
seqüência de conteúdos deve estar

organizada de acordo com os conteúdos

definidos pela Base Nacional Comum

Curricular (BNCC) para o 1 ° ano,

considerando uma ordem crescente de

dificuldade. Em Língua Portuguesa, o

livro deve enfatizar a a; uisição do

sistema de escrita alfabético e dar início

às práticas de fiuência e compreensão

leitora que trabalhem múltiplas

habilidades, levando à apreensão dos

variados 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 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

fiuência. 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 socioen. cionais. 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, relativos 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 descntores da Matriz de

Referência do Saeb. Cada simulado deve

considerar o desenvolvimento da

competência leitora a partir da disposição

dos descntores 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
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monitoramento da evolução da rede de

ensino durante a implementação do

material e suas propostas pedagógicas.

Material de apoio pedagógico para o 1°

ano do Ensino Fundamental I -

Matemática

Descrição complementar do produto:

Material de apoio pedagógico para o 1o

ano do Ensino Fundamental I -

Matemática: Livro consumível,

destinado aos alunos do 1o ano do

Ensino Fundamenta! 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) :>ara o 1o ano,

considerando uma ordem crescente de

dificuldade. Em Matemática, os livros

devem trabalhar conceitos fundamentais

da Matemática por moio de jogos e da

resolução de s i t uações-problema,

desenvolvendo o pensamento estratégico

e as habilidades que serão avaliadas nos

exames de alfabetizado, 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, tabelas e gráficos. Cada

lição deverá ser pia^ejada 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 carto nado e destacável

que fomente o trabalho com as

competências socioer ocionais. A cada

bloco de conteúdos trabalhados, o aluno

deverá encontrar insendo no próprio livro,

sem folhas à parte, simulados, a serem

aplicados bimestral mente, com

aproximadamente 30 questões, relativas

às principais habilidaces trabalhadas no

bloco de lições anterior e,

progressivamente, mas complexas, com

o objetivo de propicia" 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 d; ■ competência
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matemática a partir da disposição dos

seguintes habilidades: Simulado 1 -

2N1.1, 2N1.2, 2G1.1, 2G1.3, 2G2.1,
2N1.7, 2N2.3, Simulado 2 - 2N1.5

2N1.7, 2N2.1, 2A1.2, 2A1.3, 2A1.4,
2E1.1, Simulado 3 - 2N1.7, 2A1.1,

2G1.2, 2G1.3. 2N1.5, 2N1.6, 2N2.1 e

2N2.2, Simulado 4 - 2N1.2, 2N13

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 2°

ano do Ensino Fundamental - Língua

Portuguesa

Descrição complementar do nroduto:

Material de apoio pedagógico para o 2o

ano do Ensino Fundamentai - Língua

Portuguesa: Livro consumível,

destinado aos alunos do 2° 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 Língua Portuguesa, o

livro deve enfatizar práticas de fluência e

compreensão leitora, desenvolvendo

habilidades alinhadas às que serão

avaliadas nos exames de a fabetização,

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 uma atividade lúdica,

adequada ao gênero e ao mesmo tempo

estimulando o desafio de ler com

fluência. O material do aluno cieve incluir,

ainda, peças destacaveis e tabuleiros

como material de apoio às a: .'idades de

eitura e material de apoio cartonado e

destacável que fomente o trabalho com

as competências socioemocionais. A

cada bloco de conteúdos trabalhados no

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

simulados, a serem aplicados
bimestralmente, com aproximadament
39 questões, relativas às principai

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 à
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 11 vto 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 2°

ano do Ensino Fundamental I -

Matemática

Descrição complementar do produto:

Material de apoio pedagógico para o 2°

ano do Ensino Fundamental I -

Matemática: Livro consumfvel,

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

equência de conteúdos deve estar

organizada de acordo com os conteúdos

definidos pela Base Nacional Comum

urricular (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 sttuações-problema,

desenvolvendo o pensamento estratégico

e as habilidades que serão avaliadas nos

fxames de alfabetizaçao, contemplando

temas que fomentem esse processo, tais

como: figuras, numerais, números e

sistema de numeração decimal,

equências e percursos, grandezas e

medidas, sistema monetário brasileiro,

medidas de tempo, deslocamento na

malha quadriculada, tabelas e gráficos,

seqüências numérica & e conjuntos,

multiplicação e divisão, figuras

geométricas espaciais e planas. Cada

lição deverá ser planejada para duas
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horas/aula contendo tarefas com graus
progressivos de dificuldade envolvendo

diferentes habilidades. O material do

aluno deve incluir, ainda, 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 conteúdos trabalhados, o

aluno deverá encontrar inserido no

próprio livro, sem folha;; â parte,

simulados, a serem aplicados

bimestralmente, com aproximadamente

35 questões, relativas à s. 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 desenvoív mento 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, 2M1.2, 2M1.3,

2M1.4, 2M1.7, 2M2.3 e 2E1 :, Simulado

3 - 2N1.2, 2A1.2, 2A1.3, 2A1.4, 2G1.1,

2G2.1, 2E1.2, 2E1.3 e 2E2.' Simulado 4

- 2N1.4, 2N2.2, 2N2.3, 2G'.2, 2G1.3,

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

referentes à Matriz de Referência do

Saeb do 2o. 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 e aborados a

partir da Matriz de Referência do Saeb. A

seqüência de conteúdos deve estar

organizada de acordo com o? conteúdos

definidos pela Base Nacional Comum

unicular (BNCC) para o 3o ano,

considerando uma ordem cescente de

dificuldade. Em Língua Ponuguesa, 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:
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História em quadrinhos, fábula,
instruções de confecção, poema, carta
pessoal, bilhete e convite, texto

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 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 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

bimestralmente, com aproximadamente

43 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 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 descritcres: 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

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 famiiiarizem com o modelo de

provas oficiais, similar ao das avaliações
externas.

Material de apoio pedagógico para o 3o

ano do Ensino Fundamental -

Matemática

Descrição complementei r do produto:

Material de apoio pedagógico para o 3o

ano do Ensino fundamental -
Matemática: Livro

destinado aos alunos

Ensino Fundamental

atividades selecionados

consumível,

do 3° ano do

com textos e

e elaborados a

partir da Matriz de Referência do Saeb. A
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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 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 situacões-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 uma hora/aula, contendo

tarefas com graus progressivos de

dificuldade envolvendo diferentes

habilidades. O material do aluno deve

incluir, ainda, peças desiacáveis de

poliedros 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 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 a nterior 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 - D10,

D13, D14, D16, D17, D"9 e D28,

Simulado2-D1, D2, D3, D4 D18, D20 e

D27, Simulado 3 - D6, D7, D8, D9, D13,

D15 e D28, Simulado 4 - D6, D7, D11,

CNPJ/MF: 16.444.804/0001-10 ■ Avenida José Balbino de Souza, s/n, Centro, Sobradinho/B
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D17, D18, D20 e D27 todos referentes à
Matriz de Referência do Saeb d

Matemática. No livrei 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 4
ano do Ensino Fundamental - Língua
Portuguesa

Descrição complementar do produto:

Material de apoio pedagógico para o 4o

ano do Ensino Fundamental - Língua

Portuguesa: Livro consumível,

destinado aos alunos do 4o ano do

Ensino Fundamentai 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 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 múltiolas 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 objetivei 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 matéria1 do aluno deve

incluir, ainda, material de apoio cartonado

e destacável que fomente o trabalho com

as competências socoemocionais. A

cada bloco de conteúdos trabalhados no

livro, o aluno deverá encontrar inserido

no próprio livro, sem folhas à parte,

iimulados, 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 con relação às

abilidades previstas a partir do trabalho

x>m os descritores da Matriz de
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Referência do Saeb. Cada 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 - D5,
D6, D10, D11, D14 e D15, Simulado 4 -
D1, D5, D6, D7, D9 e D13 todos

referentes à Matriz de Referência do
Saeb para Língua Portuguesa. No livro
de Lfngua 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 consum ível,

destinado aos alunos do 4o ano do

Ensino Fundamental, com textos e

atividades selecionados e elaborados a
partir da Matriz de Referência tio Saeb. A

seqüência de conteúdos aeve estar

organizada de acordo com os conteúdos
definidos pela Base Nacional Comum

Curricular (BNCC) para o 4o ano,

considerando uma ordem croscente de

dificuldade. Em Matemática, o foco deve

ser o domínio de estratégias de cálculo

que levem ao desenvolvimento da

competência matemática, per 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: Números e sistema

de numeração decimal, Nu meros 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,

contendo tarefas com graus progressivos

t"j -*
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de dificuldade envo' \/endo diferente

habilidades. Deve-se incluir material c
apoio, em papel cartonado para facilitar

manuseio dos estudantes, com peças

manipuláveis sobre tabuada, fraçõe
além de matenal 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 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 con 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,

D17eD18, Simulado 2 - D1, D3, D4, D6,

D7, D24 e D27, Simulado 3 - D10, D11,

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
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.

Material de apoio pedagógico para o 5°

ano do Ensino Fundamental - Língua

ortuguesa

Descrição complementai do produto:

Material de apoio pedagógico para o 5°

ano do Ensino Fundamental - Língua

Portuguesa: Livro consumível, destinado
aos alunos do 5o 9 no do Ensino

Fundamental, com textos e atividades

selecionados e elaborados a partir da

Matriz de Referência do Saeb. A

seqüência de conteú dos 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
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eKWnicipaloesobradinho
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 cierrífica, 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 com

as 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
40 questões, relativas às principais
habilidades trabalhadas nc 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 sinulado 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, devei âo estar

inseridas folhas de respostas i 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 I -
Matemática

Descrição complementar do produto:

Material de apoio pedagógico para o 5o

ano do Ensino Fundamentai I -

Matemática: Livro consumível,
destinado aos alunos do 5° ano do

Ensino Fundamental, com textos e

atividades selecionados e elaborados a
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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 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: 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 r!e 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 nC meros na forma

decimal, Porcentagem, Área, Ampliação
e redução de figuas, Unidades de

medida de massa, Unidades de medida

de capacidade, Tabeas 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

para facilitar o manuseio dos estudantes,

com peças e tabuleiros de jogos de

batalha naval e frações, além de material

de apoio destacavel fiara o fomento ao

trabalho com 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 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 de trabalho com os

descritores da Matriz de Referência do

Saeb. Cada simulado deve considerar o

desenvolvimento da competência

matemática a partir da disposição dos
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seguintes descritores: Simulado 1 - D2,

D13, D14, D15, D16, 017 e D18,

Simulado 2 - D1, D3, D4, D6, D7, D24 e

D27, Simulado 3 - D10, D11, D21, D22,

D23, D25 e D26, Simulado 4 - D5, D8,

D9, D12, D19 D20 e D28 toaos referentes

à Matriz de Referência oo Saeb de
Matemática. No livro de Matemática,
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

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: Livro consumível,

destinado aos alunos do 6° 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 6o ano,

considerando uma ordem crescente de

dificuldade. Em Língua Ptrtuguesa, as
atividades devem trazer uma diversidade

de gêneros textuais a partir cios 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 pessoal e

de viagem, poema visual, verbete de

dicionário e de enciclopédia 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, sen folhas à

parte, simulados, a serem aplicados

bimestralmente, relativos às principais
habilidades trabalhadas no bloco de
lições anterior e, progressiva mente mais

complexas, com o objetivo de propiciar a

avaliação do processo de aprendizagem
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dos estudantes com relação às

habilidades previstas a partir do trabalho

com os descritorei 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, D4, D9, D10 e D12,

Simulado 2 - D5, DK D13, D14, D18,

D19 e D20, Simulado 3 - D5, D11, D13,

D15, 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 / gabaritos

destacaveis, não sendo folhas a parte,

que deverão ser oreenchidas pelos

alunos ao realizareii o simulado, para

que se familiarizem com o modelo de

provas oficiais, similar ao das avaliações

externas.

Material de apoio pedagógico para o 6°

ano do Ensino Fundamental -

Matemática

Descrição complementar do produto:

Material de apoio pedagógico para o 6°

ano do Ensino Fundamental

Matemática: Livro consumível, 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 conte ú dos 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 stuações-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 e

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.
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Cada lição deverá ser planejada para

uma hora/aula, contendo tarefas com

graus progressivos de dificufdad

envolvendo diferentes habilidades. ,

cada bloco de conteúdos trabalhados,

aluno deverá encontrar nserido n

próprio livro, sem folha s à parte

simulados, a serem aplicado

bimestralmente, relativos as principai

habilidades trabalhadas no bloco d<

lições anterior e, progressivamente, mais

complexas, com o objetivo ce propiciar a

avaliação do processo de aprendizagem

dos estudantes com relação à

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, D16, D18 D19 e D36

Simulado 2 - D21, D22, D23 D24, D28 e

D36, Simulado 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 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 7°

ano do Ensino Fundamental - Língua

Portuguesa

Descrição complementar do produto:

Material de apoio pedagógic:) para o 7o
ano do Ensino Fundamentai - Língua

Portuguesa: Uvro consumível,

destinado aos 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 conteúdos deve estar

organizada de acordo com os conteúdos

definidos pela Base Nacional Comum

:urricular (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 trabalhem múltiplas habilidades,

levando à apreensão dos-, variados

sentidos de diferentes textos, tais como:

mito, conto de mistério, poema

contemporâneo e haicai, letra de canção,
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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 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 processe 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, 011, D12 e D15,

Simulado 2 - D2, D3 D14, D15, D19 e

D20, Simulado 3 - D\ D4, D6, D8, D12,

D13 e D17, 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 oreenchidas pelos

alunos ao realizarem o simulado, para

que se familiarizem com o modelo de

provas oficiais, simila* ao das avaliações

externas.

Material de apoio pedagógico para o 7°

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
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que levem ao desenvo i v imento 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 situaçôes-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. Cadê

lição deverá ser planejada para uma

hora/aula, contendo tarefas com grau

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 da disposição dos

seguintes descritores: Simulado 1 - D9,

D15, D16, D18, D20, D27 e D18,

Simulado 2 - D17, D18, D21 D22, D23,

D25 e D26, Simulado 3 - D3, D4, D25,

D26 e D36, Simulado 4 - D12. 013, D25,

D28, D29 e D37 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

provas oficiais, similar ao da?, avaliações

externas.

Material de apoio pedagógico para o 8°

ano do Ensino Fundamental - Língua

Portuguesa

Descrição complementar do produto:

Material de apoio pedagógico para o 8o

ano do Ensino Fundamental - Língua

Portuguesa: Livro consum ível,
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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 acordo com os conteúdos

definidos pela Base Nacional Comum

Curricular (BNCC) para o 8o ano,

considerando uma crdem 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 de

opinião, editorial e artigo de divulgação

científica, 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 d'oco de conteúdos

trabalhados, o aluno deverá encontrar

inserido no próprio livro, sem folhas à

parte, simulados, a serem aplicados

bimestralmente, com aproximadamente

56 questões, relati vas às principais

habilidades trabalhadas no bloco de

lições anterior e, progressivamente mais

complexas, com o obietivo 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 -

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 D20, Simulado 4 - D7, D8,

D9, D12, D13, D14 e D21 todos

referentes à Matriz cie 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.

CNPJ/MF: 16.444.804/0001-10 - Avenida José Balbino de Souza, s/n, Centro, Sobradinho/B

CEP 48.925-000 - sobradinho.licitacao@gmail.com
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Material de apoio pedagógico para o 8'

ano do Ensino Fundamental

Matemática

Descrição complementar do produto:

Material de apoio pedagógico para o 8'

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 ;; 8o 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: Potenciação,

Radiciaçâo, Números e expressões

numéricas, Problemas envolvendo

tabelas e gráficos, Propriedades dos

triângulos e quadriláteros, problemas com

números racionais, construção de tabelas

e gráficos, perímetro, área. expressões

algébricas, volume e capacidade,

sistemas, 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 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 reação às

habilidades previstas a partir do trabalho

com os desertores da Matriz de

Referência do Saeb. Cada simulado deve

considerar o desenvolvimento da

competência matemática a partir da

disposição dos seguintes d escritores:

Simulado 1 - D16, D17, D18 D19, D25,

D26, D27 e D36, Simulado 2 - D3, D4,

UND 282
EDITORA

MODERNA

01)0723

R$

136,33
R$ 38.445,06
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IA

D17, D19, D26 e D37, Simulado 3 - D3,

D4, D12, D13, D14, D25 e D30, Simulado

4 - D1, D2, D5, D14, D28 D30 e D34

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

provas oficiais, similar ao das avaliações

externas.

Material de apoio pedagógico para o 9o

ano do Ensino Fundamental - Língua

Portuguesa

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 textos e

atividades selecionados e elaborados a

partir da Matriz de Referência do Saeb. A

seqüência de conteúdos deve estar

organizada de acorde com os conteúdos

definidos pela Base Nacional Comum

Curricular (BNCC) para o 9o ano,

considerando uma o alem 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:

Biografia e autobiografia, crônica, conto e

romance de ficção científica, tira, cartum

e charge, fábula, r-niconto, 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 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 bimestraímente, 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 a prendizagem dos

UND 248
EDITORA

MODERNA

R$

136,33
R$ 33.809,84
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estudantes com relação à& 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 - 05, D7, 09,

D10, D11, D12 e D16, Simulado 2 - D3,

D4, D6, D18, D19, D20 e D21, 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 cie Língua

Portuguesa. No livro de Língua

Portuguesa, deverão esta^ 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.

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 c onsumível,

destinado aos alunos do 9° ano do

Ensino Fundamental, com textos e

atividades selecionados e eíaborados 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 de

dificuldade. Em Matemática, o foco deve

ser o domínio de estratégias de cálculo

que levem ao desenvolvimento da

competência matemática, [:or 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: Frações e decimais,

medidas e porcentagem, resolução de

problemas, radicais e problemas com

números racionais, expressões

algébricas, figuras semelhantes, plano

cartesiano: ponto médio, perímetro e

área, proporções e grandezas, ângulos e

triângulo retângulo, equações polinomiais

do 2o. Grau, equações e inequações,

tabelas e gráficos, resolução de sistemas

no plano cartesiano, po i ígonos e;

UND 248
EDITORA

MODERNA

R$

136,33

ÜÜ072

R$ 33.809,84
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circunferência, área e volume. 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 alunc 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, 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 segi. mies descritores:

Simulado 1 - D15, D19, 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 e

D37, Simulado 4 - D4, D8, D11, 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 sen tio 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 9o

ano do Ensino Fundamental -

Matemática

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 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 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 meio de

questões que guiem os alunos, de modo

detalhado e por etapas que perpassem

desde a compreensão da linguagem

UND 110
EDITORA

MODERNA

000726

R$

136,33
R$ 14.996.30
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matemática e dos enunciados até a

resolução das situações-problema,
contemplando temas que forr entem 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, perímetro e

área, proporções e grandezas, ângulos e

triângulo retângulo, equações polinomiais

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

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 aprox i madamente
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 - D15, D19, D21, D21, D22,
D23, D26, D27 e D28, Simulado 2 - D5,

07, D9, D24, D 29, D30 e 032 Simulado

3 - D6, D7, D10, D28, D31, 033, D36 e

D37, Simulado 4 - D4, D8, D11, 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 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
Professor - Planejador Diário

Descrição complementar do produto:

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

consumível, destinado aos

professores do Ensino Fundamental 1

e 2, material contém i n formações

importantes, que contribuirão para as

UNICIPAL DE SOBRADINHO

UND 09

JÜ0727

EDITORA

MODERNA
R$ 59,67 R$ 537,03
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práticas pedagógicas dos docentes. O

Diário do Professor, possui informações,

conteúdos e apontamentos alinhados aos

conteúdos ministrados aos alunos,

dando-lhes subsídios para auxiliar no

planejamento escolar e no

monitoramento do projeto. As

abordagens encontram-se alinhadas com

a Matriz de Referência do Saeb, assim

como organizadas de acordo com os

conteúdos definidos pela Base Nacional

Comum Curricular (BNCC) para o Ensino

Fundamental. Deverá ser disponibilizado

ambiente virtual que forneça à aos

docentes 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

professor 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 recursos

complementares, bem como a oferta de

estratégias de intervenção 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 1 e

2: Livro consumívei destinado aos

Coordenadores, em volume

individualizado 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

possibilitar uma jornada para a educação

de qualidade. O profissional contará com

informações sobre a gestão pedagógica e

suas atribuições, norteando a sua

atuação, assim como apontamentos

importantes no que tange ao SAEB e o

IDEB, conceitos e sugestões para

implementação do Projeto, inclusive com

planos de ação para dar suporte aos

professores, bem como à proposta

pedagógica. As abordagens encontram-

se alinhadas com a Matriz de Referência

do Saeb, assim como organizadas de

UND 09
EDITORA

MODERNA
R$ 43,00

U0728

R$ 387,00
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acordo com os conteúdos definidos pela

Base Nacional Comum Curricular (BNCC)
para o Ensino Fundamental Deverá se

disponibilizado ambiente virtual que

forneça à aos docentes uma visão geral

acerca do aprendizado dos estudantes e

desempenho do professor rio que diz

respeito à competência leitora e

competência matemática, onde devem

ser tabulados resultados dcs simulados

feitos pelos estudantes, propiciando ao

coordenador o monitoramento da

evolução 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 apresen (ação do

material didático e seus recursos

complementares, bem como a oferta de

estratégias de intervenção a partir do

diagnóstico apresentado por meio dos
simulados.

Guia de Recursos Didáticos

Descrição complementar do produto;

Guia de Recursos Didáticos destinado

aos professores atendendo do 1o ao 51

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 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 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 Didáticos destinado
aos professores atendendo do 6o ao 9o

ano, totalmente articulado corri os livros

individualizados dos alunos, abordando a
disciplina de português.

UND

UND

UND

UND

80

80

25

25

EDITORA

MODERNA

EDITORA

MODERNA

EDITORA

MODERNA

EDITORA

MODERNA

Ü0Ü72D

R$

143,00

R$

143,00

R$

143,00

R$

143,00

R$11.440,00

R$11.440,00

R$ 3.575,00

R$ 3.575,00

2.2. Nos termos do Parecer n° 00001/2016/CPLCA/CGU/AGU não cabe reajuste
repactuação ou reequilíbrio econômico em relação à Ata de Registro de Preços, uma vez que'
esses institutos estão relacionados á contratação (contrato administrativo em sentido amplo)
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2.3. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta

como anexo a esta Ata.

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador da ARP será o Município de Sobradinho - CNPJ 16.444.804/0001-10,

enquanto será órgão participante (Fundo equivalente a Secretaria Municipal de Educação,

integrante da estrutura do Município, conforme legislação municipal) o seguinte:

a) Fundo Municipal de Educação-CNPJ 11.419.606/0001-82, nos itens 1 a 25. t i\r\n~> r\

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

^ 5. VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 06 (seis) meses, a partir da sua

assinatura, não podendo ultrapassar, no caso de prorrogações, o prazo total de 12 meses.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não

superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados

nesta Ata.

6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos

preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à

Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por

motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fomecedor(es) para negociar(em) a

redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

tt 6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será

^r liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

6.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus

preços aos valores de mercado observará a classificação original.

Nota Explicativa: O presente item será suprimido quando inexistirem outros fornecedores

classificados registrados na ata.

6.5. Quando o preço de mercado tomar-se superior aos preços registrados e o fornecedor

não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

6.5.1. libem- o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra

antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a

veracidade dos rrotivos e comprovantes apresentados; e

6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunid

negociação.
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6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa.

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: /', -\ n ;

6.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

6.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

6.7.3. não aceitar -eduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar
superior àqueles praticados no mercado; ou

6.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato

administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4

será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla
defesa.

6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,

decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente
comprovados e justificados:

6.9.1. por razão de > nteresse público; ou

6.9.2. a pedido do fornecedor.

7. DAS PENALIDADES

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades
estabelecidas no Edital.

7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5o, inciso X, do Decreto n°

7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações

dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da
penalidade (art. 6o, Parágrafo único, do Decreto n° 7.892/2013).

7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das

ocorrências previstas no art. 20 do Decreto n° 7.892/2013, dada a necessidade de instauração
de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

8. CONDIÇÕES GERAIS

8.1. As condições gerai? do fornecimento, tais como os prazos para entrega e

recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades

e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência ANEXO AO
EDITAL.

8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1o do art. 65 da Lei n° 8.666/93, nos termos do art

12, §1° do Decreto n° 7892/13.
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UNICIPAL DE SOBRADINHO

8.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes

que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame,

compõe anexo a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4° do Decreto n. 7.892,

de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que,

depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais
órgãos participantes (se houver).

Sobradinho/BA, em 17 de dezembro de 2020.

MUNICÍPIO
Luiz Vicente Berti T

Prefeito

CONTRATAN

ÜU0732

DINHO/BA

s Sanjuan

tal

E

SAPIENS DISTÍ

TESTEMUNH

1-

Nome:

DISSEMINADORA DE CULTURA EIRELI

Fernando Correia Fero e Silva >

Representante Legal v

CONTRATADA

9*10.709.003/0001-52^
sapiens DisínWofa e :<mmfaj <fe Cultura EireS

R.Dr José Manano, 361 Sala 02
C£i>-55 295-335 Sanlo Antomo

Garanhtjnp.pf |

CPF/MF n.°
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE CONTRATOS, DE BENS E SERVIÇOS

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) N° 037/2020 U U 0 7 3 3
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°164/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 103/2020

O MUNICÍPIO DE SOBRADINHO/BA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av.
José Balbino de Souza, s/n°, Centro, Sobradinho/BA - CEP n°. 48.925-000, neste ato representado

pelo Prefeito Municipal, o senhor LUIZ VICENTE BERTI TORRES SANJUAN, brasileiro, casado,

inscrito no CPF/MF sob o n°. 005.550.575-93, portador da Cédula de Identidade (RG/CIC) n°.

083.21461-53, expedida pela SSP/BA, residente e domiciliado na Rua Promissão, n°. 20, Vila

Santana, Município de Sobradinho, Estado da Bahia, doravante denominado simplesmente

CONTRATANTE e do outro lado a empresa SAPIENS DISTRIBUIDORA E DISSEMINADORA DE

CULTURA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n°.

10.709.003/0001-52, com sede à Rua Dr José Mariano, n° 361, Sala 02, CEP: 55.295-335, Santo

Antônio, Garanhuns- PE, neste ato representada pelo Sr. José Fernando Correia Ferro e Silva,

inscrito no CPF/MF sob o nD 026.620.164-42, residente e domiciliado Rua Vereador João Bezerra

Sobrinho, N° 146, Boa Vista, Garunhus-PE, CEP: 55.292-380, ora em diante denominada

CONTRATADA, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma

eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS n° 037/2020, processo administrativo n° 164/2020,

RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a

classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo as condições previstas no edital,

sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas

alterações, no Decreto n.° 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a

seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de

materiais pedagógicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de

Educação do Município de Sobradinho, especificado nos itens do Termo de Referência, edital

de Pregão n° 037/2020 que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,

independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor e as

demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

01

DESCRIÇÃO

Material de apoio pedagógico para o 1o

ano do Ensino Fundamental - Língua

Portuguesa

Descrição complemerrar do produto:

Material de apoio pedagógico para o 1°

ano do Ensino Fundamental - Língua

Portuguesa: Livro consumível,

destinado aos alunos do 1o ano do

Ensino Fundamenta! com textos e

atividades selecionados e elaborados a

partir da Matriz de Referência do Saeb. A

UNO

UND

QT

320

MARCA

EDITORA

MODERNA

V/tíHT.

R$

113,67

V. TOTAL

R$ 36.374,40

\r
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DE SOBRADINHO

seqüência de conteúdos deve estar

organizada de acordo com os conteúdos

definidos pela Base Nacional Comum

Curricular (BNCC) para o 1 ° 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

variados 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 ser planejada

para duas horas/aula, contendo tarefas

com graus progressivos de dificuldade

envolvendo diferentes habhdades 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 inserido

no próprio livro, sem folhas à parte,

simulados, a serem aplicados

bimestralmente, relativos -. 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 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

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 leitos pelos

estudantes, propiciando s gestão e

ÜÜO 7
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monitoramento da evolução da rede de

ensino durante a implementação do

material e suas propostas pedagógicas.

1

Material de apoio pedagógico para o

ano do Ensino F undamental I

Matemática

Descrição complementar do produto:

Material de apoio pedagógico para o

ano do Ensino F undamental I -

Matemática: 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 acorde com os conteúdos

definidos pela Base Nacional Comum

Curricular (BNCC) para o 1o 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 alfabetizarão, 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, n edidas de tempo,

decomposição, tabelas 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 lecurso didático e

material de apoio ca rtonado e destacável

que fomente o trabalho com as

competências socioemocionais. A cada

bloco de conteúdos trabalhados, o aluno

deverá encontrar insendo 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 às habilidades

previstas a partir do trabalho com os

descritores da Matriz de Referência do

Saeb. Cada simulado deve considerar o

desenvolvimento d a competência

UND 320
EDITORA

MODERNA

0U0735

R$

113,67
R$ 36.374,40
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matemática a partir da disposição dos

seguintes habilidades: Simulado 1 -

2N1.1, 2N1.2, 2G1.1, 2GL3, 2G2.1,

2N1.7, 2N2.3, Simulado ? - 2N1.5,

2N1.7, 2N2.1, 2A1.2, 2A1.3, 2A1.4,

2E1.1, Simulado 3 - 2N1.7, 2A1.1,
2G1.2, 2G1.3, 2N1.5, 2N1.6, 2N2.1 e

2N2.2, Simulado 4 - 2N1.2, 2N1.3,

2N1.4, 2N1.5, 2N1.8, 2M1 1, 2E1.2 e

2E1.3 todos referentes s 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 pedagógico para o 2°
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 Referênca 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 Língua Portuguesa, o

livra deve enfatizar práticas de fluencia e

compreensão leitora, cesenvolvendo

habilidades alinhadas às que serão

avaliadas nos exames de aifabetização,

principalmente na Avaliação Nacional de

Aifabetização, 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, contende 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

fluencia. 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

destacávet que fomente o trabalho com

as competências socioemocionais. A

cada bloco de conteúdos trabalhados no

livro, o aluno deverá encontrar inserido

UND 335

EDITORA

MODERNA

R$

113,67

CuO

R$ 38.079,45
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no próprio livro, sem folhas à parte,

simulados, a serem aplicados

bimestralmente, 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 ;i 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 ao 2°. Ano (Língua

Portuguesa). No itvro 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.

do 2° ano do

com textos e

Material de apoio pedagógico para o 2°

ano do Ensino Fundamental I -

Matemática

Descrição complementar do produto:

Material de apoio pedagógico para o 2o

ano do Ensino Fundamental I -

Matemática: Livro consumível,

destinado aos alunos

Ensino Fundamental,

atividades selecionados e elaborados a

partir da Matriz de Referência do Saeb. A

seqüência de conteúdos deve estar

organizada de acorde 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 rreio de jogos e da

resolução de s uações-problema,

desenvolvendo o pensamento estratégico

e as habilidades que serão avaliadas nos

exames de alfabetiza .jo, 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

UND 335
EDITORA

MODERNA

ü

R$

113,67

Ü0737

R$ 38.079,45
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horas/aula contendo tarefas com graus

progressivos de dificuldade envolvendo

diferentes habilidades. O material do

aluno deve incluir, ainda, peça

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 conteúdos trabalhados, o

aluno deverá encontrar inserido no

próprio livro, sem folhas à parte

simulados, a serem aplicado:

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 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 parti r 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, 2M1.2, 2M1.3,

2M1.4, 2M1.7, 2M2.3 e 2E1 *, Simulado

3 - 2N1.2, 2A1.2, 2A1.3, 2A1.4, 2G1.1,

2G2.1, 2E1.2, 2E1.3 e 2E2.1 Simulado 4

2N1.4, 2N2.2, 2N2.3, 2G1.2, 2G1.3,

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

referentes à Matriz de Referência do

Saeb do 2°. ano (Matemática

Material de apoio pedagógico para o 3o

ano do Ensino Fundamental - Língua

Portuguesa

Descrição complementar do pioduto:

Material de apoio pedagógico para o 3o

ano do Ensino Fundamental - Língua

Portuguesa: Livro consumível,

destinado aos alunos do 3o ano do

Ensino Fundamental, cor textos e

atividades selecionados e elaborados a

partir da Matriz de Referência do Saeb. A

seqüência de conteúdos cfeve estar

organizada de acordo com os conteúdos

definidos pela Base Nacional Comum

urricular (BNCC) para o 3o ano,

considerando uma ordem crescente de

dificuldade. Em Língua Ponuguesa, 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:

UNICIPAL DE SOBRADINHO

UND 416
EDITORA

MODERNA

R$

113,67

0UÜ73Í

R$ 47.286,72
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História em quadrinhos, fábula,

instruções de confecção, poema, carta

pessoal, bilhete o convite, texto

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 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 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

bimestralmente, com aproximadamente

43 questões, relativas às principais

habilidades trabalha: as 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

de Língua Portuguesa, deverão estar

inseridas folhas de respostas / gabaritos

destacáveis, não sendo folhas a parte,

que deverão ser nreenchidas 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 3°

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
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seqüência de conteúdos deve estar

organizada de acordo com os conteúdos

definidos pela Base Nacional Comum

Curricular (BNCC) para o 3° 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: Números de até três

dígitos e sistema de numeração decimal,

reta numérica, adição e subtração,

números e gráficos, localização no plano,

poiiedros 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 uma hora/aula, contendo

tarefas com graus progressivos de

dificuldade envolvendo diferentes

habilidades. O material do aluno deve

incluir, ainda, peças destacáveis de

poiiedros 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 socioemocionas. A cada

bloco de conteúdos trabalhados, o aluno

deverá encontrar inserido no próprio livro,

sem folhas à parte, simulados, a serem

aplicados bimestralme ni e, 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 - D10,

D13, D14, D16, D17, D19 e D28,

Simulado 2-D1, D2, D3, D4. D18, D20 e

D27, Simulado 3 - D6, D7, D8, D9, D13,

D15 e D28, Simulado 4 - Dfí. D7, D11,
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D17, D18, D20 e D27 iodos 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 'amiliarizem com o

modelo de provas oficiais, similar ao das

avaliações externas.

Material de apoio pedagógico para o 4

ano do Ensino Fundamental - Língua

Portuguesa

Descrição complementar do produto:

Material de apoio pedagógico para o 4o

ano do Ensino Fundamental - Língua

Portuguesa: Livro consumível,

destinado aos alunos do 4° 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 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 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 publicitaiio, conto popular

e mito, com o objetivo de consolidar a

competência leitora, (.ida lição deverá

ser planejada para uma hora/aula,

contendo tarefas com y^aus progressivos

de dificuldade envolvendo diferentes

habilidades. O material do aluno deve

incluir, ainda, material de apoio cartonado

e destacável que fomente o trabalho com

as competências socioemocionais. A

cada bloco de conteúcos trabalhados no

livro, o aluno deverá encontrar inserido

no próprio livro, sem folhas á parte,

simulados, a sei em aplicados

bimestralmente, com aproximadamente

36 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 estudantes corn relação às

habilidades previstas a partir do trabalho

com os descritores da Matriz de
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Referência do Saeb. Cada simulado deve

considerar o desenvolvimento da

competência leitora a partir ca disposição

dos seguintes descritores: Simulado 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

referentes à Matriz de Referência do

Saeb para 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 sinulado, para

que se familiarizem com o modelo de

provas oficiais, similar ao das avaliações

externas.

Material de apoio pedagógico para o 4°

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, coni 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 4o ano,

considerando uma ordem ;rescente 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: 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 Jnidades 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
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de dificuldade envolvendo diferentes

habilidades. Deve-se incluir material de

apoio, em papel carionado 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 socíoemocionais. 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, 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 seg li i ntes descritores:

Simulado 1 - D2, D13, D14, D15, D16,

D17 e D18, Simulado 2 - D1, D3, D4, D6,

D7, D24 e D27, Simulado 3 - D10, D11,

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

destacaveis, não sendo folhas a parte,

que deverão ser preenchidas pelos

alunos ao realizaren 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 5°

ano do Ensino Fundamental - Língua

Portuguesa: 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 acorde com os conteúdos

definidos pela Base Nacional Comum

Curricular (BNCC) ;)ara 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
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organizem exercícios de compreensã

que trabalhem múltiplas habilidades
levando à apreensão dos variado

sentidos de diferentes textos tais como

tirinha, verbete, carta, fábula, anedota

texto de divulgação científica, cont

popular, poema, notícia, anúnck

publicitário, bula, reportagem, põem

narrativo, história em quadrimos, crônica

e resenha, com o objetivo de consolidar a

competência leitora. Cada ição devera

ser planejada para uma hora/aula,

contendo tarefas com graus progressivo

de dificuldade envolvendo diferentes

habilidades. O material do aluno deve

incluir material de apoio cartonado e

destacável que fomente o trabalho com

as competências socioemocionais. A

cada bloco de conteúdos trabalhados,

aluno deverá encontrar inserido no

próprio livro, sem folhas à parte

simulados, a serem aplicados

bimestralmente, com 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 de

Referência do Saeb. Cada simulado deve

considerar o desenvol vi mento 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 oficiais, similar ao das avaliações
externas.

Material de apoio pedagógico para o 5o

no do Ensino Fundamental I -
Matemática

Descrição complementar do produto:

Material de apoio pedagógico para o 5o

uno do Ensino Fundamental I -

Matemática: Livro consumível,
destinado aos alunos do 5" ano do

Ensino Fundamental, com textos e

itividades selecionados e elaborados a
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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 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: 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 comprmento, Perímetro,

Localização, movimentação e plano

cartesiano, Números na forma decimal,

Operações com n u meros 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 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 naval e frações, além de material

de apoio destacave! para o fomento ao

trabalho com 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 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

000745

CNPJ/MF: 16.444.804/0001-10 - Avenida José Balbino de Souza, s/n, Centro, Sobradi^ho/BA.
CEP: 48.925-000 - sobradinho.lichacao@gmail.com



L

11

UNICIPAL DE SOBRADINHO

seguintes descritores: Simulado 1 - D2,

D13, D14, D15, D16, D!7 e D18,

Simulado 2 - D1, D3, D4, D6. D7, D24 e

D27, Simulado 3 - D10, D11. D21, D22,

D23, D25 e D26, Simulado 4 - D5, D8,

D9, D12, D19 D20 e D28 todos referentes

à Matriz de Referência co 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 6°

ano do Ensino Fundamental - Língua

Portuguesa

Descrição complementar do produto:

Material de apoio pedagógico para o 6o

ano do Ensino Fundamental - Língua

Portuguesa: Livro consumivel,

destinado aos alunos do 6o ano do

Ensino Fundamental, con 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 e 6o 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:

e-mail, carta pessoal, carta 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 enciclopédia 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 devera 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 apiendizagem
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dos estudantes com relação às

habilidades previstas a partir do trabalho

com os descritore* 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, D4, 09, D10 e D12,

Simulado 2 - D5, D6, D13, D14, D18,

D19 e D20, Simulado 3 - D5, D11, D13,

D15, D16, D17 e D18 Simulado 4 - D7,

D8, D12, D14, D19. D20 e D21 todos

referentes à Matriz cie 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 6'

ano do Ensino Fundamental -

Matemática

Descrição complementar do produto:

Material de apoio pedagógico para o 6o

ano do Ensino Fundamental -

Matemática: Livro consumível, 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 Comum

Curricular (BNCC) oara 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 matemáitca, por meio de

questões que guiem os alunos, de modo

detalhado e por etapas que perpassem

desde a compreensà o 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,

nterpretação e construção de tabelas e

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.
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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 ã s principais

habilidades trabalhadas no bloco de

lições anterior ef progressivamente, mais

complexas, com o objetivo de propiciar a

avaliação do processo de aprendizagem

dos estudantes com felação 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, D16, D18 D19 e D36,

Simulado 2 - D21, D22, D23. D24, D28 e

D36, Simulado 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 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, s<milar ao das

avaliações externas.

Material de apoio pedagógico para o 7°

ano do Ensino Fundamental - Língua

Portuguesa

Descrição complementar do oroduto:

Material de apoio pedagógico para o 7o

ano do Ensino Fundamentai - Língua

Portuguesa: Livro consumivel,

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 :> 7o ano,

considerando uma ordem crescente de

dificuldade. Em Língua Pctuguesa, 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:

mito, conto de mistério, poema

contemporâneo e haicai, letra de canção,

UNICIPAL DE SOBRADINHO
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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 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 leitora a partir da disposição

dos seguintes descritores: Simulado 1 -

D5, D6, D9, D10, D11, D12 e D15,

Simulado 2 - D2, D3, 014, D15, D19 e

D20, Simulado 3 - D1. D4, D6, D8, D12,

D13 e D17, Simulado 4 - D5, D7, D8,

D14, D18, D20 e D21 iodos 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.

Material de apoio pedagógico para o 7°

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
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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,

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 a;uno deverá

encontrar inserido no próprio livro, sem

folhas à parte, simulado;;, 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

descrítores da Matriz de Referência do

Saeb. Cada simulado deve considerar 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, D18, D21, D22, D23,

D25 e D26, Simulado 3 - D3, D4, D25,

D26 e D36, Simulado 4 - DH!, D13, D25,

D28, D29 e D37 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

provas oficiais, similar ao das avaliações

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: Livro consumível,

UNICIPAL DE SOBRADINHO
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destinado aos alunos do 8° ano do

Ensino Fundamenta!, 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 peia 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 mú!tiplas 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, manua; de instruções,

biografia, autobiog rafia, artigo de

opinião, editorial e artigo de divulgação

científica, com o objetivo de consolidar a

competência leitora. Cada lição deverá

ser planejada para uma hora/aula,

contendo tarefas com graus progressivos

de dificuldade envo!vendo 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 às principais

habilidades trabalhadas no bloco de

lições anterior e, progressivamente mais

complexas, com o obietivo de propiciar a

avaliação do processo de aprendizagem

dos estudantes com relação ás

habilidades previstas ü 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 -

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 D20, 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.
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Material de apoio pedagógico para o 8

ano do Ensino Fundamental -

Matemática

Descrição complementar do produto:

Material de apoio pedagógico para o 8'

ano do Ensino Funoamental

Matemática: Livro consumível,

destinado aos alunos do 8o ano do

Ensino Fundamental, com textos

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 8o 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 forentem esse

processo, tais como: Potenciação,

Radiciação, Números e expressões

numéricas, Problemas envolvendo

tabelas e gráficos, Propriedades dos

triângulos e quadriláteros, problemas com

números racionais, construção de tabelas

e gráficos, perímetro, área, expressões

algébricas, volume e capacidade,

sistemas, 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

simulados, a serem

bimestralmente, com aprox

56 questões, relativas à;

habilidades trabalhadas nc

icões 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 desenvolvi mento da

competência matemática a partir da

disposição dos seguintes descritores:

Simulado 1 - D16, D17, D18 D19, D25,

D26, D27 e D36, Simulado 2 - D3, D4,

à parte,

aplicados

madamente

principais

bloco de
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D17, D19, D26 e D37 Simulado 3 - D3,

D4, D12, D13, D14, D26 e D30, Simulado

4 - D1, D2, D5, D14. D28 D30 e D34

todos referentes à Matriz de Referência

do Saeb de Matemática. No livro de

Matemática, 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.

Material de apoio pedagógico para o 9°

ano do Ensino Fundamental - Língua

Portuguesa

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 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 9o ano,

considerando uma o-dem 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 á apreensão dos variados

sentidos de diferentes 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 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

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
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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, D7, D9,

D10, D11, D12 e D16, Simulado 2 - D3,

D4, D6, D18, D19, D20 e D21, 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. No livro cie 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 9°

ano do Ensino Fundamental

Matemática

Descrição complementar do produto:

Material de apoio pedagógico para o 9o

ano do Ensino Fundamenta! -

Matemática: Livro consumível,

destinado aos alunos do 9° ano do

Ensino Fundamental, con 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 c 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 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-probíema,

contemplando temas que fomentem esse

processo, tais como: Frações s decimais,

medidas e porcentagem, resolução de

problemas, radicais e problemas com

números racionais, expressões

algébricas, figuras semelhantes, plano

cartesiano: ponto médio, perímetro e

área, proporções e grandeza; ângulos e

triângulo retângulo, equações polinomiais

do 2o. Grau, equações e inequações,

tabelas e gráficos, resolução cie sistemas

no plano cartesiano, polígonos e
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circunferência, área e ,olume. 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 Ivro, sem folhas à

parte, simulados, 3 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 processe 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 seg uintes descritores:

Simulado 1 - D15, D19, 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 e

D37, Simulado 4 - D4, D8, D11, 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 serdo 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 9o

ano do Ensino Fundamental -

Matemática

Descrição complementar do produto:

Material de apoio pedagógico para o 9°

ano do Ensino Fundamental -

Matemática: Livro consumfvel,

destinado aos alunos do 9o 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 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 meio de

questões que guiem os alunos, de modo

detalhado e por etapas que perpassem

desde a compreensão da linguagem
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matemática e dos enunciados até 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

cariesiano: ponto médio, perímetro e

área, proporções e grandezas, ângulos e

triângulo retângulo, equações polinomiais

do 2o. Grau, equações e inequações,

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

habilidades. A cada bloco do conteúdos

trabalhados, o aluno devei á encontrar

inserido no próprio livro, som folhas à

parte, simulados, a serer* 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 - D15, D19, D21 D21, D22,

D23, D26, D27 e D28, Simulado 2 - D5,

D7, D9, D24, D 29, D30 e D3? , Simulado

3 - D6, D7, D10, D28, D31, D33. D36 e

D37, Simulado 4 - D4, D8 D11, 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 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

Professor - Planejador Diário

Descrição complementar do produto:

Material de apoio pedagógico para o

Professor - Planejador Diário: Livro

consumível, destinado aos

professores do Ensino Fundamental 1

e 2, material contém informações

importantes, que contribuirão para as

UND

DE SOBRADINHO

09
EDITORA

MODERNA
R$ 59,67

JÜ0756

R$ 537,03
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práticas pedagógicas dos docentes. O

Diário do Professor, possui informações,

conteúdos e apontamertos alinhados aos

conteúdos ministrados aos alunos,

dando-lhes subsídios para auxiliar no

planejamento escolar e no

monitoramento do projeto. As

abordagens encontram-se alinhadas com

a Matriz de Referência do Saeb, assim

como organizadas do acordo com os

conteúdos definidos pela Base Nacional

Comum Curricular {BNCC) para o Ensino

Fundamental. Deverá ser disponibilizado

ambiente virtual que forneça à aos

docentes 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

professor 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 recursos

complementares, bem como a oferta de

estratégias de intervenção 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 1 e

2: Livro consumível. destinado aos

Coordenadores, em volume

individualizado pela sua área de

atuação, Ensino Fundamental 1 ou 2.

O material contem informações

importantes, que contribuirão para as

praticas pedagógicas e diretivas dos

Coordenadores. O Manual do

Coordenador desenvolvido para

possibilitar uma jornada para a educação

de qualidade. O profissional contará com

informações sobre a gestão pedagógica e

suas atribuições, norteando a sua

atuação, assim como apontamentos

importantes no que tange ao SAEB e o

IDEB, conceitos e sugestões para

implementação do Projeto, inclusive com

planos de ação para dar suporte aos

professores, bem como à proposta

pedagógica. As aborcagens encontram-

se alinhadas com a Matriz de Referência

do Saeb, assim como organizadas de

UND 09
EDITORA

MODERNA

0(10757

R$ 43,00 R$ 387,00
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acordo com os conteúdos definidos pela

Base Nacional Comum Curricular (BNCC)

para o Ensino Fundamental Deverá ser

disponibilizado ambiente virtual que

forneça à aos docentes uma visão geral

acerca do aprendizado dos estudantes e

desempenho do professor no que diz

respeito à competência leitora e

competência matemática, onde devem

ser tabulados resultados dcs simulados

feitos pelos estudantes, propiciando ao

coordenador o monitoramento da

evolução do projeto de fcrnna macro.

Vinculado aos relatórios disponibilizados

no ambiente virtual, de verão ser

realizadas capacitações presenciais ou

remotas, definidas a partir de

alinhamento prévio entre as partes,

contemplando a apresentação do

material didático e seu s recursos

complementares, bem como a oferta de

estratégias de intervenção a partir do

diagnóstico apresentado por meio dos

simulados.

Guia de Recursos Didáticos

Descrição complementar do produto:

Guia de Recursos Didático?, destinado

aos professores atendendo do 1o ao 5o

ano, totalmente articulado com os livros

individualizados dos alunos, -bordando 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 Didáticos

Descrição complementar do produto:

Guia de Recursos Didáticos destinado

aos professores atendendo Co 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 Didáticos destinado

aos professores atendendo do 6o ao 9o

ano, totalmente articulado com os livros

individualizados dos alunos, abordando a

disciplina de português.

UND

UND

UND

UND

80

80

25

25

EDITORA

MODERNA

EDITORA

MODERNA

EDITORA

MODERNA

EDITORA

MODERNA

R$

143,00

R$

143,00

R$

143,00

R$

143,00

000758
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R$ 3.575,00

R$ 3.575,00

2.2. Nos termos do Parecer n° 00001/2016/CPLCA/CGU/AGU não cabe reajuste,
repactuação ou reequilíbrio econômico em relação à Ata de Registro de Preços, uma vez que

esses institutos estão relacionados á contratação (contrato administrativo em sentido amplo).
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2.3. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta

como anexo a esta Ata.

3. ÓRGÀO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador da ARP será o Município de Sobradinho - CNPJ 16.444.804/0001-10,

enquanto será órgão participante (Fundo equivalente a Secretaria Municipal de Educação,

integrante da estrutura do Município, conforme legislação municipal) o seguinte:

a) Fundo Municipal de Educação - CNPJ 11.419.606/0001-82, nos itens 1 a 25. (j 0 0 7 *> Q

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

5. VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 06 (seis) meses, a partir da sua

assinatura, não podendo ultrapassar, no caso de prorrogações, o prazo total de 12 meses.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não

superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados

nesta Ata.

6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos

preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à

Administração promover a;:- negociações junto ao(s) fornecedores).

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por

motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fomecedor(es) para negociar(em) a

redução dos preços aos V3lores praticados pelo mercado.

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será

liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

6.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus

preços aos valores de mercado observará a classificação original.

Nota Explicativa: O presente item será suprimido quando inexistirem outros fornecedores
classificados registrados na ata

6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor

não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

6.5.1. liberar c fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra

antes do pedido cie fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a

veracidade dos moMvos e comprovantes apresentados; e

6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de

negociação.

CNPJ/MF: 16.444.804/0001-10 - Avenida José Balbino de Souza, s/n, Centro, Sobradinho/B

CEP: 48.925-000 - sobradinho.licrtacao@gmafl.com



UNICIPAL DE SOBRADINHO

6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à

revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da

contratação mais vantajosa.

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: t/ U U rf Ò Ü

6.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

6.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo

estabelecido peta Admin.stração, sem justificativa aceitável;

6.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tomar

superior àqueles praticados no mercado; ou

6.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito tome-o proibido de celebrar contrato

administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4

será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla

defesa.

6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,

decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente

comprovados e justificados:

6.9.1. por razão de interesse público; ou

6.9.2. a pedido do fornecedor.

7. DAS PENALIDADES

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades

estabelecidas no Edital.

7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do

descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5o, inciso X, do Decreto n°

7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações

dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da

penalidade (art. 6o, Parágrafo únco, do Decreto n° 7.892/2013).

7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das

ocorrências previstas no art. 20 do Decreto n° 7.892/2013, dada a necessidade de instauração

de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

8. CONDIÇÕES GERAIS

8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e

recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades

e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO

EDITAL.

8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1o do art. 65 da Lei n° 8.666/93, nos termos do art.

12, §1° do Decreto n° 7892/13.
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8.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes

que aceitarem cotar os bons ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame,

compõe anexo a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4° do Decreto n. 7.892,

de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que,

depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais
órgãos participantes (se houver).

Sobradinho/BA, em 17 de dezembro de 2020.
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