questões que guiem os alunos, de modo detalhado e por etapas que
perpassem desde a compreensão da linguagem matemática e dos

enunciados até a resolução das situações-problema, contemplando temas
que fomentem esse processo, tais como: Reta numérica e operações,
problemas com números naturais, figuras não planas, leitura, interpretação e
construção de tabelas o gráficos, diferentes representações de um número,

frações, decimais, porcentagem, triângulos e quadriláteros, operações e
problemas com frações e decimais, localização, giros e ângulos, perímetro e
ampliação de figuras área, medidas de massa e de capacidade. Cada lição
deverá ser planejada para uma hora/aula, contendo tarefas com graus
progressivos de dificuldade envolvendo diferentes habilidades. A cada bloco

de conteúdos trabalhados, o aluno deverá encontrar inserido no próprio livro,
sem folhas à parte, simulados a serem aplicados bimestralmente, relativos às
principais habilidades trabalhadas no bloco de lições anterior e,
progressivamente, mais complexas, com o objetivo de propiciar a avaliação
do processo de aprendizagem dos estudantes com relação às habilidades
previstas a partir do trabalho com os descritores da Matriz de Referência do
Saeb. Cada simulado deve considerar o desenvolvimento da competência
matemática a partir ds disposição dos seguintes descritores: Simulado 1 -
D2, D16, D18, D19 e 036, Simulado 2 - D21, D22, D23, D24 D28 e D36
Simulado 3 - D3. D4, U25, D26, D28 e D37, Simulado 4 - D1. D5, D6, D12,'
D13, D15 e D26 toaos referentes à Matriz de Referência do Saeb de
Matemática. No livro de Matemática, deverão estar inseridas folhas de
respostas / gabaritos destacáveis, não sendo folhas a parte, que deverão ser
preenchidas pelos alunos ao realizarem o simulado, para que se familiarizem
com o modelo de provas oficiais, similar ao das avaliações externas

UND 380

Material de apoio pedagógico para o 7o ano do Ensino Fundamental - Língua
Portuguesa

Descrição complementa' do produto:
UND 351
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Material de apoio pedagógico para o 7o ano do Ensino Fundamental - Língua
Portuguesa: Livro consumível, destinado aos alunos do 7o ano do Ensino
Fundamental, com tentos e atividades selecionados e elaborados a partir da
Matriz de Referência do Saeb. A seqüência de conteúdos deve estar
organizada de acordo com os conteúdos definidos pela Base Nacional
Comum Curricular (BNCC) para o 7o ano, considerando uma ordem crescente
de dificuldade. Em Língua Portuguesa, as atividades devem trazer uma
diversidade de gêneros textuais a partir dos quais se organizem exercícios de
compreensão que íracalhem múltiplas habilidades, levando à apreensão dos
variados sentidos de diferentes textos, tais como: mito, conto de mistério
poema contemporâneo e haicai, letra de canção, soneto, fábula, resumo'
sinopse, infográfico, cordel, relato de memória, romance, carta aberta!
anúncio publicitário, artigo de divulgação científica, depoimento, entrevista e
artigo de opinião, com o objetivo de consolidar a competência leitora. Cada
lição deverá ser planejada para uma hora/aula, contendo tarefas com graus
progressivos de dificuldade envolvendo diferentes habilidades. A cada bloco
de conteúdos trabalhados, o aluno deverá encontrar inserido no próprio livro,
sem folhas á parte, simulados, a serem aplicados bimestralmente, relativos às
principais habilidades trabalhadas no bloco de lições anterior e,
progressivamente mais complexas, com o objetivo de propiciar a avaliação do
processo de aprendizagem dos estudantes com relação às habilidades

previstas a partir do trabalho com os descritores da Matriz de Referência do
Saeb. Cada simulado deve considerar o desenvolvimento da competência
leitora a partir da disposição dos seguintes descritores: Simulado 1 - D5 D6
D9, D10, D11, D12 e 015, Simulado 2 - D2, D3, D14, D15 D19 e D2o'
Simulado 3 - D1, D4 D6, D8, D12, D13 e D17, Simulado 4 - D5, D7, D8,'
D14, D18, D20 e D21 todos referentes á Matriz de Referência do Saeb de
Língua Portuguesa. No livro de Língua Portuguesa, deverão estar inseridas
folhas de respostas / gabaritos destacáveis, não sendo folhas a parte, que
deverão ser preenchidas pelos alunos ao realizarem o simulado, para que se

familiarizem com o modelo de provas oficiais, similar ao das avaliações
externas.

Material de apoio pedagógico para o 7o ano do Ensino Fundamental -
Matemática

Descrição complementar do produto:

Material de apoio pedagógico para o 7o ano do Ensino Fundamental -
Matemática: Livro consumível, destinado aos alunos do 7o ano do Ensino

Fundamental, com textos e atividades selecionados e elaborados a partir da
Matriz de Referência do Saeb. A seqüência de conteúdos deve estar
organizada de acordo com os conteúdos definidos pela Base Nacional

Comum Curricular (BNCC) para o 7o ano, considerando uma ordem crescente
de dificuldade. Em Matemática, o foco deve ser o domínio de estratégias de
cálculo que levem ao oesenvolvimento da competência matemática, por meio

de questões que guiem os alunos, de modo detalhado e por etapas que
perpassem desde a compreensão da linguagem matemática e dos

enunciados até a resolução das situações-problema, contemplando temas
que fomentem esse processo, tais como: reta numérica, operações e
problemas com números inteiros, medidas e raiz quadrada, coordenadas
cartesianas, operações e problemas com números racionais, frações,
Expressões algébricas Triângulos, Quadriláteros, Problemas envolvendo
gráficos, Perímetro e Área, Porcentagem, Grandezas proporcionais,
Construção de tabelas e gráficos. Cada lição deverá ser planejada para uma
hora/aula, contendo tarefas com graus progressivos de dificuldade
envolvendo diferentes habilidades. A cada bloco de conteúdos trabalhados, o
aluno deverá encontrar inserido no próprio livro, sem folhas à parte,
simulados, a serem aplicados bimestralmente, relativos às principais
habilidades trabalhadas no bloco de lições anterior e, progressivamente, mais
complexas, com o oojetivo de propiciar a avaliação do processo de
aprendizagem dos estudantes com relação às habilidades previstas a partir
do trabalho com os aescrítores da Matriz de Referência do Saeb. Cada

UND 351
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simulado deve consideür o desenvolvimento da competência matemática a
partir da disposição dos seguintes descritores: Simulado 1 - D9 D15 D16
D18 D20, D27 e D1S Simulado 2 - D17, D18, D21, D22, D23 D25 e D26'
Pulado 3 - D3, D* D25, D26 e D36, Simulado 4 - D12 D13 D25 D28'

m ,6 l tOíS referentes à Matriz de Referência do Saeb de Matemática'
, No livro de Matemática, deverão estar inseridas folhas de respostas /
gabaritos destacave-s, não sendo folhas a parte, que deverão ser
preenchidas pelos alunos ao realizarem o simulado, para que se familiarizem
com o modelo de provas oficiais, similar ao das avaliações externas

peaagógico para o 8o ano do Ensino Fundamental - Língua

Descrição complementar do produto:

Material de apoio pedagógico para o 8o ano do Ensino Fundamental - Línqua
Portuguesa: Livro consumível, destinado aos alunos do 8o ano do Ensino
Fundamental, com textos e atividades selecionados e elaborados a partir da
Matriz de Referência do Saeb. A seqüência de conteúdos deve estar
organizada de acorco com os conteúdos definidos pela Base Nacional
Comum Curricular (BNCC) para o 8o ano, considerando uma ordem crescente
de dificuldade. Em Língua Portuguesa, as atividades devem trazer uma
diversidade de gêneros textuais a partir dos quais se organizem exercícios de
compreensão que trabalhem múltiplas habilidades, levando à apreensão dos
variados sentidos de diferentes textos, tais como: auto, cordel apólogo
prólogo, romance, resenha crítica, crônica, notícia, estatuto, abaixo-assinado'
reportagem, entrevista, tira. cartum, manual de instruções, biografia'
autobiografia, artigo ce opinião, editorial e artigo de divulgação científica'
com o objetivo de consolidar a competência leitora. Cada lição deverá ser
planejada para uma ^ra/aula, contendo tarefas com graus progressivos de
dificuldade envolvendo diferentes habilidades. A cada bloco de conteúdos
trabalhados, o aluno deverá encontrar inserido no próprio livro sem folhas á
parte, simulados, a serem aplicados bimestralmente, com aproximadamente
56 questões, relativas as principais habilidades trabalhadas no bloco de lições
anterior e, progressivamente mais complexas, com o objetivo de propiciar a
avaliação do processe de aprendizagem dos estudantes com relação às
habilidades previstas ê partir do trabalho com os descritores da Matriz de
Referencia do Saeb Cada simulado deve considerar o desenvolvimento da
competência leitora a partir da disposição dos seguintes descritores-
Simulado 1 - D3, D4. D6, D9, D10, D11 e D20, Simulado 2 - D1 D2 D4-
D12, D15, D17 e D18, Simulado 3 - D5, D13, D15 D16 D17 D19 e D2o'
Simulado 4 - D7, D8. D9, D12, D13, D14 e D21 todos referentes à Matriz de
Referência do Saeb de Língua Portuguesa. No livro de Língua Portuguesa
deverão estar inseridas folhas de respostas / gabaritos destacaveis não
sendo folhas a parte que deverão ser preenchidas pelos alunos ao
realizarem o simulado para que se familiarizem com o modelo de provas
oficiais, similar ao das avaliações externas.

UND 282

Material de apoio pedagógico para o 8o ano do Ensino Fundamental -
Matemática

Descrição complementar do produto:

Material de apoio peaagógico para o 8o ano do Ensino Fundamental -
Matemática: Livro consumível. destinado aos alunos do 8o ano do Ensino
Fundamental, com texto?, e atividades selecionados e elaborados a partir da
Matriz de Referência do Saeb. A seqüência de conteúdos deve estar

16 j organizada de acorde com os conteúdos definidos pela Base Nacional
i Curricular (BNCC) para o 8o ano, considerando uma ordem crescente

dificuldade. Em Matemática, o foco deve ser o domínio de estratégias de
cálculo que levem ao desenvolvimento da competência matemática, por meio
de questões que guiem os alunos, de modo detalhado e por etapas que
perpassem desde a compreensão da linguagem matemática e dos
enunciados ate a resolução das situações-problema, contemplando temas
que fomentem esse processo, tais como: Potenciação, Radiciação, Números

I e .expressões numéricas, Problemas envolvendo tabelas e gráficos

UND 282
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raTn! fS _tnan9ulos e quadriláteros, problemas com números
SS5S ' COn,Struçao de íabelas e 9ráficos, perímetro, área, expressões
nStrt' UmS, G capacidade> siste™s. Porcentagem, mapas e figuras
geométricas, ampliação e redução de figuras. Cada lição deverá ser
planejada para uma hora/aula, contendo tarefas com graus progressivos de
dificuldade envolvendo diferentes habilidades. A cada bloco de conteúdos
trabalhados o aluno deverá encontrar inserido no próprio livro, sem folhas à
parte, simulados, a serem aplicados bimestralmente, com aproximadamente
56 questões, relativas as principais habilidades trabalhadas no bloco de lições
anterior e, progressivamente, mais complexas, com o objetivo de propiciar a
avaliação do processo de aprendizagem dos estudantes com relação ás
habilidades previstas a partir do trabalho com os descritores da Matriz de
Referência do Saeb. Cada simulado deve considerar o desenvolvimento da
competência matemática a partir da disposição dos seguintes descritores-
Simulado 1 - D16. Dl:- D18, D19, D25, D26, D27 e D36, Simulado 2 - D3*
D4, D17, D19, D26 e D37, Simulado 3 - D3, D4, D12, D13 D14 D26 e D3o'
Simulado 4 - D1, D2 05, D14, D28 D30 e D34 todos referentes à Matriz de
Referencia do Saeb ae Matemática. No livro de Matemática, deverão estar
inseridas folhas de respostas / gabaritos destacáveis, não sendo folhas a
parte, que deverão se' preenchidas pelos alunos ao realizarem o simulado
para que se familiarizem com o modelo de provas oficiais, similar ao das
avaliações externas

Material de apoio pedagógico para o 9o ano do Ensino Fundamental - Línqua
Portuguesa 3

Descrição complementar do produto:

Material de apoio pedagógico para o 9o ano do Ensino Fundamental - Língua
Portuguesa: Livro consumível, destinado aos alunos do 9o ano do Ensino
Fundamental, com tex:os e atividades selecionados e elaborados a partir da
Matriz de Referência do Saeb. A seqüência de conteúdos deve estar
organizada de acordo com os conteúdos definidos pela Base Nacional
Comum Curricular (BNCC) para o 9o ano, considerando uma ordem crescente
e dificuldade. Em üngua Portuguesa, as atividades devem trazer uma

diversidade de gêneros rextuais a partir dos quais se organizem exercícios de
compreensão que trabalhem múltiplas habilidades, levando à apreensão dos
variados sentidos de coerentes textos, tais como: Biografia e autobiografia
crônica, conto e romance de ficção científica, tira, cartum e charge fábula'
miniconto, haicai e soneto, verbete enciclopédico e de dicionário manual de
instruções, anúncio publicitário, infográfico, resumo, resenha crítica artigo de
opinião, carta denúncia notícia e reportagem com o objetivo de consolidar a
competência leitora Cada lição deverá ser planejada para uma hora/aula
contendo tarefas cor graus progressivos de dificuldade envolvendo
diferentes habilidades A cada bloco de conteúdos trabalhados o aluno
deverá encontrar inserido no próprio livro, sem folhas à parte simulados a
serem aplicados bimestraimente, com aproximadamente 56 questões
relativas ás principais haoilidades trabalhadas no bloco de lições anterior e'
progressivamente mais complexas, com o objetivo de propiciar a avaliação do
processo de aprendizagem dos estudantes com relação às habilidades
previstas a partir do traoalho com os descritores da Matriz de Referência do
Saeb. Cada simulado deve considerar o desenvolvimento da competência
leitora a partir da disposçáo dos seguintes descritores: Simulado 1 - D5 D7
D9, D10, D11, D12 e D^6 Simulado 2 - D3, D4, D6, D18 D19 D20 e D2i'
Simulado 3 - D1. D3, D4, D5. D12, D13 e D15, Simulado 4 - D2 D8 D13*
D14, D15, D17 e D21 todos referentes à Matriz de Referência do Saeb de
Língua Portuguesa. Ne rvro ae Língua Portuguesa, deverão estar inseridas
folhas de respostas / gabaritos destacáveis, não sendo folhas a parte que
deverão ser preenchidas oelos alunos ao realizarem o simulado para que se
familiarizem com o mccieio de provas oficiais, similar ao das avaliações
externas. Y

UND

Material de apoio pedagógico para o 9o ano do Ensino Fundamental -
Matemática UND
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Descrição complementar do produto- '

Material de apoio pedagógico para o 9o ano do Ensino Fundamental -

&£53«£SE

c doZ
retânou^

c

Hp „,.«««* desenvolvimento da competência matemática7por meio

per assem de^ ^ °S a'Un°S' ^ m°d° detalhado e por etapas que
. """ ^uii ipj ccnSaO 03 liriQUSQSrn míitpmatiza £i Mnr>

aue fomPntPm pLreS0IUÇa° 3f situaÇões-Problema, contemplando temas
DoLnt^Pm rp^n pr0C,eSS01 ^f'S C°m0: FraÇÕes e decimais. adidas eoorcentanPm, resolução de problemas, radicais e problemas com números

xpressoes algébncas, figuras semelhantes, plano cartesiano-
■, perimeiro e área, proporções e grandezas, ângulos e triângulo

s do 2o. Grau, equações e inequações, tabelas
sistemas no plano cartesiano, polígonos e

h~r=,/ . frea e V0lume Cada l]<&° devera ser planejada para uma
hora/aula, contendo tarefas com graus progressivos de dificuldade

ri,fprontoo habilidades. A cada bloco de conteúdos trabalhados o
trar inserido no próprio livro, sem folhas á parte

aplicados bimestralmente, com aproximadamente 56
ant«rinr aS principais habilidades trabalhadas no bloco de lições
? 'rressiMf^ ™* complexas, com o objetivo de propicfar a

avaliação do orocesso de aprendizagem dos estudantes com relação às
partir do trabalho com os descritores da Matriz de

considerar o desenvolvimento da

descritores:

. Simulado 2 -

21 * m i -Simulad0 4 " D4< D8> D11- D13, D14, D28 e D35 todos
Matriz oe Referência do Saeb de Matemática. No livro de
deverão estar inseridas folhas de respostas / gabaritos
não senco folhas a parte, que deverão ser preenchidas pelos

ao realizarem o simulado, para que se familiarizem com o modelo de
provas oficiais, similar ao das avaliações externas

Matemática6 pedag"^IC0 para ° 9° ano do Ensino Fundamental

19

Descrição complementa- do produto:

mSJ?6 fPOl° pec!agó9'co Para ° 9° a^ do Ensino Fundamental -
Matemática. Livro consumivel, destinado aos alunos do 9o ano do Ensino
Fundamental, com textos e atividades selecionados e elaborados a partir da

nralnJ* K?*™3 d0 Saeb A seqüência de conteúdos deve estar
S e,aC°Drí com os conteúdos definidos pela Base Nacional

dP hZ hUh CUiar (mNCC) Para ° 9°ano' considerando uma ordem crescente
de dificuldade. Em Matemática, o foco deve ser o domínio de estratégias de
calculo que levem ao desenvolvimento da competência matemática por meio
ae questões que guiem os alunos, de modo detalhado e por etapas que

desde a compreensão da linguagem matemática e dos
„, , ate a reso^ção das situações-problema, contemplando temas
que fomentem esse processo, tais como: Frações e decimais medidas e

■m, resolução de problemas, radicais e problemas com números
expressões aigébncas, figuras semelhantes, plano cartesiano-

a proporções e grandezas, ângulos e triângulo
o 2 . Grau, equações e inequações, tabelas

sistemas no plano cartesiano, polígonos e

hnra/a..i* * ., e Cada liçâo devera ser planejada para
nora/aula, contendo_tarefas com graus progressivos de

UND 110
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envolvendo diferentes ^iS^ida bloco de conteúdo7¥abalhados o
inserido no próprio livro, sem folhas à parte

aplicados bimestralmente, com aproximadamente 56
= principais habilidades trabalhadas no bloco de lições

progressivamente, mais complexas, com o objetivo de propiciar a
no processo de aprendizagem dos estudantes com relação ás
previstas a partir do trabalho com os descritores da Matriz de
do Saeb Cada simulado deve considerar o desenvolvimento da
matemática a partir da disposição dos seguintes descritores-

. D21, D22, D23, D26, D27 e D28, Simulado 2 -

n™ « m7 c , , / °32 ' Simulad0 3 " D6> D7, D10, D28, D31,
D36 e D37, Simulado 4 - D4, D8, D11, D13, D14, D28 e D35 todos

deverão estar inseridas folhas de respostas / gabaritos

p|,,nnc art r ía° Send° f°íhaS a Parte' que deverà0 ser Preenchidas pelos
a unos ao realizarem o simulado, para que se familiarizem com o modelo de
provas oficiais, similar ao das avaliações externas

Material de apoio pedagógico para o Professor - Planejador Diário
Descrição complementar do produto:

Material de apoio peaagógico para o Professor - Planejador Diário- Livro
consum.vel, destinado aos professores do Ensino Fundamental 1 e 2

informações importantes, que contribuirão para as práticas
s dooentes. O Diário do Professor, possui informações

e apontamentos alinhados aos conteúdos ministrados aos alunos'
■ subsídios para auxiliar no planejamento escolar e no

do projeto. As abordagens encontram-se alinhadas com a
™n+ -M R?7re"cia d0 Saeb' assim como organizadas de acordo com os
conteúdos definidos pe-a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o
Ensino Fundamental Deverá ser disponibilizado ambiente virtual que forneça
á aos docentes uma v,são geral acerca do aprendizado dos estudantes no

HpÍmcLeSfí , í cornpetênda leitora e competência matemática, onde
devem ser tabulados esultados dos simulados feitos pelos estudantes
propiciando a professe- o monitoramento da evolução do aluno. Vinculado
aos relatórios disponibilizados no ambiente virtual, deverão ser realizadas
capacitações presenciais ou remotas, definidas a partir de alinhamento prévio
entre as partes, contemplando a apresentação do material didático e seus
TZS^ .comP'ementarss' bem como a oferta de estratégias de intervenção a
partir do diagnóstico apresentado por meio dos simulados

UND 09

Material de apoio pedagógico para o Coordenador
Descrição complementar do produto:

Material de apoio pedagógico para o Coordenador- Ensino Fundamental 1 e
a- JVr<?- ^onsumivel destinado aos Coordenadores, em volume

|nd,v,dual.zado pela sua área de atuação, Ensino Fundamental 1 ou 2 O
material contém informações importantes, que contribuirão para as práticas
pedagógicas e diretivas dos Coordenadores. O Manual do Coordenador
desenvolvido para poss.b.litar uma jornada para a educação de qualidade O
£51T cortntara corr 'nformaçoes sobre a gestão pedagógica e suas
atnbuições, norteando a sua atuação, assim como apontamentos importantes
no que tange ao SAEB e o IDEB, conceitos e sugestões para implementação

inclusive com planos de ação para dar suporte aos professores
a proposta pedagógica. As abordagens encontram-se alinhadas

ínm L 7 •? Rfffencia d0 Saeb, assim como organizadas de acordo
com os conteúdos definaos pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC)
para o Ensino Fundamental. Deverá ser disponibilizado ambiente virtual que

ShSS.t« a°H doceníes uma visã0 geral acerca do aprendizado dos
Storl p rnl«fSemPenh0 d° Pr°feSSOr n° que diz resPeit0 a competência

d md.ematica, onde devem ser tabulados resultados dos

pelos estudantes, propiciando ao coordenador o

UND 09

r^atorrelatórios VÍnCUlad° ^O
s no ambiente virtual, deverão ser realizada
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO
AV. JOSÉ BALBINO DE SOUZA, S/|\|°, CENTRO - SOBRADINHO-BA

CNPJ. 16.444.804/0001-10

22

23

24

25

capacitações presenciou remotas, definidas a partir de alinhamento prévio
entre as partes, contemplando a apresentação do material didático e seus
recursos complementais, bem como a oferta de estratégias de intervenção a
partir do diagnostico apresentado por meio dos simulados.
Guia de Recursos Didático.

Descrição complementar do produto:

Guia de Recursos Diaaticos destinado aos professores atendendo do 1o ao 5o
ano totalmente articulado com os livros individualizados dos alunos
acordando a disciplina de matemática.

Guia de Recursos Didáticos

Descrição complementar do produto:

Guia de Recursos Didáticos destinado aos professores atendendo do 1o ao 5o
ano totalmente articulado com os livros individualizados dos alunos
abordando a disciplina de português.

Guia de Recursos Didático,

Descrição complementar do produto:

Guia de Recursos Didáticos destinado aos professores atendendo do 6o ao 9o
ano totalmente articulado com os livros individualizados dos alunos
abordando a disciplina çe matemática.

Guia de Recursos Dídatico_

Descrição complementa- do produto:

Guia de Recursos Didáticos destinado aos professores atendendo do 6o ao 9o
ano totalmente articulado com os livros individualizados dos alunos
abordando a disciplina oe português.

UND

UND

UND

UND

80

80

25

25

Atenciosamente,

Mary Selmú delUmeida Costa Rocha

Secretaria de Fazenda e Administração

C
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Prefeitura Municipal de Si/br 'inhc-BA

Secretaria de Fazenda e Finanças

Setor de Compras Municipal. 000032

PROPOSTA DE PREÇO

OBJETO: Aquisição de material pedagógico para atender as necessidades da Secretária Municipal de Educação
ITEM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS UND QT. VALOR (R$)

01

• Material de apoio pedagógico para o '■ ano do Ensino

Fundamental - Língua Portuguesa: Livo consumível,

destinado aos alunos do 1o ano do Ensino Fundamental, com

textos e atividades selecionados e elaborados a partir da

Matriz de Referenciado Saeb. A ;-,&-. . ■■^rJarif conteúdos

deve estar organizada de acordo com ._..- conteúdos definidos
pela Base Nacional Comum Curricular iBNCC) para o 1o ano,

considerando uma ordem crescente de dificuldade. Em
Lingua Portuguesa, o livro deve enfatizar a aquisição do
sistema de escrita alfabético e dar inic c ás práticas de

fluência e compreensão leitora que trabalhem múltiplas

habilidades, levando à apreensão dos criados sentidos de
diferentes textos, tais como: Advinha. quadrinha. parlenda,
bilhete, piada, texto jornalístico, legenda curiosidade, tírinha,
lenda e fábula, com o objetivo de consolidar a competência
leitora. Cada lição deverá ser planejada para duas

horas/aula, contendo tarefas com graus progressivos de

dificuldade envolvendo diferentes habn.dades além disso
devem ser oferecidos Desafios de Leitura, a serem aplicados
bimestralmente, com o objetivo de fornecer aos alunos uma
atividade lúdica, adequada ao gênero e ao mesmo tempo
estimulando o desafio de ler com fluência O material do
aluno deve incluir, ainda, peças destaca veis e tabuleiros
como material de apoio às atividades d? leitura e material de

apoio cartonado e destacável que fomente o trabalho com as
competências socioemocionais. A cada bloco de conteúdos
trabalhados no livro, o aluno deve;? ■■: .•■■■ irar inserido no
próprio livro, sem folhas à parte, simulados, a serem

aplicados bimestralmente, relativos às principais habilidades
trabalhadas no bloco de lições anterior a progressivamente
mais complexas, com o objetivo de propiciar a avaliação do
processo de aprendizagem dos estudantes com relação às
habilidades previstas a partir do trabalho com os descritores
da Matriz de Referência do Saeb. Cada simulado deve

considerar o desenvolvimento da competência leitora a partir
da disposição dos descritores que compõem a Matriz de
Referência do Saeb para o 1o ano, em Lmgua Portuguesa.
Deverá ser disponibilizado ambiente vinual que forneça à
secretaria de educação, às escolas e aos professores uma
visão geral acerca do aprendizado dos estudantes no que diz
respeito à competência leitora e competência matemática,
onde devem ser tabulados resultados dos simulados feitos
pelos estudantes, propiciando a gestão e monitoramento da
evolução da rede de ensino durante a imniementação do
material e suas propostas pedagógicas

UNITÁRIO TOTAL

UND 320 R$ 112,00 R$ 35.840,00

Av Menino Marc.

Maceió
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02

• Material de apoio pedagógico para o i° ano do Ensino

Fundamental I - Matemática: Livro consumível. destinado aos
alunos do 1o ano do Ensino Fundamental, com textos e
atividades selecionados e elaborados .--, partir da Matriz de

Referência do Saeb. A seqüência de ;onteúdos deve estar
organizada de acordo com os conteucos definidos pela Base
Nacional Comum Curricular (BNCC) para o 1 ° ano,
considerando uma ordem crescente .-<.-. dificuldade. Em
Matemática, os livros devem trabaiii^ acenos

fundamentais da Matemática por meie; de jogos e da
resolução de situacões-problema, desenvolvendo o
pensamento estratégico e as habilidaces que serão avaliadas
nos exames de alfabetização. contem c lando temas que

fomentem esse processo, tais como números e códigos,
formas, sistema monetário brasileiro percurso e
deslocamento, seqüências numéricas adição e subtração
figuras geométricas planas e espaciais medidas de tempo
decomposição, tabelas e gráficos Cac^ iição deverá ser
planejada para duas horas/aula conter -tio tarefas com graus
progressivos de dificuldade envolvende- diferentes

habilidades. O material do aluno deve neluir ainda, peças
destacáveis como material de apoio av jso dos jogos como
recurso didático e material de apoio caTonado e destacável
que fomente o trabalho com as competências
socioemocionais. A cada bloco de con:eudos trabalhados o
aluno deverá encontrar inserido no prc:r;o livro, sem folhas à
parte, simulados, a serem aplicados biTestralmente, com
aproximadamente 30 questões, relativas às principais
habilidades trabalhadas no bloco de lições anterior e,
progressivamente, mais complexos . ■ . ■;■ ob^tivo de
propiciar a avaliação do processo de ap. endizagem dos
estudantes com relação às habilidades orevistas a partir do
rabalho com os descritores da Matriz ce Referência do Saeb
"ada simulado deve considerar o desenvolvimento da
competência matemática a partir da d&uosição dos seguintes
habilidades: Simulado 1 -2N1.1.2NV2 2G1 1 2G1 3 2G2 1
2N1.7, 2N2.3, Simulado 2-2N1.5, 2Ni r 2N2 1 2A1 2
2A1.3,2A1.4, 2E1.1, Simulado 3-2Ni ? 2A1 1 2G1 2
2G1.3, 2N1.5, 2N1.6, 2N2.1 e2N2.2, S r-iulado 4 -2N1 2

2N1.3,2N1.4,2N1.5,2N1.8l2M1.1,2Ei2e2E1.3todos
eferentes à Matriz de Referência do Saeb de Matemática

UND 320 R$ 112,00 RS 35.840,00

Av Menino Mar;

Maceió
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03

IT.

■ orogressivos de

::ades. além disso

:a, a serem aplicados

;cer aos alunos uma

* Material de apoio pedagógico para o ?" ano do Ensino

Fundamental - Língua Portuguesa Lk-:j consumível,

destinado aos alunos do 2o ano do Ensino Fundamental, com

textos e atividades selecionados e ela:;urados a partir da

Matriz de Referência do Saeb. A seqüência de conteúdos

deve estar organizada de acordo com js conteúdos definidos
pela Base Nacional Comum Curriculai BNCC) para o 2o ano,

considerando uma ordem crescente df dificuldade. Em
Língua Portuguesa, o livro deve enfatizar práticas de fluência
e compreensão leitora, desenvolvendo habilidades alinhadas

às que serão avaliadas nos exames de alfabetização,

principalmente na Avaliação Nacional ;;e Alfabetização,
levando à apreensão dos variados sendos de diferentes
textos, tais como: Convite, cantiga c ,;g, '.-rva-iíngua.
poemas, receita culinária, regras de pau. história em

quadrinhos, mito, conto popular, fábula texto expositivo e

jornalístico, com o objetivo de consolida- a competência
leitora. Cada lição deverá ser planejam para duas
horas/aula, contendo tarefas com grau

dificuldade envolvendo diferentes habi

devem ser oferecidos Desafios de Leit

bimestraimente, com o objetivo de forr

atividade lúdica, adequada ao gênero e ao mesmo tempo

estimulando o desafio de ler com fluência O material do
aluno deve incluir, ainda, peças destacai/eis e tabuleiros
como material de apoio às atividades de leitura e material de

apoio cartonado e destacável que fomente o trabalho com as
competências socioemocionais. A cad& oioco de conteúdos
trabalhados no livro, o aluno deverá encontrar inserido no
próprio livro, sem folhas à parte, simulacos, a serem
aplicados bimestraimente, com aproximadamente 39

questões, relativas às principais habrhcades trabalhadas no
bloco de lições anterior e, progressivar^nte mais complexas,
com o objetivo de propiciar a avaliação co processo de

aprendizagem dos estudantes corr rp'^âo às habilidades
previstas a partir do trabalho com os ^. ■..-, iiores da Matriz de
Referência do Saeb. Cada simulado deve considerar o
desenvolvimento da competência leitora a partir da

disposição dos seguintes descritores da Matriz de Referência
do Saeb do 2". Ano (Língua Portuguesa j

No livro de Língua Portuguesa, deverãc estar inseridas folhas
de respostas / gabaritos destacáveis não sendo folhas a
parte, que deverão ser preenchidas pelos alunos ao

realizarem o simulado, para que se farr.' arizem com o
modelo de provas oficiais, similar ao das avaliações externas.

UND 335 R$ 112,00 R$ 37.520,00

Av Menino Marce

Maceió ■

Sala /O?
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• Material de apoio pedagógico para c 2C ano do Ensino
Fundamental I - Matemática: Livro co^umível. destinado aos
alunos do 2o ano do Ensino Fundamental, com textos e
atividades selecionados e elaborados ,-* partir da Matriz de
Referência do Saeb. A seqüência de -^nteúdos deve estar
organizada de acordo com os contemos definidos pela Base
Nacional Comum Curricular (BNCC) para o 2o ano.
considerando uma ordem crescente rie dificuldade. Em
Matemática, os livros devem trabalha; :;onceitos
fundamentais da Matemática por meie de jogos e da
resolução de situações-problema, desenvolvendo o
pensamento estratégico e as habilidades que serão avaliadas
nos exames de alfabetização, contem ciando temas que
fomentem esse processo, tais como. f.cjuras, numerais
numeras e sistema de numeração decimal, seqüências e
percursos, grandezas e medidas, sistema monetário

brasileiro, medidas de tempo, deslocamento na malha
quadriculada, tabelas e gráficos, seqüências numéricas e
conjuntos, multiplicação e divisão fioü-as geométricas
espaciais e planas. Cada lição &>*$.- ■■ pi^ejada para
duas horas/aula contendo tarefas con: ^raus progressivos de
dificuldade envolvendo diferentes habilidades O material do
aluno deve incluir, ainda, peças destaca veis e tabuleiro como
matenal de apoio ao uso dos jogos cone recurso didático e
material de apoio cartonado e destacarei que fomente o
trabalho com as competências socioenecionais A cada
bloco de conteúdos trabalhados, o aluro deverá encontrar
inserido no próprio livro, sem folhas à parte, simulados a
serem aplicados bimestralmente, com .aproximadamente 35
questões, relativas às principais habilidades trabalhadas no
bloco de lições anterior e, progressivamente, mais
complexas, com o objetivo de propiciar y avaliação do
processo de aprendizagem dos estudar-es com relação ás
labilidades previstas a partir do trabalho com os descritores
a Matriz de Referência do Saeb Cada simulado deve
X)nsiderar o desenvolvimento da competência matemática a
partir da disposição dos seguintes descntores Simulado 1 -
:N1.3,2N1.5,2N1.6,2N1.7,2N1.8,2A^ 1, Simulado 2-
:N1.1,2N2.1,2M1.1,2M1.2,2M1.3, 2M
!E1.1, Simulado 3-2N1.2, 2A1.2, 2Ai '
!G2.1,2E1.2,2E1.3e2E2.1S[m:'id.-;
N2.3, 2G1.2. 2G1.3. 2M1.5, 2M1.6, 2iw
eferentes à Matriz de Referência do Sa
Matemática),

.4.2M1 7 2M2 3 e
2A1 4 2G1 1

- ?_K ■■ 4 2N2 2

..1 e 2M2 2 todos

b do 2o ano

UND 335 R$ 112,00 R$ 37.520,00
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• Material de apoio pedagógico para c ?■' ano do Ensino

Fundamental - Língua Portuguesa Livo consumível,

destinado aos alunos do 3o ano do Ens.no Fundamental, com

textos e atividades selecionados tr- r?,-\- ,-, 3 partir da

Matriz de Referência do Saeb. A seqüência de conteúdos

deve estar organizada de acordo com cs conteúdos definidos

pela Base Nacional Comum Curricular ,BNCC) para o 3o ano,

considerando uma ordem crescente de dificuldade. Em

Língua Portuguesa, as atividades deve^i trazer uma

diversidade de gêneros textuais a parti1 dos quais se

organizem exercícios de compreensãc -jue trabalhem

múltiplas habilidades, levando à apreensão dos variados

sentidos de diferentes textos, tais corr g História em

quadrinhos, fábula, instruções de confecção, poema, carta

pessoal, bilhete e convite, texto instruconal, conto de fadas,

notícia, tirinha, poema narrativo, recera culinária, diário

pessoal, anúncio publicitário, conto ae assombração, regras

de jogos, conto de mistério e texto de -i vulgacão científica,

com o objetivo de consolidar a compe:encia leitora. Cada

lição deverá ser planejada para uma nora/aula, contendo

tarefas com graus progressivos de drfu.uidade envolvendo

diferentes habilidades. O material do ai.no deve incluir
material de apoio cartonado e destacarei que fomente o

trabalho com as competências socioen acionais. A cada
bloco de conteúdos trabalhados nn I1 -•• o alv^o deverá

encontrar inserido no próprio livro, ser, oihas à parte,

simulados, a serem aplicados bimestre! mente, com

aproximadamente 43 questões, relativas às principais

habilidades trabalhadas no bloco de lições anterior e,

progressivamente mais complexas, co ^ o objetivo de

propiciara avaliação do processo de aprendizagem dos

estudantes com relação às habilidades previstas a partir do

trabalho com os desertores da Matriz :e Referência do Saeb.

Cada simulado deve considerar o desenvolvimento da

competência leitora a partir da disposição dos seguintes

descritores: Simulado 1 -D1, D2, D3: D6. D9 e D10, Simulado

2 - D1, D2, D3, D4, D8 e D13, Simulada 3 - D3, D4, D6, D7,

D9eD15, Simulado 4-D2, D4, D5, D"' D10e D14 todos

referentes â Matriz de Referência do Saeb para Língua

Portuguesa. No livro de Língua Portuguesa, deverão estar

inseridas folhas de respostas / gabaritos destacáveis, não

sendo folhas a parte, que deverão ser preenchidas pelos

alunos ao realizarem o simulado, para que se familiarizem

com o modelo de provas oficiais, simila- ao das avaliações
externas.

UND 416 R$ 112,00 R$ 46.592,00

Av Menino Mat

Maceu
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* Material de apoio pedagógico para o rj ano do Ensino
Fundamental - Matemática: Livro consjmfvel. destinado aos
alunos do 3o ano do Ensino Fundamental, com textos e
atividades selecionados e elaborados r partir da Matriz de
Referência do Saeb. A seqüência de conteúdos deve estar
organizada de acordo com os conteúdo definidos pela Base
Nacional Comum Curricular (BNCC) paia o 3o ano,
considerando uma ordem crescente de dificuldade. Em
Matemática, o foco deve ser o dormir1" 'le estratégias de
cálculo que levem ao desenvolver^ .a competência
matemática, por meio de questões que guiem os alunos, de
modo detalhado e por etapas que perpassem desde a

compreensão da linguagem matemática e dos enunciados
até a resolução das situações-problema contemplando
temas que fomentem esse processo ia s como: Números de
até três dígitos e sistema de numeração decimal, reta
numérica, adição e subtração, números e gráficos,
localização no plano, poliedros e coroos redondos! figuras
geométricas planas, organização retancjlar na multiplicação
tabela e multiplicação, números de ate quatro dígitos e
sistema de numeração decimal, agrupamentos e

decomposições de números, medidas da tempo, de massa,
de capacidade e comprimento, perlmet-) e divisão. Cada
lição deverá ser planejada para uma hora/aula, contendo
tarefas com graus progressivos de dificuldade envolvendo
diferentes habilidades. O material do aiuno deve incluir,
ainda, peças destacáveis de poliedros como material de
apoio ao uso dos jogos como recurso crdâtico e material de
apoio cartonado e destacável que fornece o trabalho com as
competências socioemocionais. A cada oioco de conteúdos
trabalhados, o aluno devera encontra -.cf^.r. no próprio
livro, sem folhas à parte, simulados, a serem aplicados
bimestralmente, com aproximadamente 55 questões,
relativas ás principais habilidades traba'hadas no bloco de
lições anterior e, progressivamente, mais complexas com o
objetivo de propiciar a avaliação do processo de

aprendizagem dos estudantes com relação às habilidades
previstas a partir do trabalho com os desoritores da Matriz de
Referência do Saeb. Cada simulado deve considerar o
desenvolvimento da competência matemática a partir da
disposição dos seguintes descritores Simulado 1-D10 D13
D14, D16.D17, D19eD28, Simulador D1 D2 D3 D4
D18, D20eD27, Simulado 3-D6.D7 üh D9 D13 D15e
D28, Simulado 4- D6, D7, D11.D17. D"H. D20 e D27 todos
referentes à Matriz de Referência do Saeb de Matemática No
ivro de Matemática, deverão estar inserdas folhas de
•espostas / gabaritos destacáveis, não sendo folhas a parte
jue deverão ser preenchidas pelos alunos ao realizarem o '
imulado, para que se familiarizem com o modelo de provas
iciais, similar ao das avaliações externas

00009

UND 416 R$ 112,00 R$ 46.592,00

Av Menino Mar-;;:.

Maceió - ">' 04(3-0, !•;
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• Material de apoio pedagógico para r_, '■:■ ano do Ensino
Fundamental - Língua Portuguesa. Liv:; consumível
destinado aos alunos do 4o ano do Ensino Fundamental com
textos e atividades selecionados e elaborados a partir da
Matriz de Referência do Saeb. A seqüência de conteúdos
deve estar organizada de acordo corr j* conteúdos definidos
pela Base Nacional Comum Curriculai BNCC) para o 4o ano
considerando uma ordem crescente de. dificuldade Em
Língua Portuguesa, as atividades devem trazer uma
diversidade de gêneros textuais a pari ■ dos quais se
organizem exercícios de compreensão que trabalhem
múltiplas habilidades, levando à apreensão dos variados
sentidos de diferentes textos, tais come tirinha fábula, texto
informativo, conto, texto expositivo poema, verbete notícia
texto de divulgação cientifica. cró;.;c:. ,*3 -núncio

publicitário, conto popular e mito, com » objetivo de
consolidar a competência leitora. Caaa ção deverá ser
planejada para uma hora/aula, conténs tarefas com graus
progressivos de dificuldade envolvende diferentes

habilidades. O material do aluno deve nduir, ainda, material
de apoio cartonado e destacáve! que fomente o trabalho com
as competências socioemocionais A cada bloco de

conteúdos trabalhados no livro, o aluno Jeverá encontrar
inserido no próprio livro, sem folhas à parte, simulados, a
serem aplicados bimestralmente, com auroximadamente 36
questões, relativas às principais habilidades trabalhadas no
bloco de lições anterior e, progressiva rn-nte mais complexas,
com o objetivo de propiciar a avaliação do processo de
aprendizagem dos estudantes com relação às habilidades
previstas a partir do trabalho com os desertores da Matriz de
Referência do Saeb. Cada simulado de-,% considerar o
desenvolvimento da competência leitora 3 partir da
disposição dos seguintes descritores S mulado 1 -D1, D2
D3, D4, D5 e D9, Simulado 2 - D2, D4, D7 D8 e D11 '
Simulado 3 - D5, D6, D10, D11, D14 e D15, Simulado 4 - D1
D5, D6, D7, D9 e D13 todos referente? á Matriz de
Referência do Saeb para Língua Por.u^ sa. No livro de
Língua Portuguesa, deverão estar insenaas folhas de
respostas / gabaritos destacáveis, não sendo folhas a parte
que deverão ser preenchidas pelos alunos ao realizarem o
simulado, para que se familiarizem com t, modelo de provas
ificiais, similar ao das avaliações externas

UND R$ 42.448,00

Av Menino

Maceió -

o -

L;-

046-000 8,
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• Matenal de apoio pedagógico para o j ano do Ensino
Fundamental I - Matemática. Livro consjmível. destinado aos
alunos do 4o ano do Ensino Fundamentai com textos e
atividades selecionados e elaborados ■: partir da Matriz de
Referência do Saeb. A seqüência de conteúdos deve estar
organizada de acordo com os conteúdo definidos pela Base
Nacional Comum Curricular (BNCC) pa a o 4= ano.
considerando uma ordem crescente de dificuldade. Em
Matemática, o foco deve ser o domímc ie estratégias de
cálculo que levem ao desenvolvimento a a competência
matemática, por meio de questões que juiem os alunos de
modo detalhado e por etapas que perpassem desde a
compreensão da linguagem matemática e dos enunciados

até a resolução das situações-problema. contemplando
temas que fomentem esse processo, tais como Números e
sistema de numeração decimal, Númeios e seqüências
numéricas, Figuras geométricas, Situações de adição e de
subtração, Adição e subtração, Multiplicação. Divisão
Figuras geométricas, Localização, Grandezas e Medidas
Distância e perímetro, Área de figura? <-.iPnas Números ria
forma de fração, Ângulos, Númerc-i :■„ :,na aecimal,
Tabelas e gráficos, Unidades de medida de tempo Unidades
de medida de capacidade e de massa Cada lição deverá ser
planejada para uma hora/aula, contendo tarefas com graus
progressivos de dificuldade envolvendo ciferentes
habilidades. Deve-se incluir matenal de apoio, em papel
cartonado para facilitar o manuseio dos estudantes, com

peças manipuláveis sobre tabuada, frações, além de material
de apoio cartonado e destacável que fomente o trabalho com
as competências socioemocíonais A cada bloco de

conteúdos trabalhados, o aluno deverá encontrar inserido no
próprio livro, sem folhas à parte, simulados, a serem
aplicados bimestralmente, com aproximadamente 56
questões, relativas às principais habilidaaes trabalhadas no
bloco de lições anterior e, progressivamente, mais
complexas, com o objetivo de propiciar a avaliação do

processo de aprendizagem dos estudantes com relação às
habilidades previstas a partir do trabalhe ,om os descritores
da Matriz de Referência do Saeb Cada =>.mulado deve
considerar o desenvolvimento da competência matemática a
partir da disposição dos seguintes descr tores Simulado 1 -
D2.D13, D14, D15, D)6, D17eDi? :■ i.-tfr, 2 - D1 D3

D4, D6,D7,D24eD27, Simulado 3-Dvj D11. D21, D22Í
D23, D25 e D26, Simulado 4 - D5, D8, D9, D12, D19^ D20 e
D28 todos referentes â Matriz de Referencia do Saeb de
Matemática. No livro de Matemática, deverão estar inseridas
olhas de respostas / gabaritos destacave s, não sendo folhas
parte, que deverão ser preenchidas peios alunos ao
ializarem o simulado, para que se famil mzem com o

modelo de provas oficiais, similar ao das avaliações externas

UND 379 R$ 112,00 R$ 42.448,00

Av Menino laru.-.-

£?-■
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Material de apoio pedagógico para c =' ano do Ensino
Fundamental - Língua Portuguesa Liv; consumível
destinado aos alunos do 5o ano do Ens no Fundamental com
textos e atividades selecionados e ei^nrado^ a oartir da
Matriz de Referência do Saeb. A s^l ■::<& je conteúdos
deve estar organizada de acordo com os conteúdos definidos
pela Base Nacional Comum Curricular ,BNCC) para o 5o ano
considerando uma ordem crescente de dificuldade Em
Língua Portuguesa, as atividades dever trazer uma
diversidade de gêneros textuais a parti' Jos quais se
organizem exercícios de compreensão :ue trabalhem
múltiplas habilidades, levando à apreensão dos variados
sentidos de diferentes textos, tais come ürinha, verbete
carta, fábula, anedota, texto de divulgação cientifica, conto
popular, poema, notícia, anúncio publicitário, bula,
reportagem, poema narrativo, história em quadrinhos, crônica
e resenha, com o objetivo de consolida; a competência
leitora. Cada lição deverá ser planejada oara uma hora/aula,
contendo tarefas com graus progressivos de dificuldade

envolvendo diferentes habilidades O material do aluno deve
incluir material de apoio cartonado e desiacável que fomente
o trabalho com as competências socioemocionais. A cada
bloco de conteúdos trabalhados, o alun r deverá encontrar
inserido no próprio livro, sem folhas à pdte, simulados, a
serem aplicados bimestralmente. com aproximadamente 40
questões, relativas às principais habi!'. '?«-- :.■ coalhadas no

bloco de lições anterior e, progressiva m.-nte mais complexas,
com o objetivo de propiciar a avaliação :a processo de

aprendizagem dos estudantes com relação às habilidades
previstas a partir do trabalho com os descritores da Matriz de
Referência do Saeb- Cada simulado deve considerar o
desenvolvimento da competência leitora h partir da

disposição dos seguintes descritores. Smulado 1 -D1 D4
D8, D9 e D12, Simulado 2 - D2, D7, D8 D10 D11 e D15 '
Simulado 3 - D3, D5, D6, D10, D12 e D -4. Simulado 4 - D7
D9. D11, D13, D14 e D15 todos referentes à Matriz de
Referência do Saeb de Língua Portuguesa No livro de
Língua Portuguesa, deverão estar inser Jas folhas de
respostas / gabaritos destacáveis, não sendo folhas a parte
que deverão ser preenchidas pelos alun:* ao realizarem o
simulado, para que se familiarizem com u modelo de provas
'ficiais, similar ao das avaliações externas

UND

r'\r

Maceió



Distribuidor».-livres

•Material de apoio pedagógico para ^v ano do Ensino
Fundamental I - Matemática: Livro consjmível, destinado aos
alunos do 5 ano do Ensino Fundamer:ai com textos e
atividades selecionados e elaborados ,, oartir da Matriz de
Referência do Saeb. A seqüência de conteúdos deve estar
organizada de acordo com os conteúdos definidos pela Base
Nacional Comum Curricular (BNCC) para o 5o ano
considerando uma ordem crescente de dificuldade Em
Matemática, o foco deve ser o domínio ae estratégias de
cálculo que levem ao desenvolvir.-^-' -? roír-petència
matemática, por meio de questões que .uiem os alunos de
modo detalhado e por etapas que perpassem desde a
compreensão da linguagem matemática e dos enunciados
até a resolução das situações-probíemn contemplando
temas que fomentem esse processo, tais como Números e
sistema de numeração decimal. Poliedros e corpos redondos
Adição e subtração, Multiplicação e divisão Localização e '
movimentação no plano, Polígonos. Un àades de medida de
tempo, Números na forma de fração Ooerações com
números na forma de fração, Grandezas e medidas de

comprimento, Perímetro, Localização movimentação e plano
cartesiano, Números na forma decimal Operações com
numeras na forma decimal, Porcentager Área, Ampliação e
redução de figuras, Unidades de medida de massa Unidades
de medida de capacidade, Tabelas e góticos Cada lição

10 | deverá ser planejada para uma hora/aula contendo tarefas
com graus progressivos de dificuldade envolvendo diferentes
habilidades. Deve-se incluir material de apoio, em papel
cartonado para facilitar o manuseio dos estudantes com
peças e tabuleiros de jogos de batalha raval e frações além
de material de apoio destacável para o fomento ac trabalho
com competências socíoemocionas ;- ..j-jbíocode
conteúdos trabalhados, o aluno deverá encontrar inserido no
própno livro, sem folhas à parte, simulados a serem
aplicados bimestralmente, com aproximadamente 56
questões, relativas às principais habilidades trabalhadas no
bloco de lições anterior e, progressivame :te, mais
complexas, com o objetivo de propiciar a avaliação do
processo de aprendizagem dos estudantes com relação ás
habilidades previstas a partir do trabalho com os descritores
da Matriz de Referência do Saeb. Cada s mulado deve
considerar o desenvolvimento da competência matemática a
partir da disposição dos seguintes descntores Simulado 1 -
D2, D13, D14, D15, D16, D17e D18, Simulado 2 -D1 D3
D4, D6, D7, D24 e D27, Simulado 3- Di 0 D11.D21,'d22
D23, D25 e D26, Simulado 4 - D5, D8, D9 D12 D19 D20 e
D28 todos referentes à Matriz de Referêr.-;a do Saeb de
Matemática. No livro de Matemática, deve ào estar inseridas
folhas de respostas / gabaritos destacava não sendo folhas
a parte, que deverão ser preenchidas pei:,s alunos ao
realizarem o simulado, para que se famih-vizem com o
modelo de provas oficiais, similar ao das avaliações externas

000041

UND 397 R$ 112,00 R$ 44.464,00

Av Menino Marce

Maceió ■
10
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000042
l - Língua Portuguesa

ano do Ensino

consumível,

com

textos e atividades selecionados e elaborados a partir da
Matnz de Referência do Saeb A seqüência de conteúdos
deve estar organizada de acordo com os conteúdos definidos
pela Base Nacional Comum Curricular, BNCct para o 6 "an?
considerando uma ordem crescente üc dificuldade Em
Língua Portuguesa, as atividades devem trazer uma
diversidade de gêneros textuais a parti' jos quais se
organizem exercícios de compreensão :Ue trabalhem
múltiplas habilidades, levando à apree: são dos variados
sentidos de diferentes textos, tais como e-mail carta
pessoal, carta de reclamação, conto pcpular, notícia
reportagem, diário, roteiro de teatro, an jncio publicitário
cartum, tira, história em quadrinhos , f. 3 ^ato pessoai e
de viagem, poema visual, verbete de dic.onário e de

T?^ÍAia'ar}l%° de °Piniâo> com ° cbietivo de consolidar
a competência leitora. Cada lição devera ser planejada para
uma hora/aula, contendo tarefas com qrauS proqressivos Z
dificuldade envolvendo diferentes habLdesTaZ!o£
de conteúdos trabalhados, o aluno devera encontrar insPririn
no próprio livro, sem folhas à parte, s.mjados a Srem
2Í2S bimes^almente, relativos às cmcipais habilidades
falhadas no bloco de lições anterior e progressivamente
mais complexas, com o objetivo de prop.oar a avaliação do
processo de aprendizagem dos estudantes com relação às

h! m ♦H P»eVJStas a partir d0 trabaíhc com os descritores
da Matnz de Referência do Saeb. Cada s-mulado deve
considerar o desenvolvimento da competência leitora a partir
dedisposição dos seguintes descritores Simulado 1 -D1D2
°,'D4'^'P10eD12. Simulado 2-D5 D6, D13 D14 Difí'
D19 e D20, Simulado 3-D5.D11.D13 015 D16 D17e
D18, Simulado 4-D7, D8, D12, D14, D19 D20 e D21 todos
referentes à Matriz de Referência do Saeb de Língua
Portuguesa. No livro de Língua Portuguesa, deverão estar
inseridas folhas de respostas / gabará ^sta-^-eis não
sendo folhas a parte, que deverão ser , -.enchidas pelos

cnm°«™!il?lTem ° símulad0' Para ^ se familiarizem
com o modelo de provas oficiais, similar J0 das avaliações
externas. y

UND 380 R$ 132,00 R$ 50.160,00

Av Menino ce:

Maceió -■ r '-•46 (■

11
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Material de apoio pedagógico para o r.J ano do Ensino
Fundamental - Matemática: Livro cons,.,nível. destinado aos
alunos do 6o ano do Ensino Fundamental com textos e
atividades selecionados e elaborados * oartir da Matriz de
Keterência do Saeb. A seqüência de c
organizada de acordo com os conteúd;
Nacional Comum Curricular fBNCC) oh
considerando uma ordem crescente de
Matemática, o foco deve ser o domin

iteúdos deve estar

s definidos pela Base
■z o 6" ano,

dificuldade. Em

Je estratégias de• - — — w w*W *J\*t \J \J\JI \\t\ \\

cálculo que levem ao desenvolvimento o a competência
matemática, por meio de questões que auiem os aluno-
modo detalhado e por etapas que perpassem desde a
compreensão da linguagem matemática e dos enunciados
ate a resolução das situações-problem. contemplando
temas que fomentem esse processo, ta* como Reta
numénca e operações, problemas com números naturais
figuras não planas, leitura, interpretação e construção de'
tabelas e gráficos, diferentes representações de um número
frações, decimais, porcentagem, tnãnguos e quadriláteros '
operações e problemas com frações e decimais, localização
giros e ângulos, perímetro eampro,-r-. ■--fjgvsc área '
medidas de massa e de capacidade C^a iiçáo"deverá ser
planejada para uma hora/aula, contendo [areias com graus
progressivos de dificuldade envolvendo (üferentes

habilidades. A cada bloco de conteúdos ;■ abalhados o aluno
deverá encontrar inserido no próprio livro sem folhas à parte
simulados, a serem aplicados bimestral mente relativos às '
principais habilidades trabalhadas no bloco de lições anterior
e, progressivamente, mais complexas, com o objetivo de
propiciar a avaliação do processo de aprendizagem dos
estudantes com relação às habilidades p-vistas a partir do
trabalho com os descritores da Matriz de Referência do Saeb
Cada simulado deve considerar o desen ,olvimento da
competência matemática a partir da disposição dos seguintes
descntores. Simulado 1 -D2, D16, D18. D19 e D36, Simulado
2-D21, D22, D23, D24, D28e D36, Simuado 3 - D3 D4
D25, D26, D28 e D37, Simulado 4 - D1 D5 D6 D12 D13
D15 e D26 todos referentes à Matriz de Referência do Saeb
de Matemática. No livro de Matemática deverão estar
insendas folhas de respostas / gabaritos destacáveis não
sendo folhas a parte, que deverão ser preenchidas pelos
alunos ao realizarem o simulado, para que se familiarizem
com o modelo de provas oficiais, s-ar:*. . :;as avaliações
externas. v

UND

Av Menino Marce

Maceió ■ ■
12
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f

Fundamental - Língua Portuguesa. Liv
destinado aos alunos do T ano do Ens

.

ano do Ensino

consumível,

io Fundamental, com

considerando uma ordem crescente de dificuldade Em
Língua Portuguesa, as atividades deve-* trazer uma
diversidade de gêneros textuais a partir dos quais se
organizem exercícios de compreensão que trabalhem
muftplas habilidades, levando à apreer são dos variados
sentidos de diferentes textos, tais com, Tiito conto de
mistério poema contemporâneo e haicai letra de canção

mTmA ' 3l reSUm°' Sínopse' infograf'co, cordel, relato de
memória, romance, carta aberta, anúncio oubl.citario, artigo
de divulgação científica, depoimento, e-evista e artigo de
Si LC°h ° 0^jetlV° de «^solidar a ..ornpetência leitora
Cada lição deverá ser planejada para ^,ã hora/aula
contendo tarefas com graus progressivos de dificuldade
envolvendo diferentes habilidades. A caca bloco de
conteúdos trabalhados, o aluno deverá encontrar inserido no
próprio livro, sem folhas á parte, simulada a serem
aplicados bimestralmente, relativos às p rncipais habilidades

Sf™™? n° biOC° de IÍÇÕes anterior e orogressivamerrte
mais complexas, com o objetivo de propiciar a avaliação do
processo de aprendizagem dos esfu;:-, ,, -0^ relação á*

í-i u !■ j *ívisias a partir do trabalhe com os descritores
da Matriz de Referência do Saeb. Cada simulado deve
considerar o desenvolvimento da competência leitora a partir
da disposição dos seguintes descritores Simulado 1-D5 D6
09 D10, D11, D12 e D15, Simulado 2 - D2 D3 D14 D15
D19 eD20, Simulado 3 -D1.D4, D6, Dfc D12 D13eD17'
Simulado 4 - D5, D7, D8, D14, D18, D20 e D21 todos
referentes à Matriz de Referência do Saeb de Língua
Portuguesa. No livro de Língua Portuguesa deverão estar
inseridas folhas de respostas / gabaritos destacáveis não
sendo folhas a parte, que deverão ser preenchidas pelos
alunos ao realizarem o simulado, para qUR se familiarizem
com o modelo de provas oficiais, similar ao das avaliações
externas.

UND 351 R$ 132,00 R$ 46.332,00

Maceió -
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000045

Material de apoio pedagógico para o "3 ano do Ensino
Fundamental - Matemática: Livro consjmlvel destinado aos
alunos do 7 ano do Ensino Fundamental com textos e

I atividades selecionados e elaborados - partir da Matriz de
Referência do Saeb. A seqüência de c

organizada de acordo com os conteúd
Nacional Comum Curricular (BNCC) p;
considerando uma ordem crescente dt

| Matemática, o foco deve ser o domíni
cáll l

nteúdos deve estar

s definidos pela Base
a o 7o ano,

dificuldade. Em

estratégias de| ática, o foco deve ser o domínio ,;C «siraiegias c
cálculo que levem ao desenvolvimento Ja competência
matemática por meio de qtõ ; ,s a|unos de

q desenvolvim
matemática, por meio de questões o - , ;;=,,; ,s a|un

modo detalhado e por etapas que perpassem desde a
compreensão da linguagem matemática 9 dos enunciados
até a resolução das situações-problem. contemplando
temas que fomentem esse processo ta>b como reta
numérica, operações e problemas com ■ jmeros inteiros
medidas e raiz quadrada, coordenadas ^artesianas
operações e problemas com números ^ionais frações
Expressões algébricas, Triângulos, Qua Jniáteros, Problemas
envolvendo gráficos, Perímetro e Área Porcentagem
Grandezas proporcionais, Construção de tabelas e gráficos
Cada lição deverá ser planejada para uma hora/aula
contendo tarefas com graus progressivos de dificuldade
envolvendo diferentes habilidades. A cada bloco de
conteúdos trabalhados, o aluno devera encontrar inserido no
próprio livro, sem folhas à parte, simulados a serem
aplicados bimestralmente, relativos às c-nncipais habilidades
trabalhadas no bloco de lições anterior e progressivamente
mais complexas, com o objetivo de propoar a avaliação do'
processo de aprendizagem dos estudantes com relação às

5f m f H PneV,'StaS a Partir d0 trabalh( JOm os desertores
da Matriz de Referência do Saeb Ca^, * T,ul?d-, deve
considerar o desenvolvimento da co,-,v. ,r.c,a matemática a

? ^P0»^0 dos seguintes descr tores Simulado 1 -
' ^6' °18' D2°" D27 e D18' Sir-Jlado 2 - D17 D18

, D23, D25 e D26, Simulado 3 33, D4 D25 D26 e
D36, Simulado 4 - D12, D13, D25, D28. 029 e D37 todos

£í f M;«z de Referência do Sae, de Matemática. No
Matemática, deverão estar insenoas folhas de

respostas/gabaritos destacáveis, não sendo folhas a parte
que deverão ser preenchidas pelos alunos ao realizarem o '
simulado, para que se familiarizem corr o modelo de provas

I oficiais, similar ao das avaliações externa?.

Av Menino Marce-

Maceió -

e-í
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000046

•Material de apoio pedagógico MH1O t

Fundamental - Língua Portuguesa L,

ÊIÊÊÊSÊ
cons.derando "ma ordem crescente d» diSade Em
Língua Portuguesa, as atividades devem a2eruta
diversidade de gêneros textuais a pari, dòfquais se
organizem exercícios de compreensão .que trabalhem
múltiplas habilidades, levando á apree- ào doTJarlIL
sentidos de diferentes textos, ,a,s 'como'Zo ordef

fflsssisr

p^adamente 56 questões, relativa, às prindpais
habilidades trabalhadas no bloco de !,çôes anterSe
progressivamente mais complexas, oorr oob"et™de
Pfopwiar a avaliação do processo de apí .ndiiagem dos
SbfllhnteSm ?'aÇâ0 àS habílidades P-vistas a part' do
^abalho com os descritores da Matnz de Referência do Saeb
Cada simulado deve considerar o desenvolvimento da

r^nnir f^eS3' deVerâ0 estarrespostas / gabantos destacáveis,

qtV â

insencas folhas de

simulado para que se familiarizem comT"Modelo deTrov^
oteaB. similar ao das avaliacflflR prDvas

Av Menino Mareei
Maceió - ,
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■ Material de apoio pedagógico ps- ":"~^T:.O tnsino

rrnÍTS1;"?^081 Livro cons,-nivel destinado aos
-| ao bnsmo Fundame.-ral. com textos e

considerando uma ordem crescente de dificuldade Em
Matemática o foco deve ser o domínic ae estratégias de

I materna m 3° desenvolvimento üa competência
, (jui meio ae questões que Guiem os alunos de

modo detalhado e por etapas que perpassem desde a '
compreensão da linguagem matemática e dos enunciados

| até a resolução das situações-problema contemplando
on™ que fomentem esse processo, ta^ com<

volume e capacidade, sistemas, porcemagem. mapas e
fiauras geométricas, ampliação e redução de figuras Cada

> deverá ser planejada para uma h 'qií|P atendo
tarefas com graus progressivos de dir,,., ..aüe envolvendo
diferentes habilidades. A cada bloco de onteúdos
trabalhados, o aluno deverá encontrar inserido no próprio
hvro, sem folhas à parte, simulados, a serem aplicado?
bimestralmente, com aproximadamente -i questões
relativas às principais habilidades trabalhadas no bloco de
hçfes anterior e, progressivamente, mais complexas, com o
objetivo de propiciar a avaliação do preciso de
aprendizagem dos estudantes com relação às habilidades

l previstas a partir do trabalho com os desrritores da Matriz rio
Referência do Saeb. Cada simulado deve considerar o

I desenvolvimento da competência matemática a partir da
rtiennci^â0 dos seguintes descritores Simulado 1 - D1R ni7

19, D25, D26, D27 e D36, Simulado 2 D3, D4 D17
D19, D26eD37, Simulado 3-D3 D4 D -■ D13 D14 D26V
D30, Simulado 4 - D1, D2, D5, D14. D28 D30 e D34 todos
referentes à Matnz de Referência do Saeb ae Matemática No
livro de Matemática, deverão estar inseres folhas de
respostas / gabaritos destacáveis, não sendo folhas a parte
que deverão ser preenchidas pelos alunc, ao realizarem o '
simulado para que se familiarizem com o modelo de provas

I oficiais, similar ao das avaliações extív = '

Av Menino Marcelo

Maceió - />
16



MD
'roi ^1^^^.

000048

Ungua Portuguesa, as atividades deve- trazer uma
diversidade de gêneros textuais a partr ,os quaS se
organizem exercícios de compreensão JUe trabáíiSn
mulüplas habilidades, levando â apree^ão do variados
sentidos de diferentes textos, tais come 3?Ografia e
autobiografia, crônica, conto e romance ce ficção aentífica
tira cartum e charge, fábula, míniconto ha,ca7e '
verbete enciclopédico e de dicionário manual de
anuncio publicitário, infográfico, resumo 'resenha critica
artgo de opinião, carta denúncia, notioa s reportagem Com o
objetvo de consolidar a competência le-tora CadS?c3o
deverá ser planejada para uma hora/au-a intendo
com graus progressivos de dificuldade e oomen0°
habilidades. A cada bloco de conteúdos trabalhados o aluno
deverá encontrar inserido no próprio Hvr, sem folhas à oarte
simulados a serem aplicados bimestrainente com
aproximadamente 56 questões, relativas as phnapa,s
habihdades trabalhadas no bloco de lições arterS e
progressivamente mais complexas, com „ obietivo de
propiciar a avaliação do processo dt -

trahaih« ««w^do as naDilidades previstas a uanir ao

Cada ,LTh«Sh rÍtOreS da Matriz de Referência do Saeb
SfmLr 1 d6Ve considerar o desen, olvimento da
competência leitora a partir da disposição dos seguintes
desentores: Simulado 1-D5, D7, D9 D10 D11 ~ ~ -

§Í|S
do Saeb de Língua Portuguesa. No livro
Portuguesa, deverão estar inseridas folh
gabamos destacáveis, não sendo folhas ,
ser preenchidas pelos alunos ao realizare

SSS^X*"0de

Av Menino Marce!
17
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Material de apoio pedagógico para oi ano do Ensino

Fundamental, com textos e

considerando uma ordem crescente de dificuldade. Em
Matemática, o foco deve ser o domínio ;e estratégias de
cálculo que levem ao desenvolvimento . ja competência
matemática, por meio de questões oup .uiem os alunos de
modo detalhado e por etapas que Pe,,. - ,e,-n uèsde a
compreensão da linguagem matemática e dos enunciados

tamSJ!? 'f*0 dfS sltuaÇões-Prot>lem, contemplando
temas que fomentem esse processo, ta.s como Frações e
decimais, medidas e porcentagem, reso.ução de problemas
rata e problemas com números raaonais. expressões
algébncas, figuras semelhantes, plano ..artesiano: ponto
médio perímetro e área, proporções e cr^ndezas ânaulos e
tnángulo retângulo, equações polinom.à s do 2o Grau
equações e mequações, tabelas e gráficos resolução'de
sistemas no plano cartesiano, polígonos e circunferência
área e volume. Cada lição deverá ser planejada para uma
hora/aula, contendo tarefas com graus progressivos de
dificuldade envolvendo diferentes habiiicades. A cada bloco
de conteúdos trabalhados, o aluno deve , encontrar inserido

, no próprio livro, sem folhas à parte, simulados a serem
aplicados bimestralmente, com aproximadamente 56
questões relativas ás principais habilidades trabalhadas no
bloco de lições anterior e, progressivamente mais
complexas, com o objetivo de propiciar a avaliação do
processo de aprendizagem dos estudames com relação às
habilidades previstas a panir do u*b:-;; -, - ^ descrito^
da Matriz de Referência do Saeb. Cada Pulado deve
considerar o desenvolvimento da competência matemática a

™cí;a,?ISp0SIÇâ0 dos se9uintes descrirores: Simulado 1 -
ri' n! nn2JiS21r: D22' D23' D26- D27 e °28. Simulado2

D101 Sá ni D3° G °32 ' S'n ulad0 3 * D6' ül-^' z~ ' ■ ^*"- D36 e D37, Simulaco 4 - D4 D8 D11

hJ c l4: D2.8 e °35 t0d0S referentes à Matriz de Referência
do Saeb de Matemática. No livro de Materr.ática deverão
estar inseridas folhas de respostas / gabaritos destacáveis

ahmn!1!0!0?33 a ^^ que deverão s& üreerl^idas pelos
alunos ao realizarem o simulado, para QUh .e familiarizem
com o modelo de provas oficiais, similar au das avaliações
externas.

19

Material de apoio pedagógico para o 9' ano do Ensino
Fundamental - Matemática: Livro consum.vel, destinado aos
a unos do 9" ano do Ensino Fundamental com textos e
atividades selecionados e elaborados a partir da Matriz de
Referência do Saeb. A seqüência de conteúdos deve estar
organizada de acordo com os conteúdos definidos pela Base
Nacional Comum Curricular (BNCC) para o 9" ano
considerando uma ordem crescente Hp d'finiwade Em
Matemática o foco deve ser o domímo ■_ L.iitegias de
cálculo que levem ao desenvolvimento da ;;ompetência

mní^JtlCl Pír meÍ° de queStões que 9uiem os alunos, demodo detalhado e por etapas que perpassem desde a
compreensão da linguagem matemática e ios enunciados
até a resolução das situações-problema contemplando
temas que fomentem esse processo, tais co^o. Frações e
decimais, medidas e porcentagem, resolução de problemas

SSÜL6 Pí°b'emaS C°m nÚmer0S raciona- expressões
figuras semelhantes, plano cartesiano ponto

TSF0? área' Pr°POrÇÕeS e 9rardezas ânoutos elo retângulo, equações polínomiais ar 2° Grau
uacões e ''"equações, tabela p '

Av Menino Marcelo

Maceió - a

000049

UND 248 R$ 132,00 R$ 32.736,00

UND 110 R$ 132,00 R$ 14.520,00

18
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Di«trifruldor».!.-U¥rEi ^

sistemas no plano cartesiano,

dificuldade envolvendo diferentes

SHr-Dioco de lições antenor e. progressivamente, mais
complexas, com o objetivo de propiciar,., a

ESTS ^ aprendiza9em *» estuda.es Saç^o âs
habi idades previstas a partir do trabalho com os descores
da Matriz de Referência do Saeb. Cada simulado di
considerar o desenvolvimento da competência matemática a

D S n?!' SI" °33' °36 6 °37' Sím— *"£ D8 011D13. D14, D28 e D35 todos referentes , Matriz de Referência
do Saeb de Matemática. No livro ae Matemática deveio

3? SShir8 f reSP°StaS' 9abt *,nao sendo folhas a parte, que deverão ser preenchidas db <k
alunos ao realizarem o simulado, para o« se famNiarizem
como modele de provas oficiais, sMia, M das aváLç?es

Ü00050

a ^s'ementaçâo do
I2SES h UaS P:?°Stas Peda9óg^as V nculado aos
rela ónos disponibilizados no ambiente v,rtljal deverão ser
reatadas capacitações presenciais ou anotas Sdas a
apresen^nHen^ P^°^ 3S p3fe& ^onteapresentação do material didático e seus ,-ecuraos
complementares, bem como a ofertg de psrratéqiPs de
intervenção a partir do diagnóstico api o ,, .udo por meio dos
simulados. Como parte integrante da oferta deve se^nlt
uma proposta de Avaliação Diagnostica a serapl,Sa
mico do ano letivo com o objetivo de opo^nizar um

SfmrnmnnS mais f6^™ n<> ^e diz respeito ao trabalho
com competênaas de habilidades do Saer a partir da

:™?:^*™^0 d°S 6StUd— * turma e da

Av Menino Mai

Maceió -■ .-

e-rn<- ;
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Di*tribui<Jor» t-u.ro»

• Material de apoio

tos alinhados aos contemos
ministrados aos alunos, dando-lhes suLs

para o Ensino

20 disponibilizado ambiente virtual que forneça a aos
uma v,sâo geral acerca do aprendizado d£ estudas no

leitora

onde devem ser tabulados resulta"dos"dos
simulados feitos pelos estudantes, prop^ando

a pa*do diagnóstic°
- Ensino

destinado aos

indivíduatea™ Pela sua área deatuado S'

para possibilitar uma jornad

^ .° PrOfiSSÍOnal "te™ »m ^o^na
pedagógica e suas atribuições, notando a sua
asi á

tibuiçõ
atuação, assim como apontamentos impcrrántes-no oue
t SA

ptamento
tange ao SAEB e o IDEB, conceitos

2=

capacitações presenciais ou remotas, dei

SíS as trmaterial didático e seus re.- ursos
complementarem bem como a oferta Z

222
mo a oferta de es Zs de

2252° 3^d° día9nÓStÍC0 *~-adí5 meio dos
tiuiaide Recursos Didáticos destinado aV^l

UND 80 R$

Av Menino Marcelo
Maceió - a

20
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25

€

ia de Recursos Didáticos destinado"** professores
atendendo do 6o ao 9" ano, totalmente ,rilcS0 com

s:nruaiizad dos i SS
üuia de Recursos Didáticos destinado ^professores
atendendo do 6- ao 9o ano totalmente ^icu aío com os
l-vros individualizados dos alunos. - ■ .- ; Laolina d.
português. aisapiina de

VALOR TOTAL DA PROPOSTA" R$ 792 5^fi nn (*<** ♦
e quinhentos e trinta e oito reais) (Setecentos e noventa e dois mil

Maceió - AL, 23 de novembro de. 2020.

MD DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

Av Menino Marceío
21



PREFEITURA MUNIOpÃL DE SOBRADINHO
AV. JOSÉ BALBINO DE SOUZA, S/N°, CENTRO - SOBRADINHO-BA

CNPX 16.444.804/0001-10

000053

COTAÇÃO DE PREÇO

Prefeitura Municipal de Sobradinho-BA

Secretaria de Fazenda e Finanças

Setor de Compras Municipal

OBJETO: Aquisição de material pedagógico para atender as necessidades da Secretária Municipal de Educação.

01

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

Material de apo;> pedagógico para o 1o ano

do Ensino Fundamentai Língua Portuguesa: Livro

consumível, destinado acs alunos do 1o ano do Ensino

Fundamental, com textos e atividades selecionados e

elaborados a partir da Matriz de Referência do Saeb.

A seqüência de conteúdos deve estar organizada de

acordo com os conteúdos definidos pela Base

Nacional Comum d,-?, -,; -.;.-nCC) para o 1Ü ano,

considerando uma orden- crescente de dificuldade.
Em Língua Portuguesa o üvro deve enfatizar a

aquisição do sistema de escrita alfabético e dar início
às práticas de fluência e compreensão leitora que

trabalhem múltiplas habiicades. levando à apreensão

dos variados sentidos de íiferentes textos, tais corno:

Advinha, quadrinha, panada, bilhete, piada, texto

jornalístico, legenda, cuiosidade, tirinha, lenda e
fábula, com o objetivo o*-, consolidar a competência
leitora. Cada lição dever a ser planejada para duas
horas/aula, contendo tarefas com graus progressivos

de dificuldade envolvendo diferentes habilidades além
disso devem ser oferecidos Desafies de Leitura, a
serem aplicados bimesírsmenie, com o objetivo de

fornecer aos alunos uma atividade lúdica, adequada

ao gênero e ao mesmo tempo estimulando o desafio
de ler com fluência. O maierial do aluno deve incluir,
ainda, peças rfestasàvek s tabuleiros como matenal
de apoio às atividade j .wwá e materiai de apoio

cartonado e destacavei ae fomente o trabalho com

as competências socioemocionais. A cada bloco de

conteúdos trabalhados ^o livro, o aluno deverá

encontrar inserido no pròpno livro, sem folhas à parte,

simulados, a serem aplicados bimestralmente]
relativos a*--principais níibiiidades trabalhadas no
bloco de jfçtes anteno- s. progressivamente mais
compiexaé, com ojobjetivo de propiciar a avaliação do
processo de apíendizaçem dos estudantes com

do trabalho

ia do Saeb.

ilvimento da

VALOR (R$)

UNITÁRIO

UND

TOTAL

320 iitoo co

_ _ „. 1103 - Ufa )011 - „««„,«

LÇEP507?n-fK)1 Recife -PEj
Página l de 21
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SO
AV. JOSÉ BALBÍNO DE SOUZA, S/N<>, CENTRO - SO

CNPJ. 16.444.804/0001-10

000054

/0001-861
Ot$T«SUt0OfUD£UV*O$ft

ME

competência leitora a partir da disposição dos
desertores que compõem a Matriz de Referência do

Saeb para o 1o ano. en Língua Portuguesa. Deverá
ser disponibilizado amttonte virtual que forneça à
secretaria de educação as escolas e aos professores

uma visão geral acerca do aprendizado dos
estudantes no quy <.:,.- -. ■ ^isr * competência leitora «

competência matemática onde devem ser tabulados

resultados dos simulados feitos petos estudantes,
propiciando a gestão e rronitoramento da evolução da

rede de ensino durante a mplementação do material e
suas propostas pedagoga is.

Rua Min, 1103 - Lop 0011 - Madalena
CEP S07?n-001. Recife-PEj

Material de apoio pedagógico para o 1o ano
do Ensino Fundamenta f - Matemática: Livro
consumível, destinado ao^ alunos do 1o ano do Ensino

Fundamental, com textos e atividades selecionados e
elaborados a partir da Mamz de Referência do Saeb.
A seqüência de conteúdos deve estar organizada de
acordo com os conteúdos definidos pela Base
Nacional Comum Curricular (BNCC) para o 1o ano,

considerando uma ortíe~i crescente de dificuldade!
Em Matemática, os livros devem trabalhar conceitos
fundamentais da Materna ü ca por meio de jogos e da

resolução de situações-coblema. desenvolvendo o
pensamento estratep;.-:, s* ;^óilkiades que serão

avaliadas nos exan as de aifabetÉzaçáo,
contemplando temas que fomentem esse processo,

tais como: números e códigos, formas, sistema

monetário brasileiro, percurso e deslocamento,
seqüências numéricas, adição e subtração, figuras

geométricas planas e esoaci&s, medidas de tempo,
decomposição, tabelas e gráficos. Cada lição deverá

ser planejada para duas horas/aula contendo tarefes

com graus progressivos de dificuldade envolvendo

diferentes habilidades o material do aluno deve
incluir, ainda, peças destacáveis como material de
apoio ao uso dos jogos como recurso didático e

materiat de apoio cartonaco e destacável que fomente
o trabalho com as competências socioemocionais. A
cada bloco de conteúdos rabalhados, o aluno deverá
encontrar inserido no próprio livro, sem folhas à parte,

simulados, a serem aplicados birnestralmente, com
aproximadamente 30 questões, relativas às principais
habilidades trabalhais:, r;,-; ae üçôes anterior e.

progressivamente, mais complexas, com o objetivo de
propiciar a avaliação do orocesso de aprendizagem
dos estudantes com reíacá< às habilidades previstas a
partir do trabalho com os descrítores da Matriz de

Referência do Saeb. Cada simulado deve considerar o
desenvolvimento da compeiância matemática a partir
da disposição dos seguintes habilidades: Simulado 1 -

UND

320 3?
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PREFEITURA MUNIOAL DE SO
AV. JOSÉ BAl.BINO DE SOUZA, S/N», CENTRO - SOB

CNPJ. 16.444.804/0001-10

C

03

2N1.1, 2N1.2, 2G11 ":i31.3,~2G2.1. 2N1.7, 2N2.3,
Simulado 2 - 2N1.5. :N17, 2N2.1, 2A1.2, 2A1.3Í
2A1.4, 2E1.1, Símulacr: 3 - 2N1.7, 2A1.1* 2G1 2
2G1.3, 2N1.5, 2N1.6. 2N2-1 e 2N2.2, Simulado 4 -
2N1.2, 2N1.3, 2N1.4, 2M.5, 2N1.8, 2M1.1, 2E1.2 e

2E1.3 todos referentes a Matriz de Referência do
Saeb de Matemática

J/0001-861
tOfiniBUIDORADÍUVROSâ

SERVIÇOS EDUCACIONAIS EIREii - MC
Rua BenfcaJKW-LojaOOtt.Madalena

Material de apor pedagógico para o 2o ano
do Ensino Fundamenta; - Língua Portuguesa: Uvro
consumfvel. destinado aos alunos do 2o ano do Ensino

Fundamentar com v^ ■■■ *»:■.;Jades selecionados e
elaborados a partir da Mainz de Referência do Saeb.
A seqüência de conteúdos deve estar organizada de
acordo com os conteúdos definidos peta Base

Nacional Comum Cumc.-ar (BNCC) para o 2o ano,

considerando uma ordeT, crescente de dificuldade.
Em Língua Portuguesa. ; livro deve enfatizar praticas
de fluência e compree-üão leitora, desenvolvendo
habilidades alinhadas âs que serão avaliadas nos
exames de alfabetizaçâc pnncipaimente na Avaliação

Nacional de Atfabetizacãe levando á apreensão dos
variados sentidos de diferentes textos, tais como:

Convite, cantiga de roda tiava-iíngua, poemas, receita
culinária, regras de jogo história em quadrinhos, mito,

conto popular, fábula, testo expositivo e jornalístico,
com o objetivo de consotdar a competência leitora.

Cada lição deverá ser planejada para duas horas/aula,
contendo tarefas com graus progressivos de

dificuldade envolvendo ri Gerentes habilidades, afém
disso devam ser cf «<-.:■ v.- bssaíios de Leiiura, a

serem aplicados bimestrefrente, com o objetivo de

fornecer aos alunos ume atividade lúdica, adequada

ao gênero e ao mesmo tempo estimulando o desafio

de ler com fluência. O material do aiuno deve incluir,
ainda, peças destacaveis e tabuleiros como material

de apoio às atividades c- leitura e material de apoio

cartonado e destacável qi.e fomente o trabalho com

as competências socioen ocionais. A cada bloco de
conteúdos trabalhados n0 livro, o aluno deverá
encontrar inserido no própno livro, sem folhas à parte,

simulados, a serem aplicados bimestralmente, com
aproximadamente 39 que^ões, relativas às principais
habilidades trabalhadas nc bfoco de lições anterior e,

progressivamente mais complexas, com o objetivo de
propiciar a avaliação do processo de aprendizagem

dos estudantes com relação às habilidades previstas a
partir do trabalho com o, desertores da Matriz de
Referência do Saeb Cada srmuiado deve considerar o
desenvolvimento da -.-■ j^a leitora a partir da
disposição dos seguintes desentores da Matriz de
Referência do Saeb do 2 Ano (Língua Portuguesa).

Página 3 de 21
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SO
AV. JOSÉ BA. BINO DE SOUZA, S/N°, CENTRO - SO

ru>j. 16.444.804/0001-tO

000056

/0O01-861

No livro de Língua Portuguesa, deverão estar

inseridas folhas de respostas / gabaritos destacaveis,

nâo sendo folhas a parte, que deverão ser

preenchidas pelos aluno, ao realizarem o simulado,
para que se familianzer com o modelo de provas

oficiais, simíar ao das ava lações externas.

• Material de apor pedagógico para o 2o ano

do Ensino Fundamenta i - Matemática: Livro

consumível, destinado aos alunos do T ano do Ensino

Fundamentai, com texto? s atividades selecionados e

elaborados a partir da Matnz de Referência do Saeb.

A seqüência de conteúdos deve estar organizada de

acordo com os conteúdos definidos pela Base
Nacional Comum Curricular (BNCC) para o 2o ano.

considerando uma order crescente de dificuldade.

Em Matemática, os !■■.- tewn trabalhar conceitos
fundamentais da Materna: ca por meio de jogos e da

resolução de situações problema, desenvolvendo o

pensamento estratégico e as habilidades que serão

avaliadas nos exales de alfabetizaçâo,

contemplando temas que fomentem esse processo,

tais como: figuras, numerais, números e sistema de

numeração decimai seqüências e percursos,

grandezas e medidas, s uema monetário brasileiro,
medidas de tempo, leslocamento na malha

quadriculada, tabelas e gráficos, seqüências

numéricas e conjuntos, multiplicação e divisão, figuras

geométricas espaciais e planas. Cada lição deverá ser

planejada para duas horss aula contendo tarefas com

graus progressivos de dificuldade envolvendo

diferentes habilidades C material do aluno deve

incluir, ainda, peças deíUdcáveis e tabuleiro como

material de apoio ao us;: dos jogos como recurso

didático e matéria! de apoio cartonado e destacava)

que fomente o tr*^1 u-:n as competências

socioemocionais. A caria bloco de conteúdos

trabalhados, o aluno deverá encontrar inserido no
próprio livro, sem folhas a parte, simulados, a serem

aplicados bimestralmente com aproximadamente 35
questões, relativas às principais habilidades

trabalhadas no bloco de lições anterior e,

progressivamente, mais complexas, com o objetivo de

propiciar a avaliação do processo de aprendizagem

dos estudantes com relação ás habilidades previstas a
partir do trabalho com os descritores da Matriz de

Referencia do Saeb. Cada simulado deve considerar o

desenvolvimento da competência matemática a partir
da disposição dos seguintes descritores: Simulado 1 -

2N1.3,2N1.5,2N1.6,2N1 7 2N1 8, 2A1.1, Simulado 2
- 2N1.1, 2N2.1, 2M1.1, 2MI.2. 2M1.3, 2M1.4, 2M1.7,
2M2.3 e 2E1.1, Simulado 3 - 2N1.2, 2A1.2, 2A1.3,

WSUfy D UVJSOS
StKVíÇui ÉÜUOüOftáii WBà ■ lák

Rua Beifica, 1103-Lo,ia 0011-WatJatena
^cep sn 7?n-rm j

UND

335
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SO
AV. JOSÉ BALBINO DE SOUZA, S/N°, CENTRO - SO

CNPJ. 16.444.804/0001-10

2A1.4, 2G1.1. 2G2.1. 2È7.2, 2E1.3 e 2E2.1 Simulado
4-2N14.2N2.2.2»y2-< ?G1 7 2G1.3.2M1.5. 2M1.6,
2M2.1 e 2M2.2, iu-., .i referentes à Matriz de
Referência do Saeb do 2 ano (Matemática).

000057

/0001-86)
WSTRIBUIDOMDEUVflOSl

SERVIÇOS EDUCAOOJWS EIRELI - Mf
Rua Bato, 1103 • Loja 0011 • Madona

' CEP 50 7?fU)Ot . Recife -PEj

Material de apao pedagógico para o 3o ano
do Ensino Fundamenta! - Língua Portuguesa: Livro

consumfvel, destinado a;;s alunos do 3o ano do Ensino

Fundamental, com textcr, e atividades selecionados e
elaborados a partir da Matriz de Referência do Saeb.
A seqüência de conteúdos deve estar organizada de
acordo com os conteúdos definidos pela Base

Nacional Comum Curricular (BNCC) para o 3o ano.

considerando uma ordem crescente de dificuldade.
Em Língua Portuguesa as atividades devem trazer
uma diversidade de gêneras textuais a partir dos quais

se organizem exercícios de compreensão que

trabalhem múltiplas habilidades, levando à apreensão

dos variados sentidos de diferentes textos, tais como:

História em quadrinhos, fábula, instruções de
confecção, pasma cat--» pessoa! bilhete e convite

texto instrucíonai, co.u. áa :adas, notícia, tirinha,

poema narrativo, receita culinária, diário pessoai,

anúncio publicitário, como de assombração, regras de

jogos, conto de mistério e iexto de divulgação
científica, com o objetive Je consolidar a competência
leitora. Cada lição deverá ser planejada para uma

hora/aula, contendo tarefas com graus progressivos
de dificuldade envolvendo diferentes habilidades. O

material do aluno deve incluir material de apoio

cartonado e destacável ue fomente o trabalho com

as competências socioemocionais. A cada bloco de

conteúdos trabalhados no livro, o aluno deverá

encontrar inserido no próprio livro, sem folhas à parte,

simulados, a serem aplicados bimestrafmente, com

aproximadamente 43 questões, relativas às principais
habilidades trabalhadas no bloco de lições anterior e,

progressivamente mais complexas, com o objetivo de

propiciar a avaliação do orocesso de aprendizagem
dos estudantes corr, roi-^o às ^büidades previstas a
partir do trabalho com ,;. descritores da Matriz de

Referência do Saeb. Cada simulado deve considerar o
desenvolvimento da competência leitora a partir da
disposição dos seguintes descritores: Simulado 1 -
Dl. D2f D3, D5, D9 e Di; Simulado 2 - D1, D2, D3.
D4, 08 e D13, Simuiatíe 3 - D3, D4, 06, D7, D9 e

D15, Simulado 4 - D2, D: 05, D7, D10 e 014 todos
referentes à Matriz de Referência do Saeb para

Língua Portuguesa. No Wro de Língua Portuguesa,
deverão estar inseridas fo^as de respostas / gabaritos
destacáveis, nao sendo folhas a parte, que deverão
ser preenchidas pelos alunos ao realizarem o

UND

416
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SO
AV. JOSÉ BA13INO DE SOUZA, S/N°, CENTRO - SOB

CNP3. 16.444.804/0001-10

simulado, para que se familiarizem com o modelo de
provas oficiais, similar ao das avaliações externas.

Material de apoie pedagógico para o 3° ano
do Ensino Fundamenjai - Matemática: Livro
consumível, destinado ac^ alunos do 3o ano do Ensino

Fundamental, com ítM*. ■, í>,t- .-jades selecionador e
elaborados a partir da Mainz de Referência do Saeb.

A seqüência de conteuo s deve estar organizada de
acordo com os conteúdos definidos pela Base
Nacional Comum Cumcuar (BNCC) para o 3o ano,
considerando uma orderr crescente de dificuldade.

Em Matemática, o foc deve ser o domínio de
estratégias de cáicuío qu1 levem ao desenvolvimento
da competência matemsrea, por meio de questões
que guiem os alunos, de nodo detalhado e por etapas

que perpassem desde a compreensão da linguagem

matemática e dos enunciados até a resolução das

situaçôes-probtema, contemplando temas que

fomentem esse processe tais como: Números de até

três dígitos e sistema ot- numeração decimal, reta

numérica, adição e subtração, números e gráficos,

localização no plano, pcnedfos e corpos redondos,

figuras geométricas planas organização retangular na
multiplicação, tabela e multiplicação, números de até
quatro digilos e 5*^ & numeração decimai,

agrupamentos e decompor çôes de números, medidas

de tempo, de massa, de opacidade e comprimento,

perímetro e divisão. Cada lição deverá ser planejada

para uma hora/aula, contendo tarefas com graus

progressivos de dificuldade envolvendo diferentes

habilidades. O material r.c. aíuno deve incluir, ainda,

peças destacáveis de poiiedros como material de

apoio ao uso dos jogos como recurso didático e

material de apoio cartonado e destacávef que fomente

o trabalho com as competências socioemocionais. A
cada bloco de conteúdos trabalhados, o aluno deverá
encontrar inserido no própno livro, sem folhas à parte,

simulados, a serem aplicados bimestralmente, com
aproximadamente 56 questões, relativas às principais

habilidades trabalhadas n; bloco de lições anterior e,
progressivamente, mais complexas, com o objetivo de

propiciar a avaliação do processo de aprendizagem

dos estudantes com refaça* às habilidades previstas a
partir do trabalho co:,\ ..^ontores da Matriz de

Referência do Saeb Cada simulado deve considerar o

desenvolvimento da competência matemática a partir
da disposição dos seguintes descritores: Simulado 1 -
010, D13, D14, D16, D17. 019 e D28, Simulado 2 -
D1, D2, D3, D4, D18, D2C e D27, Simulado 3 - D6

D7, D8r 09, D13, D15 e D23, Simulado 4 - D6, D7^
D11, D17, 018, D20eD;' todos referentes à Matriz

000058

/0001-861
OSrXtSUlDORAOCUVROSl

SERVIÇOS EDUCACIONAIS BREU • MC
Rua Befifica, 1103-Loja 0011 -Madalena
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de Referencia do Saeb de Matemática. No livro de
Matemática, deverão estar inseridas folhas de
respostas / gabaritos de-iacáveis, não sendo folhas a

parte, que deverão ser preenchidas petos alunos ao

realizarem o simulado, paa que se familiarizem com o

modelo de provas oficia s similar ao das avaliações
externas.

Material de apo pedagógico para o 4o ano
do Ensino Fundamenta - Língua Portuguesa: Livro
consumfvel, destinado aos alunos do 4o ano do Ensino

Fundamental com r f\. ■ è st-, idades selecionados e
elaborados a partir da Matriz de Referência do Saeb.

A seqüência de conteúdos deve estar organizada de
acordo com os conteúdos definidos pela Base
Nacional Comum Cumc^ar (BNCC) para o 4o ano,

considerando uma orden crescente de dificuldade!
Em Língua Portuguesa as atividades devem trazer
uma diversidade de gene ns textuais a partir dos quais

se organizem exercícios de compreensão que

trabalhem múltiplas habif dades, levando â apreensão

dos variados sentidos de diferentes textos, tais como:
Ürinha, fábula, texto i nformativo, conto, texto
expositivo, poema, verbete, notícia, texto de
divulgação cientifica, crônica, carta, anuncio
publicitário, conto popular e mito, com o objetivo de

consolidar a competência ieitora. Cada lição deverá

ser planejada para uma hora/aula, contendo tarefas

com graus progressivos de dificuldade envolvendo

diferentes habilidades ü material do aluno deve

incluir, ainda, m-a-».-, :L~. apoio cartonado e-

destacavel que fomerte o trabalho com as

competências socioemoconais A cada bloco de

conteúdos trabalhados no livro, o aluno deverá

encontrar inserido no própno livro, sem folhas á parte,

simulados, a serem aplicados bimestralmente, com

aproximadamente 36 questões, relativas às principais
habilidades trabalhadas no bloco de lições anterior e,

progressivamente mais complexas, com o objetivo de
propiciar a avaliação do processo de aprendizagem

dos estudantes com relação às habilidades previstas a
partir do trabalho com os descritores da Matriz de
Referência do Saeb. Cadfc simulado deve considerar o
desenvolvimento da competência leitora a partir da
disposição dos seguintes descritores: Simulado 1 -
D1, D2, D3, D4, D5 e D9 Simulado 2 - D2, D4, D7,

D8 e D11, Simulado 3 - J5, D6, D10. 011, D14 e
D15, Simulado 4 - 01, Dí: D6. 07, D9 e D13 todos
referentes à Matriz de Referência do Saeb para

Língua Portuguesa- N:. . ü& Língua Portuguesa,
deverão estar inseridas foi nas de respostas / gabaritos
deslacáveis, não sendo foi nas a parte, que deverão

Rua Besfica, 1103- loja 0011 - Madalena
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ser preenchidas peios aiunos ao reaJizarem o
simulado, para que se familiarizem com o modelo de
provas oficiais, similar ao aas avaliações externas.

CEF..5Q

Material de apo... pedagógico para o 4o ano
do Ensino Fundamenta 1 - Matemática: Livro
consumível, destinado acs alunos do 4o ano do Ensino

Fundamental, com textos e atividades selecionados e
elaborados a partir da Matnz de Referência do Saeb.
A seqüência de conteúdo* deve estar organizada de
acordo com os conte jdos definidos pela Base
Nacional Comum Cumcjiar (BNCC) para o 4o ano,
considerando uma orde^ crescente de dificuldade!
Em Matemática, o foco deve ser o domínio de
estratégias de cálculo q-je levem ao desenvolvimento
da competência matemática, por meio de questões
que guiem os aluno* <i, -y!r. atalhado e por etapas

que perpassem desde a compreensão da linguagem

matemática e dos enunuados até a resolução das
situacões-problema, contemplando temas que
fomentem esse processe tais como: Números e

sistema de numeração decimal. Números e
seqüências numéricas Figuras geométricas,
Situações de adição e de subtração. Adição e
subtração, Multiplicação, Divisão, Figuras
geométricas, Localização Grandezas e Medidas»

Distância e perímetro Área de figuras planas.
Números na forma de fração, Ângulos, Números na
forma decimal, Tabelas e gráficos, Unidades de
medida de tempo. Unidades de medida de capacidade

e de massa. Cada lição deverá ser planejada para
uma hora/aula, conter i0 tarefas com graus

progressivos de dificuldade envolvendo diferentes
habilidades. Deve-se incluir material de apoio, em
papel cartonado para facilitar o manuseio dos

estudantes, com pe^s .fiáveis sobre tabuada,
frações, além de mate™ de apoio cartonado e
destacável que fomente o trabalho com as
competências socíoemoc onais A cada bloco de
conteúdos trabalhados, aíuno deverá encontrar
inserido no próprio livro sem folhas á parte,

simulados, a serem apitados bimestralmente, com
aproximadamente 56 questões, relativas às principais
habilidades trabalhadas no bloco de lições anterior e,
progressivamente, mais complexas, com o objetivo de
propiciar a avaliação do processo de aprendizagem

dos estudantes com relação às habilidades previstas a
partir do trabalho com os descritores da Matriz de
Referência do Saeb. Cada ümulado deve considerar o
desenvolvimento da competência matemática a partir
da disposição dos seguintes descritores: Simulado 1 -
D2, D13, D14, D15, D16 017 e D18, Simulado 2 -

Rua Beaftca, 1103 - loja 0011 - Madalena
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MSníBUIDOM DE LIVROU
0

D1, D3, 04, D6, D7, D24 ^027, Simulado 3 - D10
D11, D21, 022, D23. D25 e D26, Simulado 4 - 05*
D3, D9, D12. D19, l- -- c23 toüos referentes à
Matriz de Referência do Saefa de Matemática. No livro
de Matemática, deverão estar inseridas folhas de
respostas / gabaritos dessacáveis, nâo sendo folhas a

parte, que deverão ser preenchidas pelos alunos ao
realizarem o simulado, para que se familiarizem com o
modelo de provas oficia,>. similar ao das avaliações
externas.

TOCAO0IIAI5IHttl||«
Rua Bôfte, 1103-Loja0011-Madalena
CFPSn7?n.Q01 -Rflrifo-pf |

Material de apoie pedagógico para o 5o ano
do Ensino Fundamentai Língua Portuguesa: Livro
consumlvel, destinado aos alunos do 5° ano do Ensino
Fundamental, com textos h atividades selecionados e
elaborados a partir da Matriz de Referencia do Saeb.
A seqüência de conteúdo: deve estar organizada de
acordo com os conteúdos definidos pela Base
Nacionat Comum Curricular {BNCC) para o S° ano,
considerando uma ordem crescente de dificuldade!
Em Língua Portuguesa, as atividades devem trazer
uma diversidade de q-í: ■ Atuais a partir dos quaia
se organizem exercício; de compreensão que

trabalhem múltiplas habilidades, levando à apreensão
dos variados sentidos de diferentes textos, tais como:
tirinha, verbete, carta, 'abuJa, anedota, texto de

divulgação cientifica, como popular, poema, noticia,
anúncio publicitário, i: ,a reportagem, poema
narrativo, história em quadrinhos, crônica e resenha,

com o objetivo de consolidar a competência leitora.

Cada lição deverá ser planejada para uma hora/aula,
contendo tarefas com graus progressivos de

dificuldade envolvendo diferentes habilidades. O
material do aluno deve <ncluír material de apoio
cartonado e destacável qun fomente o trabalho com
as competências socioemocionais. A cada bloco de

conteúdos trabalhados, ; aluno deverá encontrar
inserido no próprio livre sem folhas à parte,
simulados, a serem aplicados bímestralmente, corri
aproximadamente 40 questões, reteíivas ás principais
habilidades trabalhada . -,<^j de lições antenor «,

progressivamente mais complexas, com o objetivo de
propiciar a avaliação do processo de aprendizagem
dos estudantes com relação às habilidades previstas a
partir do trabalho com os descritores da Matriz de
Referencia do Saeb Cada ,;mulado deve considerar o
desenvolvimento da com^ência leitora a partir da
disposição dos seguintes uescritores: Simulado 1 -
D1, D4, D8. D9 e D12, Stm Jado 2 - D2, D7, D8. D10
D11 e D15, Simulado 3 - 33, D5. D6, D10 D12 e
D14, Simulado 4 - D7, 09 011. D13, D14 e 015

todos referentes à Matriz úh Referência do Saeb de

UND
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Língua Portuguesa No ^ de Língua Portuguesa^
deverão estar inseridas folhas de respostas / gabaritos
destacaveis, não senão olhas a parte, que deverão
ser preenchidas pelos, alunos ao realizarem o
simulado, para que se familiarizem com o modelo de
provas oficiais, similar ac das avaliações externas

Matenal de --o i^.agógico para o 5o ano
do Ensino Fundamentai I - Matemática Livro
consumível, destinado aos alunos do 5o ano do Ensino
Fundamental, com textos e atividades selecionados e
elaborados a partir da Matriz de Referência do Saeb
A seqüência de conteúdos deve estar organizada de
acordo com os contemos definidos pela Base
Nacional Comum Curricular (BNCC) para o 5o ano
considerando uma orde- crescente de dificuldade1
Em Matemática, o foce deve ser o domínio de
estratégias de calculo que íevem ao desenvolvimento
da competência matemática, por meio de questões
que guiem os alunos, de modo detalhado e por etapas
que perpassem desde a compreensão da linguagem

matemática e dos enuncados até a resolução das
srtuações-probiema, contemplando temas que
fomentem esse processa tais como: Números e
sistema de numeração cecimal, Poliedras e corpos
redondos. Adição e subtração. Multiplicação e dtvisâc
Localização e mo™*, ..« no plano, Polígonos,
Unidades de medida de tempo, Números na forma de
fração, Operações com n meros na forma de fração
Grandezas e medidas de comprimento, Perímetro'
Localização, movimentação e plano cartesiano
Números na forma decimal Operações com números'
ria forma decimal, Porcentagem. Área, Ampliação e
redução de figuras, Unidacas de medida de massa
Unidades de medida d» capacidade, Tabelas e
gráficos. Cada lição deve,,, ser planejada para uma
hora/auta, contendo tarefas com graus progressivos
ae dificuldade envolvenco diferentes habilidades
Deve-se incluir material de apoio, em papel cartonatío
para facultar o manuseio dos estudantes, com pecas e
tabuleiros de jogos de batdha naval e frações além
de matenal de apoio destasavel para o fomento ao
trabalho com competências socíoemocionais. A cada
woco de conteúdos trabalhados, o aíuno deverá
encontrar inseto no p-fAnr;- iivro -«m folhas à parte

stmulados, a serem ap^^as b-mestralmente com
aproximadamente 56 questões, relativas às principais
habilidades trabalhadas no oíoco de lições anterior e
progressivamente, mais conplexas. com o objetivo de"
propiciar a avaJiaçâo do p-ocesso de aprendizagem
dos estudantes com relação as habilidades previstas a
partir do trabalho comjw. ^escritores da Matriz de

Rua Beste 1103 • Loja 0011 - Mac&ena
! CEP
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DtSTtIBUIDÍHUDEUVROSi

SERVIÇO5 EDUCACIONAIS EJRElt . Mi

Rua Bmks, 1103-loja 0011 -Matolena

Referência do Saeb Cada simulado deve considerar o

desenvolvimento da corr petência matemática a partir

da disposição dos seguir es descritores: Simulado 1 -

D2, 013, D14, D15. D'h. D17 e D18, Simulado 2 -

D1, D3, D4, D6, Ü7. D2^ e D27. Simulado 3 - D10,

011, D21, 022, D23, D,5 e D26, Simulado 4 - 05,

D8, D9, D12, 019 D20 e 328 todos referentes à Matriz

de Referência do Saeb Je Matemática. No livro de

Matemática, deverão ^star inseridas folhas de

respostas / gabaritos destacáveis, não sendo folhas a

parte, que deverão ser u eenchídas pelos alunos ao

realizarem o simusao - - :; aur se familiarizem com c

modelo de provas oticta ; simifar ao das avaliações

externas.

CEP 50 770-001 - Recife -PEj

Material de apoio pedagógico para o 6° ano

do Ensino Fundamentai Língua Portuguesa: Uvro

consumfvei, destinado ao^ alunos do 6o ano do Ensino

Fundamental, com textos, e atividades selecionados e

elaborados a partir da M*mz de Referência do Saeb.

A seqüência de conteúdos deve estar organizada de

acordo com os coníedos definidos pela Base

Nacional Comum Cumcjtar (BNCC) para o 6o ano,

considerando uma order crescente de dificuldade.

Em Língua Portuguesa as atividades devem trazer

uma diversidade de gêneros textuais a partir dos quais
se organizem exercia o-a de compreensão que

trabalhem múltiplas habilcades. levando à apreensão

dos variados sentidos de diferentes textos, tais como:

e-mail, carta pessoal, c^rta de reclamação, conto

popuíar, notícia, rap^rtr; ■■"n, tf.vio, roteiro de teatro.

anúncio publicitário, ^.aum, tira, história em

quadrinhos, poema, relato pessoal e de viagem,

poema visual, verbete de oicionário e de enciclopédia,

artigo de opinião, com .. objetivo de consolidar a

competência leitora. Cada lição deverá ser planejada

para uma hora/auía, contendo tarefas com graus

progressivos de dificuldade envolvendo diferentes

habilidades. A cada bloco de conteúdos trabalhados, o
aluno deverá encontrar >n sendo no próprio livro, sem

folhas à parte, simufa-ios, a serem aplicados

bimestralmente, relativos âs principais habilidades
trabalhadas no blocc de lições anterior e,

progressivamente mais complexas, com o objetivo de

propiciar a avaliação do Drocesso de aprendizagem

dos estudantes com relaçjo ás habilidades previstas a
partir do trabalho com ;- descritores da Matriz de

Referência do Saeb. Cada simuíado deve considerar o

desenvolvimento da comiietência leitora a partir da
disposição dos &ec;.,^'. ios<.;.íures: Simulado 1 -

01, 02, D3, D4, D9, D10 - D12, Simulado 2 - D5, D6,

D13. D14, 018, 019 e 0^0, Simulado 3 - 05, D11,

UND
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000064

D13, D15, D16. D17 e

D12, D14, D19, D20 e

de Referenciado S&*f:

de Língua Portuguesa, a

de respostas / gabam

folhas a parte, que de

alunos ao realizarem

familiarizem com o moo

ao das avaliações extern

*L DE SOTOIPUÍ§6/0001-86l
16.444.804/0001 10 SIIWÇGS EWKttlQfiAIS ÉffiUI • Ml

Rua Besfica, 1103-loja0011 • Madalena

770-001 .Rflcife-PgJ
D18, Simulado 4 - D7, D8,

2i todos referentes à Matriz

:.:.<v*a Portuguesa. No livro

everão estar inseridas folhas

os destacáveis, nâo sendo

yrão ser preenchidas pelos

o simulado, para que se

<o de provas oficiais, similar

considerando uma orde-

Em Matemática, o foce

estratégias de cáícuio qi..

da competência ms-

* Material de apo c pedagógico para o 6o ano

do Ensino Fundamentai - Matemática: Livro

consumfvel. destinado aos alunos do 6o ano do Ensino

Fundamental, com textos e atividades selecionados e
elaborados a partir da Motriz de Referência do Saeb.

A seqüência de conteúccs deve estar organizada de

acordo com os conteúdos definidos pela Base

Nacional Comum Cume..lar (BNCC) para o 6o ano,

■> crescente de dificuldade.

deve ser o domínio de

íevem ao desenvolvimento

"Vi -■■jr meio de questões

que guiem os alunos, de nodo detalhado e por etapas

que perpassem desde a compreensão da linguagem

matemática e dos enur.nados até a resolução das

situações-probiema, co ntempiando temas que
fomentem esse processo tais como: Reta numérica e

operações, problemas com números naturais, figuras

nâo planas, leitura, inUaretação e construção de

tabelas e gráficos, diferentes representações de um

número, frações, décima-s porcentagem, triângulos e

quadriláteros, operações ? problemas com frações e

decimais, localização, giros e ângulos, perímetro e

ampliação de figuras, ar^a, medidas de massa e de

capacidade. Cada lição -leverá ser planejada para

uma hora/aula, coníerdo tarefas com graus

progressivos de dificuldade envolvendo diferentes

habilidades. A cada btoce de conteúdos trabalhados, o
aluno deverá encontrar inserido no próprio livro, sem
folhas à psrte, simulados, a serem aplicados
bimestraimente, reuc-.; U principais habilidades
trabalhadas no bloco de fiçoes anterior e,

progressivamente, mais complexas, com o objetivo de

propiciar a avaliação do processo de aprendizagem

dos estudantes com relação às habilidades previstas a
partir do trabalho com cs desertores da Matriz de

Referencia do Saeb. Cad;-* sfmuíado deve considerar o

desenvolvimento da comp-tencia matemática a partir
da disposição dos seguintes descrítores; Simulado 1 -
D2, D16, D18, D19 e D3í> Simulado 2 - D21, D22,

D23, D24, D28 e D36. Smulado 3 - D3, EM, D25,
D26, D28 e D37. Simuladc 4 -D1, D5, D6,D12, ^

380 OO SS SQC, CG
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D15eD26 todos referen
Saeb de Matemática N:

estar inseridas folhas

destacáveis, não sendc

ser preenchidas pelo,

simulado, para que se '

provas of?ciai&.

es à Matriz de Referência do

ivro de Matemática, deverão

<ie respostas / gabaritos

'olhas a parte, que deverão

alunos ao reaJizarem o

niliarizem com o modelo de

1as avaliações externas.

/0Ü01-861
DtSTRiBU!0OWD£UVR054

SERVIÇOS EDUCACIONAIS EIREtl ■ MC
Rua Bmfm, 1103-la^0011 -Madalena
CEP 50,7?fUt01 . Recife-P|J

haicai, letra de canção

sinopse, infográfico, o

romance carta aberta, sr

divulgação científica, c^

de opinião, com o

competência leitora. Cadr,

para uma hora/aula, co

Material de apo < > pedagógico para o 7o ano

do Ensino Fundamenta - Língua Portuguesa: Livro
consumfvel, destinado ao-, alunos do 7* ano do Ensino

Fundamental, com textos e atividades selecionados e
elaborados a partir da Matriz de Referência do Saeb.
A seqüência de conteúccs deve estar organizada de
acordo com os contt .dos definidos pela Base
Nacional Comum Cume :ar (BNCC) para o 7° ano,

considerando urna orde n crescente de dificuldade!
Em Língua Portuguesa as atividades devem trazer
uma diversidade de gêneros textuais a partir dos quais

se organizem exercícios de compreensão que

trabalhem múltiplas habii dades, levando á apreensão
dos variados sentidos de diferentes textos, tais como:
mito, conto de mistério, poema contemporâneo e

soneto, fábula, resumo,

dei, relato de memória,

;'mcio oublicitário, artigo de

fiéiiíiO, entrevista e artigo

objetivo de consolidar a

lição deverá ser planejada

sendo tarefas com graus

progressivos de dificuleade envolvendo diferentes
habilidades. A cada bloco de conteúdos trabalhados, o
aluno deverá encontrar ^ sendo no próprio livro, sem :
folhas â parte, simulados, a serem aplicados
bimestralmente, relativos às principais habilidades
trabalhadas no bloco de lições anterior e,

progressivamente mais complexas, com o objetivo de
propiciar a avaliação do processo de aprendizagem
dos estudantes com relação às habilidades previstas a
partir do trabalho com ot descritores da Matriz de
Referência do Saeb. Cada simulado deve considerar o
desenvolvimento da competência leitora a partir da
disposição dos seguintes Jescritores: Simulado 1 -
D5, D6, D9, D10, 011, DU e D15. Simulado 2- D2
D3, D14, D15, D19 ç D?< Simulado 3 - 01. D4, De'
D8, D12, D13 e Dl?, 6nr. ado 4 - D5, 07, D8, D14,
D18, D20 e D21 todos referentes à Matriz de
Referência do Saeb de Linyua Portuguesa. No livro de
Língua Portuguesa, deverai:- estar inseridas folhas de
respostas / gabaritos destn caveis, nào sendo folhas a

parte, que deverão ser preenchidas pelos alunos ao

realizarem o simulado, para que se familiarizem com o

351
CD
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modelo de provas oficiam
externas.

similar ao das avaliações

J/0001-861
DBmiBUIDOMDEUVROU

SERVIÇOS EDUCACIONAISEIRELI -ME

Rua 8^to. 1103 - Loja 0011 - M

' .CEP50,7704)01 .Recife.

Material de apoir pedagógico para o 7* ano

do Ensino Fundemen-a! - Matemática: Uvro
consumívei, destinado ans alunos do T> ano do Ensino

Fundamental, com texto* e atividades selecionados e
elaborados a partir da Matriz de Referencia do Saeb.

A seqüência de conteúdos deve estar organizada de
acordo com os conteúdos definidos pela Base
Nacional Comum Cume j ar (BNCC) para o 7o ano,

considerando i:ma ™r>'-" emente de dificuldade

Em Matemática, o iu-. o*sve ser o domínio de
estratégias de cálculo qun tevem ao desenvolvimento

da competência matemática, por meio de questões
que guiem os alunos, de modo detalhado e por etapas

que perpassem desde a compreensão da linguagem

matemática e dos enunciados até a resolução das

situações-problema, contemplando temas que
fomentem esse processe tais como: reta numérica,

operações e problema^ com números inteiros,

medidas e raiz quadrada coordenadas cartesianas,
operações e problema com números racionais,

frações, Expressões algébricas, Triângulos,
Quadriláteros, Problemas envolvendo gráficos,
Perímetro e Área, Porcentagem, Grandezas
proporcionais, Construção de tabelas e gráficos. Cada

lição deverá ser planejada para uma hora/aula,

contendo tarefas cor- graus progressivos de

dificuldade envolvendo diferentes habilidades. A cada
bloco de conteúdo- *■- "Olhados, o aluno deverá

encontrar inserido no prótí.rü üvro, sem folhas à parte,

simulados, a serem aplicados bimestralmente,

relativos às principais habilidades trabalhadas no
Woco de lições anterior e, progressivamente, mais
complexas, com o objetivo de propiciar a avaliação do

processo de aprendizagem dos estudantes com

relação às habilidades p distas a partir do trabalho
com os descritores da Mat-iz de Referência do Saeb.

Cada simulado deve cons derar o desenvolvimento da

competência matemática a partir da disposição dos

seguintes descritores: Simulado 1 - D9, D15, D16,

D18, D20, D27 e D18, Simulado 2 - D17, 018 D21

D22t D23, 025 e D26, Simulado 3 - 03, D4, 025, D26

e D36, Simulado 4 - D12 D13. D25, 028, D29 e D37
todos referentes à Matnz ae Referencia do Saeb de

Matemática. No livro de Matemática, deverão estar

inseridas folhas de respostas / gabaritos destacáveis,
não sendo folhas a ; arte, que deverão ser

preenchidas pstos a^r ■■>-■ ajuizarem o simulada,

para que se familiarizem com o modelo de provas

50. £6500
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/OO01-861
WSTS«UH>0«*0?ilVÍIOSa

oficiais, similar ao das agitações externas.

Material de apo : pedagógico para o 8* ano
do Ensino Fundamentai - Língua Portuguesa: Livro
consumível, destinado aos alunos do 8° ano do Ensino

Fundamentai, com textos e atividades selecionados e
elaborados a partir da Matriz de Referencia do Saeb.
A seqüência de conteúdos deve estar organizada de

acordo com os conteúdos definidos pela Base

Nacional Comum Cumcuiar (BNCC) para o 8° ano,

considerando uma orden crescente de dificuldade.

Em Língua Portuguesa as atividades devem trazer
uma diversidade de gêne^ >s textuais a partir dos quais

se organizem exercia os de compreensão que

trabalhem múltiplas habmdades, levando â apreensão
dos variados sentidos de diferentes textos, tais como:
auto, cordel, apóicge .ólo-,:,. romance, resenha

crítica, crônica, noticia estatuto, abaixo-assinado,

reportagem, entrevista tira, cartum, manual de

instruções, biografia, autobiografia, artigo de opinião,

editorial e artigo de d.ulgação cientifica, com o

objetivo de consolidar a competência leitora. Cada

lição deverá ser planeja para uma hora/aula,

contendo tarefas cor graus progressivos de

dificuldade envolvendo aderentes habilidades. A cada
bloco de conteúdos Trabalhados, o aluno deverá

encontrar inserido no prócio livro, sem folhas à parte,

simulados, a serem aplicados bímestralmente, com

aproximadamente 56 questões, relativas às principais
habilidades trabalhadas no bloco de lições anterior e,

progressivamente mais complexas, com o objetivo de

propiciar a avaliação do processo de aprendizagem

dos estudantes com relação ás habilidades previstas a
partir do trabalho com ■,;;-. desertores da Matriz de

Referência do Saeb. Cad^ simulado deve considerar o
desenvolvimento ôa ■■:■..■ nJ«rtla leitora a partir tia

disposição dos seguintes descritores: Simulado 1 -

D3, D4, D6, D9, D10, D m e D20, Simulado 2-01,

D2, 04, D12. D15, 017 e D18, Simulado 3-05, D13,

015, D16, D17, D19 e D2C Simulado 4 - D7, D8, D9,
012, 013, D14 e D21 todos referentes á Matriz de

Referencia do Saeb de íngua Portuguesa. No livro de
Língua Portuguesa, deveio estar inseridas folhas de

respostas / gabaritos desíacávets, não sendo folhas a

parte, que deverão ser preenchidas pelos alunos ao
realizarem o simulado, pa: a que se familiarizem com o

modelo de provas oficiam similar ao das avaliações
externas.

Ç
Rua Besfjca, 1103 • Loja 0011 - Madatena

7?n-0f)1 -

UND

Material de apoie pedagógico para o 8o ano
do Ensino Fundamenid - Matemática; Livro
consumível. destinado ao& alunos do 8o ano do Ensino

282 0^5.00 C «3O.cC
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Rua Bmkê, 1103 - Loja 0011. Madalena

' CEP5Q.7?0-0Q1
Fundamental, com textos e atividades selecionados e
elaborados a partir da Matriz de Referencia do Saeb.
A seqüência cie cor,;? , # ,,, estar organizada de

acordo com os conte--dos definidos pela Base
Nacional Comum Curricular (BNCC) para o 8o ano,
considerando uma ordem crescente de dificuldade!
Em Matemática, o foce deve ser o domínio de
estratégias de cálculo q(^ ievem ao desenvolvimento

da competência matemática, por meio de questões
que guiem os alunos, de nodo detalhado e por etapas

que perpassem desde s compreensão da linguagem

matemática e dos enur^ados até a resolução das

situaooes-problema, contemplando temas que
fomentem esse processe tais como: Potenciaçâo,
Radteiação, Números « expressões numéricas,
Problemas envolvendo tabelas e gráficos]
Propriedades dos triângulos e quadriláteros,
problemas com números racionais, construção de

tabelas e gráficos, penmetro, área, expressões
algèbricas, volume e capacidade, sistemas,
porcentagem, mapas e fio ras geométricas, ampliação

e redução ae figuras ', . >.^. deverá ser planejada

para uma hora/aula, ccr.tendo tarefas com graus

progressivos de dificuldade envolvendo diferentes
habilidades. A cada bloco ae conteúdos trabalhados, o
aluno deverá encontrar inserido no próprio livro, sem
folhas á parte, simulados, a serem aplicados
bimestraimente, com aprj^madamente 56 questões,
relativas às principais ^bilidades trabalhadas no

bloco de lições anterior h. progressivamente, mais
complexas, com o objetivo de propiciar a avaliação do

processo de aprendizagem dos estudantes com

relação às habilidades pr*> vistas a partir do trabalho
com os desertores da Matnz de Referencia do Saeb.

Cada simulado deve cons oerar o desenvolvimento da
competência matemática a partir da disposição dos

sefluintes descritores: Simulado 1 - D16, D17, D1S,
D19, D25, D26, D27 e D36, Simulado 2 - D3 D4
D17, D19, D26 e D37, S mulado 3 - D3, D4, D12'
013, D14 D26 0 D30 Sim-jíado 4 - Dl, D2. D5, OU.
D28 D30 e D34 ymoc. «úíti.entes à Matriz de
Referência do Saeb de Matemática. No livro de
Matemática, deverão estar inseridas folhas de
respostas / gabaritos desuicáveis, nâo sendo folhas a

parte, que deverão ser preenchidas pelos alunos ao
realizarem o simulado, par^ que se familiarizem com o

modelo de provas oficiais similar ao das avaliações
externas-

Material de apoie üedagógico para o 9o ano
do Ensino Fundamental - Língua Portuguesa: Livro
consumfvel, destinado aos alunos do 9° ano 00 Ensino

UND

248 CO
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Fundamental, com texto*, e atividades selecionados e
elaborados a partir da Matriz de Referencia do Saeb.

A sequència de conteúdos deve estar organizada de

acordo com os conte .idos definidos pela Base
Nacional Comum Cumular (BNCC) para o 9o ano,
considerando uma ordem crescente de dificuldade.

Em Língua Portuguesa as atividades devem trazer
uma diversidade de t-*- ■. ío-uais a partir dos quais

se organizem exerci; js de compreensão que

trabalhem múltiplas habi idades, levando à apreensão
dos variados sentidos ae diferentes textos, tais como:
Biografia e autobiografia crônica, conto e romance de
ficcfio científica, tira, cartum e charge, fábula,

miniconto, haicai e soneto verbete enciclopédico e de

dicionário, manual de instruções, anúncio publicitário,
infográfico, resumo, resenha crítica, artigo de opinião,
carta denúncia, notícia e reportagem com o objetivo

de consolidar a competência leitora. Cada lição deverá
ser planejada para uma nora/aula, contendo tarefas

com graus progressivos de dificuldade envolvendo

diferentes habilidades a cada bloco de conteúdos

trabalhados, o aluno deverá encontrar inserido no
próprio livro, sem folhas â parte, simulados, a serem
aplicados btmestralrnente

questões, relativas s

trabalhadas no bloco

progressivamente

com aproximadamente 56

principais habilidades

de lições anterior e,

, com o objetivo tíep, objetivo tíe

propiciar a avaliação de processo de aprendizagem
dos estudantes com relação as habilidades previstas a
partir do trabalho com os descritores da Matriz de
Referencia do Saeb Cada simulado deve considerar o
desenvolvimento da competência leitora a partir da
disposição dos seguinte', descritores: Simulado 1 -

D5, D7, D9, D10, D11, D'2 e D16, Simulado 2 - D3,

D4, D6, D18. D19, D20 e D21, Simulado 3 - D1, D3
D4, D6, D12, 013 e 015 Simulado 4 - D2, D8, D13

D14, D15, D17 e 021 twios referentes à Matriz de
Referência do Saeb de Língua Portuguesa. No livro de
Língua Portuguesa, deverão estar inseridas folhas de
respostas / gabaritos destacáveis, não sendo folhas a

parte, que deverão ser íj-eenchídas pelos alunos ao
realizarem o simulado, pa^ que se familiarizem com o
modelo de provas oficiais similar ao das avaliações
externas.

Matenal de np:- vüüyogtco para o 9o ano
do Ensino Fundamenta: - Matemática: Livro
consumível, destinado aos alunos do 9o ano do Ensino

Fundamental, com textos & atividades selecionados e
elaborados a partir da Mat-z de Referência do Saeb.
A seqüência de conteúdos deve estar organizada de
acordo com os conteu::o5defmkios pela

/0O01-861
.........OmiMIlOOlMOEUViOSâ
SERVIÇOS EDUCACIONAIS EJRIll • Mt

Rua 8^üca, 1103 - Loja 0011 - Madalena
CFP5(i7?n-nni

UNO

248 35
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Nacional Comum Cume ar (BNCC) para o 9o ano,

considerando uma orae -v. crescente de dificuldade.

Em Matemática, o foc deve ser o domínio de
estratégias de cálculo q^ ievem ao desenvolvimento

da competência matemn:ica, por meio de questões

que guiem os alunos, de nodo detalhado e por etapas

que perpassem desde a jompreensâo da linguagem

ados até a resolução das

itemplando temas que

j, tais como: Frações e

rcentagem, resolução de

■-r-yv.-:.nas com números

bricas, figuras semelhantes,

■nétíio, perímetro e área,

s ângulos e triângulo

sünomiais do 2o. Grau,

matemática e dos enur

situações-problema, c<

fomentem esse proces

decimais, medidas e :

| problemas, radicam

racionais, expressões aíç

plano cartesiano: ponte

proporções e grande.

retângulo, equações

equações e inequações tabelas e gráficos, resolução

de sistemas no plane, cartesiano, polígonos e

circunferência, área e vo une. Cada lição deverá ser

planejada para uma hora dula, contendo tarefas com

graus progressivos a<-- dificuldade envolvendo

diferentes habilidades, t- cada bloco de conteúdos

trabalhados, o aluno deverá encontrar inserido no
próprio livro, sem folhas -; parte, simulados, a serem

aplicados bimestralmente com aproximadamente 56

questões, relativas às principais habíidades
trabalhadas no bioce de iições anterior e,

progressivamente, mais cmplexas, com o objetivo de

propiciar a avaliação &^ rocesso de aprendizagem

dos estudantes corn ^au:': ãs habilidades previstas a

partir do trabalho coi- Jí&cntores da Matriz de

Referência do Saeb. Cad ;;*mu!ado deve considerar o
desenvolvimento da com: ■ tôncia matemática a partir
da disposição dos seguinte descritores: Simulado 1 -
D15, 019, 021, 021, D.

Simulado 2 - 05, 07, D

Simulado 3 - 06, 07, r;

037, Simulado 4 - 04, De

todos referentes à Matriz

Matemática. No livro de

inseridas folhas de respos

não sendo folhas a

■í 023, D26, 027 e D28,

D24, D 29, D30 e D32 ,

a 028, D31, D33, D36 e

311,013, D14, 028 eD35

fie Referência do Saeb de

Matemática, deverão estar

:as / gabaritos destacáveis,

parte, que deverão ser

preenchidas pelos alunos ao realizarem o simulado,

para que se familiarizem ;om o modelo de provas

oficiais, similar ao das avaliações externas.

• Material de apoio pedagógico para o 9° ano
do Ensino Fundamentai - Matemática: Livro

consumivel, destinado aos íiunos do 9o ano do Ensino
Fundamental, com

elaborados a partir da Mai

/0001-861
DtSTRISUi0OftADfUV*OS&

SERVIÇOS EDUCACIONAIS EIREII ■ ME
Rua Beüfea. 1103-Loja0011 "
CEP5Q7?rU)m

¥ PEJ

UND

A seqüência de conteúdo-

selecionados e

z de Referência do Saeb.

deve estar organizada de

110
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