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MUNICÍPIO DE SOBRADINHO/BA

AVISO DE ADJUDICAÇÃO

PAD n°. 164/2020 - PE (SRP) n°. 037/2020. Fica adjudicado o objeto: "a aquisição de materiais pedagógicos para

atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Sobradinho', a empresa

SAPIENS DISTRIBUIDORA E DISSEMINADORA DE CULTURA EIRELI, CNPJ/MF n°. 10.709.003/0001-52. Itens e

valores abaixo;

ÜÜ(V0762

Sobradinh -BA, 1 7 de dezembro de 2020, Thaciana Carla Silva Mangabeira. Pregoeira.

MUNICÍPIO DE SOBRADINHO/BA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Homologação do PAD n 164/2020 - PE (SRP) n". 037/2020. Objeto; aquisição de materiais pedagógicos para

atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Sobradinho. Vencedora:

SAPIENS DISTRIBUIDORA E DISSEMINADORA DE CULTURA EIRELI, CNPJ/MF n°. 10 709.003/0001-52, no valor

global de R$809.671 5" ■> locenlos e nove mil seiscentos e setenta e um reais e cinqüenta e sete centavos).

Homologado em; 17 12 í'C0 Luiz Vcente Berti Torres Sanjuan -Prefeito Municipal.

MUNICÍPIO DE SOBRADINHO/BA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. 103/2020

O MUNICÍPIO DE SOBR-" : inHO/BA. publica o extrato da ata destinada ao registro de preços para eventual aquisição

de materiais pedagógicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de

Sobradinho, obtido ar.i • do Pregão Eletrônico (SRP) n". 037/2020 - PAD n°. 164/2020, sendo que o prazo de

validade é de 06 (seis) -r,L-. 5 a conta'do ato homologatóho do certame, ocomdo em 17/12/2020, conforme fornecedor,
itens e valores abaixo re n >nados.

RAZÃO SOCIAL: SAPIENS DISTRIBUIDORA E DISSEMINADORA DE CULTURA EIRELI
CNPJ: 10,709.003/0001-52

ENDEREÇO: Ru? ." - José Manano, n° 361, Sala 02, CEP: 55.295-335, Santo Antônio, Garanhuns- PE

VIGÊNCIA: 17 de dezembro de 2020 a 17 de junho de 2021
DE

Material de apoio pedagógico para o 1" ano

do Ensino Fundamental - Língua

Portuguesa

Descrição cc ■Tienlar do produto:

Material dear.r ■ pedagógico parao 1°ano do

Ensino Funda1* -".-"ítal - Língua Portuguesa:

Livro consumivel destinado aos alunos do

1° ano do Ensino Fundamental, com textos

e atividades ^'acionados e elaborados a

partir ria Ma*r : de Referência do Saeb. A

UND 320 EDITORA

MODERNA
RS 113,67 RS 36.374,40

1CP
Este documento esta disponibi

Documenta assinado digito ímente

o ^te wwwjmpubíicacoes.org/pm_sobfadinha ITTlJjlCiTSCt \SflCtCtl

taP 1 ■ - 2.200-2 de 24/08/2001, que insttlui u infiuestiuturu de Choves. Públicos Brasileira - ICP-Brasíi,
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seqüência

organizada ;:

defmdos \,<-

Curricular r

considerando

dificuldaae F

deve en'at.";

escrita afabc

fluência e coi-

múltiplas fcí

dos variaao^

tais como

bilhete. piaJ.

curiosidade "

objetivo de <

Cada lição d-

horas/aula

progressivos

diferentes '"a:

oferecidos L

aplicados biT

fornecer aos

adequada at

estimulando <

material de a

destacáveis ■

apoio as at ,

apoio cartci;

trabalho

socioemocio-

trabalhados -

inserido no s

simulados a :■

relativos as l-

no bloco

progressiva-T..

objetivo de \.\

üeaprendizaLi

as habilidace

cornos dest:r ■

Saeb. Cads

desenvolvi re-

partir da cs

compõem a r

para o isano ■

ser dispon r. :

forneça a se: ■

e aos proíess.

aprendizado

respeito à a-

matemática

resultados c

estudantes

monitorame"".

durante a iTf ■

propostas etc-.

:■: conteúdos deve estar

-. acordo com os conteúdos

■ Base Nacional Comum

íNCC) para o 1o ano,

ima ordem crescente de

■- Língua Portuguesa, o livro

' ;í aquisição do sistema de

"i o dar inicio às práticas de

-■eensão leitora que trabalhem

:ades, levando à apreensão

;-.!itidos de diferentes textos,

•-.'inha, quadrinha, parlenda.

i texto jornalístico, legenda.

■ iha, lenda e fábula, com q

í-.olidar a competência leitora.

■■'■rá ser planejada para duas

)'"lendo tarefas com graus

le dificuldade envolvendo

dades além disso devem ser

JL-afios oe Leitura, a serem

= .tralmente, com o objetivo de

--. unos uma atividade lúdica,

jõnero e ao mesmo tempo

;iosafio ae ler com fluência. O

. o deve incluir, ainda, peças

tabuleiros como material de

_■ ides de leitura e material de

:. e destacável que fomente o

■ti as competências

• A cada bloco de conteúdos

■ vro, o aluno deverá encontrar

y.mo livra, sem folhas á parte,

■: em aplicados bimestralmente.

jpais habilidades trabalhadas

ie lições anterior e.

:e mais complexas, com o

. ;:iar a avaliação do processo

■ •- dos estudantes com relação

:irovisias a partir do trabalho

■-cs da Matriz de Referência do

■ rulado deve considerar o

-j da competência leitora a

l i.iição ctos descritores que

.'atriz de Referência do Saeb

<-■)! Língua Portuguesa. Deverá

: .■■"ido ambiente virtual que

- 'a-ia de educação, às escolas

-s uma visão geral acerca do

:■<; estudantes no que diz

etêocia leitca e competência

ide devem ser tabulados

■-- simulados feitos pelos

;. ropiciando a gestão e

'ia evolução da rede de ensino

-'íentação do material e suas

i.;ógicas.

0007G.3

ICP
Este documento esta disponihi

Documento assinado digituírnenfu ■

no site www-ímpublicacoe5.org/pm__sobradínho ITttpVBttSO, \JfÍClG,l
!* MP -,' - 2,200-2 de 24/08/2001, que insütut u .nfrciestiuturo de Chave* Púbüccs Brasileira - 1CP-Btcj«í.
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Material de apoio pedagógico para o 1* ano

do Ensino Fundamental I - Matemática

Descrição r; -.- lemenlar do produto:

Walenal de ã: i pedagógico para o 1o ano do

Ensino Fund.vnental I - Matemática: Livro

consumível destinado aos alunos do 1'

ano do Ensino Fundamental, com textos e

atividades se1 =. ia nados e elaborados a partir

da Matriz de ^ '"-'erência do Saeb. A seqüência

de conteuc i • deve estar organizada de

acordo con ; - onteúdos definidos pela Base

Nacional Cot . >i Curricular (BNCC) para o 1o

ano, considei r.:io uma ordem crescente de

dificuldaoe. E- Matemática os livros devem

trabalhar -■-estos fundamentais da

Matemática c. "neio de jogos e da resolução

de situaçõe: ; roblema. desenvolvendo o

pensamento e= 'ratégico e as habilidades que

serão avaliad - . nos exames de alfabetização,

contemplais temas que fomentem esse

processo, y ■ como. números e códigos,

formas, siste-- , nonetáno brasileiro, percurso

e deslocam- ■ *o seqüências numéncas,

adição e &... -ação. figuras geométricas

planas e sn-ncais, cedidas de tempo,

decompôs çã. abelas e gráficos. Cada lição

deverá ser p.vejada para duas horas/aula

contendo tare" i» com graus progressivos de

dificuldade er . vendo diferentes habilidades.

O material á? v .mo deve incluir, ainda, peças

destacaveis c -no materal de apoio ao uso

dos jogos ccf 'ecurso didático e material de

apoio cartoiò j ti destacávet que fomente o

trabalho " rn as competências

socioemocio-Mi, A cada bloco de conteúdos

trabalhados -. aluno deverá encontrar

inserido no ri pno livro, sem folhas à parte,

simulados a í :■ cm aplicados bimestralmente,

com aprox r-r- j.imente 30 questões, relativas

às principais h unidades trabalhadas no bloco

de lições ar:r- r c, progressivamente, mais

complexas. :.-■ o objetivo de propiciar a

avaliação de : '"cesso de aprendizagem dos

estudantes < : n relação as habilidades

previstas a :artir do trabalho com OS

desemores dr= ','atnz de Referência do Saeb.

Cada sirr^ -ji.o deve considerar o

desenvolviasr w da competência matemática

a partir da disposição dos seguinies

habilioades r: ■■ jlado 1 - 2N1.1, 2N1.2,

2G1.1.2G1.3 :?.1,2N1.7.2N2.3, Simulado

2-2N1.5.2K' ÍN2.1 2A1.2, 2A1.3, 2A1.4,

2E1.1, Sir-., :1,id 3 - 2N1.7, 2A1.1, 2G1.2,

2G1.3, 2N- .- 2N1.6. 2N2.1 e 2N2.2,

Simulado 4 - ^M.2, 2N1.3, 2N1.4, 2N1.5,

2N1.8.2M1 ' :~1.2 e2E1.3 todos referentes

Matriz d'- Referência do Saeb de

Matemática

UND 320 EDITORA

MODERNA
R$ 113,67 R$ 36.374,40

0007G4

Este documenta esta

Docunienio assinado dia

de wvAv.ímpubiicacoes.org/pm_sobradfnho lltlpTCTÍSCl \JfÍCÍdl
,WP 1 - 2.200-2 de 24/08/200!, que iiistiíui a iníruesttulura de Chaves Púbiicas Brasileiro - ICP-Brasíi.
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Material de apoio pedagógico para o 2a ano

do Ensino Fundamental - Língua

Portuguesa

Descrição cc" -ementar do produto:

Material de a:. 5 pedagógico para o 2° ano do

Ensino Furd--r srtal - Língua Portuguesa

Livro consun-ivel, destinado aos alunos do

2° ano do Ensino Fundamental, com texto

e atividaaes ^lecionados e elaborados a

partir da Mat- .: de Referência do Saeb. A

seqüência i; conteúdos deve estar

organizada c-: acordo com os conteúdos

defmdos pe« Base Nacional Comum

Curricular i-ACC) para o 2o ano,

considerando .ma ordem crescente de

dificuldade E • L íngua Pctuguesa, o livro

deve enfa"/-. práticas de fluência e

compreensão leitora desenvolvendo

habilidades a -i-adas às que serão avaliadas

nos exames n% alfabetizacão, principalmente

na Avaliaça: Nacional de Alfabetização,

levando à aprer isáo dos vanados sentidos de

diferentes te*" ■■■ tais como: Convite, cantiga

de roda t- -.^-língua, poemas, receita

culinária, rt-j-is de jogo. história em

quadrinhos " conto popular, fábula, texto

expositivo e . lalístico. com o objetivo de

consolidar s ■ -^potência leitora. Cada lição

deverá ser p i.nejada para duas horas/aula,

contendo tare■_");■ com graus progressivos de

dificuldaae er.. .vendo diferentes habilidades,

além disso d&.on ser oferecidos Desafios de

Leitura, a ser:- aplicados bimestralmente,

com o objetr.: je fornecer aos alunos uma

atividade Ld:- ; adequada ao gênero e ao

mesmo tempi ■ stimulando o desafio de ler

comfluência ' -laterial do aluno deve incluir,

ainda, peças .-stacáveis e tabuleiros como

material de apo às aiividades de leitura e

material de ao.i:; cartonadoe destacavel que

fomente o t-dL nlho com as competências

socioemociora - A cada bloco de conteúdos

trabalhados nc

nsendo no p":

simulados av ■

com aproxins-

às principais h;:

de lições ante ;

complexas, cc

■ fo. o aluno deverá encontrar

■io livro, sem folhas á parte,

m aplicados bimestralmente,

n ente 39 questões, relativas

' dades trabalhadas no bloco

- o, progressivamente mais

o ob:etivo de propiciar a

avaliação do l cessa de aprendizagem dos

estudantes

previstas a

descritores de

Cada sim,,:,

desenvolvimc

partir da dispo;

da Matriz de -i

relação às habilidades

^.ir do trabalho com os

itriz de Refcéncia do Saeb.

:> deve considerar o

<ia competência leitora a

"io dos seguintes descritores

■■'erência do Saeb do 2o. Ano

língua Portu.-,-isa). No livro de Língua

UND 335 EDITORA

MODERNA
R$ 113,67 R$ 38.079,45

ICP
sii Este documento esta disponibt

Docunienfo assinado digita íitit-nít;
www.impufalicacoes.org/pm_sobradinho ImpTCnSO, OfÍCÍCll
- 2.20Q-2 de 24/08/2001, que institui o infruestruiura de Chaves Púbücos Brasileira - ICP-Brasii
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Portuguesa -_- erão esiar inseridas folhas d

respostas ■ g»1 d ritos destacáveis, não send

folhas a pa~< :je deverão ser preenchida

pelos aluno; -. realizarem o simulado, pari

que se fami < . (;m com o modelo de provas

oficiais, sim !s- :io das avaliações externas

Material de apoio pedagógico para o 2o ano

do Ensino Fundamental I - Matemática

Descrição c;-: ementar do produto:

Material de ar. : pedagogicoparao2°anodo

Ensino Funa.j^ ental I - Matemática: Livro

consumível destinado aos alunos do 2

ano do Ensino Fundamental, com textos e

atividades sei-.:., onados e elaborados a part

da Matriz de ^ oferenda do Saeb. A seqüência

de conteuco ■ ,-ieve estar organizada de

acordo com c" : onteúdos definidos pela Base

Nacional Cor-. ■■ Curricular (BNCC) para o 2"

ano, considef-:-..io uma ordem crescente de

dificuldaoe F- Vatematica os livros devem

trabalhar c ■■ eitos fundamentais da

Matemática i,: ■ noio de jogos e da resolução

de situações :-oblema desenvolvendo

pensamento t- atégico e as habilidades que

serão avaliada; '.os exames de alfabetização.

contemplando ternas que fomentem esse

processo ta ; como1 figuras, numerais

números e s .-'í-na de numeração decimal,

seqüências

medidas sr-

medidas de ■[

quadriculada

numéricas e

divisão, figj-.-

percursos, grandezas e

■na monetário brasileiro,

■po, deslocamento na malha

-í)las e gráficos, seqüências

onjuntos. multiplicação e

geométricas espaciais

planas. Cada i ;;;o deverá ser planejada para

duas horas.a^ .- contendo tarefas com graus

progressivos le dificuldade envolvendo

diferentes ha:- nades. O material do aluno

deve incluir -, -ida, peças destacáveis e

tabuleiro cor.: i aíerial de apoio ao uso dos

jogos como '■,- ,'so didático e material de

apoio cartona. o destacável que fomente o

trabalho : -■ as competências

socioemociona i A cada bloco de conteúdos

trabalhados aluno deverá encontrar

inserido no p-.vio [ivro. sem folhas à parte,

simulados, asfíin aplicados Dimestralmente.

com aproximar ^nente 35 questões, relativas

às principais [•;,: ■' dades trabalhadas no bloco

de lições arx- :■ e. progressivamente, mais

complexas, c--. o ob,etivo de propiciar a

avaliação do :;-- ..esso de aprendizagem dos

estudantes c; ■■ relação ás habilidades

■revistas a ;.:■. :ir do trabalho com os

lescritores da ' %-iir.z de Referência do Saeb.

a sjmulr ::■ ■ deve considerar o

lesenvolvirren Ia competência matemática

335 EDITORA

MODERNA
R$113,67 R$ 38.079,45

ICP
Este documento esta disponibi

Documerrto ossÍKado cíigiiolrjie'>it;
www.impublicocoos.org^)m_sobra(Jinho ImpreflSCt OflCÍQ,l
- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a infrue^ruturg de Choves Púbíkas Brasileira - ICP-Brosü.
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a partir ss

descritores '

2N1.6, 2N1 7

2N1.1, 2N2 1

2M1.7. 2M2.'í

2A1.2. 2A1 3

2E1.3 e 2E2 '

2N2.3 2GV?

2M2.2, :c :

Referência cr.

3isposição dos seguinte

■■iulado 1 - 2N1.3, 2N1.5,

."'N1.8, 2A1.1, Simulado 2 -

;M1.1, 2M1.2, 2M1.3, 2M1.4.

i. 2E1.1, Simulado 3 - 2N1.2

M1.4. 2G1.1, 2G2.1, 2E1.2.

Simulado 4 - 2N1.4. 2N2.2

31.3, 2M1.5, 2M1 6, 2M2.1 e

■ referentes à Matriz de

: seb do 2C. ano (Matemática)

Material de apoio pedagógico para o 3° ano

do Ensino Fundamental - Língua

Portuguesa

Descrição cr;-: ementar do produto:

Malenal dearj.

Ensino Furdc-

Livro consunv

3o ano do Ens

e atividades ■

partir da Ma"r

seqüência ::

organizada de

definidos pe

Curricular i-

consioerande

dificuldaae. f

atividades d<=.-

■neros tex\

organizem c<-\

trabalhem m.i ■

apreensão ,-;

diferentes te»'

quadrinhos, fa;

poema, carta ;■

nstrucional o

poema narr;-

pessoal. an_r

assombração

mistério e Icxti"

o objetivo de c.

Cada lição de.

hora/aula, c-i

progressivos

diferentes /-ar;

deve inclu-r "-

destacavel qut

competências ■=

de conteúdos ■

deverá enconir-

folhas à parte

bimestralrrente

questões, relat

trabalhadas ,-l

progressivarre-

objetivo de pn.L

de aprendizag-í

às habilidades

'. pedagógico parao3° ano do

'■-■jntal - Língua Portuguesa

vel, destinado aos alunos do

mo Fundamental, com textos

■ciecionados e elaborados a

" de Referência do Saeb. A

conteúdos deve estar

acordo com os conteúdos

i Base Nacional Comum

*.CC) para o 3o ano

.na ordem crescente de

" Língua Portuguesa, as

- ■ trazer uma diversidade de

: ■-■ a partir dos quais se

'; cios de compreensão que

■ L-ias habilidades, levando à

■: variados sentidos de

tais como: História em

■ .Ia. instruções de confecção

■~-"soal, bilhete e convite, texto

1 !o de fadas, notícia, tirinha,

• ■ receita culinária, diário

.; ."j publicitário, conto de

i.qras de jogos, conto de

:e divulgação científica, com

■ .olidar a compelência leitora.

f!'a ser planejada para uma

ífndo tarefas com graus

.i:! dificuldade envolvendo

-■aúes. O material do aluno

serial de apoio cartonado e

Emente o trabalho com as

. ■ loemoc onais. A cada bloco

'■calhados no livro, o aluno

■ nsendo no próprio livro, sem

- nulados, a serem aplicados

"orn aproximadamente 43

■ ^ às pnncppais habilidades

t loco de lições anterior e,

'" mais complexas, com o

■ ai a avaliação do processo

- rios estudantes com relação

.■■ívistas a partir do trabatno

UND 416 EDITORA

MODERNA
R$ 113,67 R$47.286,72

ICP
Brasil Este documento esta disponibíli^; : no sit>

Documento assinado digitalenenie u.- ■ k MP
www.ímpublícocoes.org/pm^sobradinha iTTlpretlSCl OfÍCÍ<tl

1 - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a infrüestruíura de Choves Púbiicas Btasíleiru - ICP-BtüsíI.
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com os descri:

Saeb. Cada

desenvolvirro'

partir da dispi

Simulado 1 -

Simulado 2 -

Simulado 3 -

Simulado 4 -:

referentes a '.

para Língua >-

Portuguesa .--:

respostas / g.;:

folhas a pa^c

pelos alunos ,

que se farr ia

oficiais, sim i«-

. res da Matriz de Referência d<

:- nulado deve considerar

■ !■; da compelência leitora

;ào dos seguintes desertores

::>\ D2, D3, D5, D9 e D10

r.)1. D2. D3, D4, D8 e D13

D3, D4, D6. D7, D9 e D15

.' ü4,D5,D7,D10eD14todo

■■T.nz de Referência do Sae

.■luguesa. No livro de Língu

erão estar inseridas folhas d

:iritos destacáveis, não sendo

;ue deverão ser preenchidas

realizarem o simulado, para

/em com o modelo de provas

-t.i das aval.ações externas

Material de apo.o pedagógico para o 3° ano

do Ensino Fundamental - Matemática

Descrição cc- -.Ementando produto:

Material de ap: : pedagógico para o 3a ano do

Ensino Fure-■ ental - Matemática: Livro

consumivel. destinado aos alunos do 3

ano do Ensino Fundamental, com textos e

atividades se.e.. (nados e elaborados a partir

da Matriz de Regência do Saeb. A seqüência

de conteúdo., ieve estar organizada de

acordo com os ; -.nteúdos defnidos pela Base

Nacional Com. ■■ Curricular (BNCCi para o 3

ano, consider--;-;io uma ordem crescente de

dificuldade. E-- Matemática, o foco deve ser o

domínio de e=-.tcgias de cálculo que levem

ao desenio nento da competência

matemática p; ■ -íeio de questões que guiem

os alunos, de ^ >do detalhado e por etapas

que perpassei- desde a compreensão da

linguagem rrai -atica e dos enunciados até

resolução das situações-problema,

contemplandc mas que fomentem esse

processo, tais .ume. Números de até três

dígitos e s.ste" ■ do numeração decimal, reta

numérica, ac ; f e subtração, números e

gráficos, loca -..ão no plano, poliedros e

xirpos redo-c: -. figuras geométricas planas,

rganizaçáo i;,-,ngular na multiplicação,

tabela e mutiul :--i;ão, números de até quatro

ígitos e sistt-o de numeração decimal,

agrupamentos ■- ^composições de números,

medidas de te-ir., de massa, de capacidade

compnmertc Perímetro e divisão. Cada

ição devera ■-->■ planejada para uma

lora/aula. co- •■ ido tarefas com graus

progressivos -i- dificuldade envolvendo

liferentes haD ,. ,des. O material do aluno

leve incluir a -".a. peças destacáveis de

pofiedros como -í-r.erial de apoio ao uso dos

ogos como re -so didático e material de

apoio cartonaac - destacavel que fomente o

UND 416 EDITORA

MODERNA
RS 113,67 R$47.286,72

ICP
Este documento esta disponibílir-

Oocuniento ossinado digiluínienlt; u.1
«to sitíi www.impub!icacoes.org/pm_sobrad!nho fl
* MP , - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a iní.üestnrturo de Chaves Públicos Brasileiro - ICP-Brcsil.



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Sobradinho - Bahia

Quinta-feira, 17 de Dezembro de 2020 - Pag.11 - Ano VIII - N° 1442

07

trabalho

socioemocion.i

trabalhados

inserido no p ■

simulados, a s-;

com aproxima ■

às principais --i

de lições ar:* -

complexas. r

avaliação do . ■

estudantes c

previstas a ;

descritores da r

Cada simj-t

desenvolvirrer'

a partir da

descritores S ■

D16, D17. D--

D3. D4.D1S, ;■;

D8,D9,D13 :■

D11,D17, D1í

Matriz de Refe -

No livro ce

inseridas fcn;-

destacáveis -. 5

deverão se" l<

realizarem o

amiliarizem c; ■■■

Similar ao oas ■

• i" as competência

- A cada bloco de conteúdo

aluno deverá encontrai

: ;io livro, sem folhas á parte

em aplicados bimestralmente

;■iiante 56 questões, relativa;

:> lidades trabalhadas no bloc<

■■' e, progressivamente, mai

■ o ob,etivo de propiciar

'. :esso de aprendizagem do:

"i relação ás habilidade

:jr;ir do trabalho com o

■ atriz de Referência do Saeb

■:o deve considerar

■■-■ da competência matemática

.Jisposição dos seguintes

■ Jlado 1 - D10, D13, D14,

■- D28, Simulado 2-D1, D2

■ e D27, Simulado 3-D6.D7

1 e D2B, Simulado 4-D6.D7,

i;20 e D27 todos referentes á

cia do Saeb de Matemática

Matemática, deverão esta

■ de respostas / gabaritos

sendo folhas a parte, que

t-enchidas pelos alunos ao

iimufado. para que sé

o modelo de provas oficiais

. -Ilações externas.

Material de apoio pedagógico para o 4o ano

do Ensino Fundamental - Língua

Portuguesa

Descrição cotl ^-nentar do produto:

Material de ac.^

Ensino Funda"

Livro consumn

4o ano do Ensi

e atividades $■

■artir da Matr ■

íequência df

rganizada de

definidos pele

íurricular (BK

onsiderando

lifculdade. F1

■tividades deve

éneros lextL.;-

rganizem exc

abalhem mjit

preensão a;

iferentes texte1

.exto informa:

■oema, verbete-

entifica, crõn r

onto popular

onsolidar a cc-

everâ ser pia

: pedagógico parao4"anodo

■•ital - Língua Portuguesa

^el. destinado aos alunos do

no Fundamental, com textos

- -sionados e elaborados a

Jo Referência do Saeb. A

conteúdos deve estar

scordo com os conteúdos

Base Nacional Comum

...'C} para o 4o ano,

:ria ordem crescente de

Língua Portuguesa, as

-■ trazer uma diversidade de

■> a partir dos quais se

:::ios de compreensão que

-\-.s habilidades, levando à

=■ variados sentidos de

. tais corno: tirinha, fábula,

conto, texto expositivo,

-utícia, texto de divulgação

--■ carta, anúncio pub/icitáno,

-nito, com o objetivo de

■ ietência leitora. Cada lição

■^,aoa para uma hora/aula,
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contendo la"e"

dificuldade er.

O material :_

material ae a:.

fomente o f,

socioemociorí-

trabalhados r.-

inserido no p-.

simulados a s<

com aproxima

àspnncipais h,

de lições antty

complexas, cr

avaliação do t

estudantes ;,

previstas a :

descritores da '

Cada sim_!s

desenvolvime1-■

partir da dispôs

Simulado 1 -

Simulado 2 - D

3-D5.D6. D".

-D1. Dí), 06

à Matnz de K-:-

'ortuguesa N.

deverão esta- i

gabaritos des:;

parte, que ae.

alunos ao rea'.-

familianzem c:

simifar ao das ~

-is com graus progressivos c

■ vendo diferentes habilidade

aluno deve incluir, ainda

'. cartonado e destacável qu

1 ilho com as competência

- A carja bloco de conteúdo:

. ra, o aluno deverá encontra

:<'io livro sem folhas à parte

■iTii aplicados bimestralmente

emente 36 questões, relativa;

unidades trabalhadas no bloc

<;< e, progressivamente mai

" o objetivo de propiciar a

"';gsso de aprendizagem dos

!-■ relação às habilidades

■'ir do trabalho com

V.r.nz de Referência do Saeb

ij deve considerar

'. da competência leitora a

;-io dos seguintes descritores

:M. D2. D3, D4. D5 e D9

: 34, D7.D8eD11, Simulado

LT1,D14eD15. Simulado 4

•! D9 e D13 todos referentes

■ éncia do Saeb para Língu;

'■to de Língua Portuguesa

-.■áridas folhas de respostas I

■.íveis, não sendo folhas

í ao ser preenchidas pelos

■iiem o simulado, para que se

■■ j modelo de provas oficiais,

. a'iações externas.

Material de apoo pedagógico para o 4° ano

do Ensino Fundamental I - Matemática

Descrição cot í ■■nentar do produto:

Material de apc ■ nedagógico para o 4o ano do

Ensino Funda--_-iial I - Matemática: Livro

consumível, destinado aos alunos do 4'

ano do Ensino Fundamental, com textos e

atividades sere' nados e elaborados a partir

da Matriz de Regência do Saeb. A seqüência

de conteúdos í-we estar organizada de

acordo com os ;: iteúdos definidos pela Base

Nacional Com.. ■ Curricular (BNCC) para o 4o

mo, considera-i,-, uma ordem crescente de

lificuldade. Et V itemática. o foco deve ser o

omínio de estr-.v-gias de cálculo que levem

o desenvol. ■■ ento da competência

latemática. por r sio de questões que guiem

* alunos, de - do detalhado e por etapas

ue perpasser- :esde a compreensão da

nguagem n-aie - itica e dos enunciados até

resolução ias situações-problema,

ontemplaido --nas que fomentem esse

■rocesso. tais ■: v o Números e sistema de

umeração dec -mI, Números e seqüências

umóricas_Fic..Jri'> geométricas. Situações de

UND 379 EDITORA
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adição e de :

Multiplicação

Localização c

e perímetro A-

na forma de ■

forma decimal

de medida ce ■■

capacidade e

ser planejad;

tarefas com g--.

envolvendo r,'

incluir matena,

para facilitar c ■

peças manpp j .-

além de ms':

destacável qut

competências ■_

de conteúdos

encontrar mser

parte, sir:

bimestralrre-K

questões, reía: .

trabalhadas ,-c

progressivame":

objetivo de pru:''

de aprendizage ■

às habilidades :

comosdescntc .

Saeb. Cada v

desenvolvimen-.

partir da

descritores S r

D16,D17eDic

D7, D24 e D?'

D22, D23. D2fc .

D9. D12. D19

Matriz de Refe--

No livro de '

inseridas foha

destacáveis. ■'-:•.

deverão ser ^

'ealizarem c

familiarizem cc-

iimilar aodas a.

it-açao. Adição e subtração

.' -isão, Figuras geométricas

■:ndezas o Medidas, Distânci;

i de figuras planas, Número:

rição, Ângulos, Números n

"abelas e gráficos, Unidade

•i'ipo, Unidades de medida d

■i massa. Cada lição dever

!'a uma hora/aula, contend

i progressivos de dificuldad

■ entes habilidades. Deve-s

i apoio, em papel cartonad

nuseio dos estudantes, cor

lsís sobre tabuada, frações

ai de apoio cartonado

■'omentc o trabalho com as

:■ loemoc onais. A cada bloco

-ibalhados. o aluno deverá

■." no própno livro, sem folhas

.idos, a serem aplicado:

:om aproximadamente 56

■ is às principais habilidades

[■loco de lições anterior e

t- mais complexas, com o

■:-ar a avaliação do processo

dos estudantes com relação

e vistas a partir do trabalho

>■;?, da Matriz de Referência do

i ulado deve considerar

ia competência matemática

. sposição dos seguintes

ado1 -D2.D13, D14, D15

Simulado 2-D1, 03, D4, D6

fimulado 3 -D10, 011, D21,

: 326, Simulado 4 - D5, 08,

'O e D28 todos referentes à

■v: a do Saeb de Matemática

■!-stemática. deverão estar

ie respostas / gabaritos

sendo folhas a parte, que

rchidas pelos alunos ao

í mulado. para que se

:j modelo de provas oficiais.

filiações externas.

Material de apo o pedagógico para o 5° ano

do Ensino Fundamental - Língua

ortuguesa

Descrição cotii; -íentar do produto:

Material de apoio pedagógico para o 5o ano

o Ensino Fundamental - Língua

ortuguesa; !_,■.-; consumível, destinado aos

ilunosdo5aa-c ::. Ensino Fundamental, com

extos e atividaiu ^ selecionados e elaborados

partir da Ma1' _ -íe Referência do Saeb. A

equência da :onteúdos deve estar

ganizada cie .-■ ordo com os conteúdos

efinidos pela Base Nacional Comum

UND 397 EDITORA
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Curricular iE

considerando

dificuldade, t

atividades de.-

gêneros tex'.

organizem ex-

trabalhem t.. ■

apreensão

diferentes tex;

carta, fábula -

cientifica, cc ■

anúncio pubhr ■

narrativo, his'- ■

resenha, co"

competência ■

planejada oar.

tarefas com gr.

envolvendo d k

do aluno de,-

cartonado e ■

trabalho ;.

socioemociora -

trabalhados

insendo no p :.

simulados, a b*-

com aproxime;-;

às principais ha-

de lições anier

complexas, cc

avaliação do p1

estudantes cc

previstas a r e

descntores da ':

Cada simula

desenvolvimer.-

partir da dispor .

Simulado 1 -tr

2 - D2, D7. D8

- D3, D5, D6 ü

□7, D9.D11 D'

à Malnz de Re .

Portuguesa Nr

deverão estar r ■

gabaritos desií.

parte, que de.-

alunos ao real z-

familiarizem co-

similar ao das a

'■.CC) para o 5o

Nrna ordem crescente

■■ Língua Portuguesa, a

-i'1 trazer uma diversidade d'

: s a partir dos quais s

■ ictos de compreensão qu

■ ias habilidades, levando

■: variados sentidos d<

■ tais como: tirinha, verbete

inedota, texto de dlvulgaça

popular poema, notícia

.irio. bula. reportagem, põem

• i em quadrinhos, crônica

objetivo de consolidar

1 :ra. Cada lição deverá se

■■ uma hora/aula, contend

-, progressivos de dificuldad

i-ites habilidades. O matéria

- incluir material de apoi

!..stacável que fomente

as competências

A cada bloco de conteúdo;

aluno deverá encontra

."a livro, sem folhas á parte

>.'n aplicados pimestralmente,

■■■íente 40 questões, relativas

■ dades trabalhadas no bloco

" e, progressivamente mais

o objetivo de propiciar

• !:esso cie aprendizagem dos

i relação às habilidades

'■:ir do trabalho com os

■■tiz de Referência do Saeb

: deve considerar c

Ja competência leitora £

" j dos seguintes descritores

J4,D8,D9eD12, Simulado
110, D11 e D15, Simulado3

■■". D12 e D14, Simulado 4 -

■ D14eD15 todos referentes

■"'ência do Saeb de Língua

i-ro de Língua Portuguesa,

-i. noas folhas de respostas /

.-.'eis, náo sendo folhas a

--ío ser preenchidas pelos

■ ■: m o simulado, para que se

' modelo de provas oficiais,

;: ;açÕes externas.

Material de apoio pedagógico para o 5o ano

do Ensino Fundamental I - Matemática

Descrição come -r-ientar do produto:

Material de apn r ...odagógico para o 5o ano do

Ensino Fundar.--ai I - Matemática: Livro

consumivel, destinado aos alunos do 5"

ano do Ensino Fundamental, com textos e

atividades selen -^los e elaborados a partir

da Matriz de Regência do Saeb. A seqüência

UND 397 EDITORA

MODERNA
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de corteucc:

acordo cone;

Nacional Com

ano. conside'5

dificuldade. En

domínio de es1

ao deserve

matemática p._

os alunos, ce

que perpasse1

linguagem r-a'

a resolLcãL.

contemplando

processo, tais

numeração s-

redondos, Ad;

divisão, Locai

plano, Policor

tempo, Nume'

Operações ecr

Grandezas e

Perímetro. L:

plano cartesiar

Operações cor

'orcentagem -'-

iguras, Uniaa.

Unidades de ■"■

e gráficos Ca"

para uma hca

graus progress.

diferentes ha

material de api

Facilitar o rra ■

peças e labule -

e frações a 1

deslacável pau

competências s

de conteúdos

meontrar mser

parte. sim.

nmeslralrrer!t

questões rela',

rabalhadas ro

rogressivarnei

ibjetivo de prop

leaprendizage-

is habilidades ;

;omosdescri!cr

iaeb. Cada &

lesenvolvirren:-.

partir da

escritores Si"

16,D17eDi8

D7, D24 e D27

22, D23, D25 t

D9, D12, D1S C

Matriz de Refe~é

No livro de f

inseridas folha:

destacáveis. -ã'

deve estar organizada

nteúdos definidos pela Basi

■ Curricular (BNCC) para o 5

■jo uma ordem crescente di

Matemática, o foco deve ser

végias de cálculo que levei

■lento da competênci.

■ncio de questões que guie

;>do detalhado e por etapa

aesde a compreensão d

íatica e dos enunciados at

das situações-problema

■(.Tias que fomentem ess

-no. Números e sistema d

mal, Poliedros e corpo

o subtração, Multiplicação

cição e movimentação n

: Unidades de medida d

■s na forma de fração

■ Jmeros na forma de fração

■'ledidas de comprimento

1'ização, movimentação

Números na forma decimal

■ úmeros na forma decimal

'.-d, Ampliação e redução de

■:'■ de medida de massa

; da de capacidade. Tabelas

i tção devera ser planejada

j.ila, contendo tarefas com

.3 de dificuldade envolvendo

dades Deve-se mclu

em papel cartonado para

■ eio dos estudantes, com

:'= de jogos de batalha nava

de material de apoio

<■ fomento ao trabalho com

^emocionais. A cada bloco

jsaíhados. o aluno deverá

'.' rio próprio livro, sem folhas

■■ ios, a serem aplicados

■ om aproximadamente 56

>:. ás pnncipais habilidades

::-,co de lições anterior e,

r mais complexas, com o

. dr a avaliação do processo

t.(os estudantes com relação

■i. -'istas a partir do trabalho

■ da Matriz de Referência do

- .lado deve considerar o

:=< competência matemática

: -posição dos seguintes

■■-do 1 -D2. D13, D14, D15,

-■■mulado2-D1, D3, D4r D6,

. nulado 3 - D10, D11.D21,

:J26, Simulado 4 - D5, D8.

■ e D28 todos referentes à

: a do Saeb de Malemática.

.-emática. deverão estar

ng respostas / gabaritos

;<e-ido folhas a parte, que

000773
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deverão se' : ■■-■enchidas pelos alunos a

realizarem c simulado, para que

familiarizem c. - o modelo de provas oficiais

similar ao das .. ■ ahacões externas.

diferentes textL.-

pessoal, caria a

notícia, reporia.:'

anúncio publtc: i

Material de apo'0 pedagógico para o 6o an

do Ensino Tundamental - Língu

Portuguesa

Descrição com.- -mentar do produto;

Material deac; ;>odagogico parao6°anodo

Ensino Funda-{'--ital - Língua Portuguesa

Livro consumivel, destinado aos alunos do

6o ano do Ensino Fundamental, com textos

atividades ;■■ i-?cionados e elaborados a

partir da Mat- le Referência do Saeb. A

seqüência et conteúdos deve esta

organizada de acordo com os conteúdos

definidos pela Base Nacional Comum

Curricular |B\JC) para 0 6o ano

considerando .ma ordem crescente de

dificuldade F- Língua Portuguesa,

atividades de.e ■ 'razer uma diversidade de

gêneros textu,- ■ a partir dos quais se

organizem eie1 ;ids de compreensão que

trabalhem m.j.ir.as habilidades, levando à

apreensão 2:; variados sentidos de

tais como: e-mail, carta

eclamação. conto popular

n diário, roteiro de teatro,

j. cartum, tira, história em

quadrinhos pc^-ia, relato pessoal e de

'iagem. põem? Mjal, verbete de dicionário e

de enciclopetii, artigo de opinião, com o

objetivo de co~ :■ .■ dar a competência leitora.

:ada lição de.-■ : ser planejada para uma

hora/aula, co---ido tarefas com graus

progressivos ;c dificuldade envolvendo

diferentes hab lades. A cada bloco de

conteúdos tra;-iiiados, o aluno deverá

encontrar inser n< -10 próprio livro, sem folhas

1 parte, sim .■ a.Jos. a serem aplicados

limestralmentè relativos às principais

abilidades traf s-,adas no bloco de lições

anterior e. proa-- - vãmente mais complexas,

:om o ob|eti,c t propiciar a avaliação do

rocesso de a; ^ntíizagem dos estudantes

;om relação às ■- üDilidades previstas a partir

i descritores da Matriz de

eb. Cada simulado deve

desenvolvimento da

i a partir da disposição dos

es: Simulado 1 - D1, D2,

D12, Simulado 2 - D5, D6,

^e D20. Simulado 3-D5.

■6. D17 e D18, Simulado4

■ i D19. D20 e D21 todos

referentes à Mar .: de Referência do Saeb de

Língua Port^g,--^. No livro de Língua

Io trabalho ccn

Referência do

sonsiderar ;

ximpetência le.-

seguintes desc

3, D4, D9. D".'

13, D14 D1S

11, D13. D15

- D7, D8, D12
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Portuguesa, c*-. ..rao esiar inseridas folhas

respostas / ga: ^iios deslacáveis, não send>

folhas a parte ;,ie deverão ser preenchida

pelos alunos í: realizarem o simulado, par;

que se fami ia- ru-n com o modelo de prova;

oficiais, simiia- sv das aval ações externas

Material de apoio pedagógico para o 6" an

do Ensino Fundamental - Matemática

Descrição cot -iientar do produto:

Material de apo

do Ensino Fu

Livro consumi,.

ano do Ensri

atividades sele;

daMatr.zdeRe1

de conteúdo?

acordo com os .

Nacional Comt ■

ano, considerar

dificuldade. Er

domínio de ese

desenvcr.

matemática, pc

os alunos, de ■■

que perpassem

linguagem ma:e-i

resolução

contemplando -c

processo, tais-

operações, prcc ■

■guras não p|:-, .

construção de =

epresentaçòes

decimais, por.

quadriláteros, c.

'ações e tíc:-.

ângulos, penrv .

área, mediaas ■

Cada lição de.-.-

ora/aula, con -

regressivos ;ir

iferentes habr :

xinteúdos trac.s

ncontrar insenc ,

parle, sim.,n

■imestralmerle

labilidades irarn

nteríor e

omplexas. cor-

ivaliação do pr-;

studantes cc-

revistas a pe-1

escritores da '■.'.;

ada simulam ■■

esenvolvimen:r> .

partir da

escritores. Sir

pedagógico para o 6o an

ndamental - Matemática

destinado aos alunos do 6

1 Jndamental, com textos

.nados e elaborados a part

;"eocia do Saeb. A sequênci

.eve estar organizada d<

.nteUdos defnidos pela Bas

Curricular (BNCC) para o 6

J-. uma ordem crescente de

.'■itemática o foco deve ser o

'legias de cálculo que levem

■íento da competência

meio de questões que guiem

do detalhado e por etapas

:esde a compreensão da

"fitica e dos enunciados até

jas situações-pcoblema

: nas Que fomentem esse

■ orno: Reta numérica t

■-as com números naturais

'=■<!. leitura interpretação e

'elas e gráficos, diferentes

■e um número, frações,

; ntagem. triângulos

■"ações e problemas com

mis, localização, giros e

e ampliação de figuras,

massa e de capacidade.

.i ser planejada para uma

1 do tarefas com graus

dificuidaae envolvendo

rtdes. A cada bloco de

"■■ados, o aluno deverá

o próprio livro, sem folhas

:os, a serem aplicados

-cíativos as principais

liadas no bloco de lições

: ogressi vãmente, mais

■ objetivo de propiciar a

-íso de aprendizagem dos

relaçáo às habilidades

■ir do trabalho com os

v z de Referência do Saeb.

deve considerar o

■-I competência matemática

■■nosição dos seguintes

aJo 1 - D2, D16, D18, D19

UND 380 EDITORA

MODERNA
RS 136,33 RS 51.805,40
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eD36. SiTula:

e D36, Simula

D37, Simulacfc

e D26 todos re*

do Saeb a-

Matemática :,<

respostas / gfar

folhas a pane

pelos alunos a

que se famna-

oficiais. simila-

2-D21.D22.D23. D24.D28
3 -D3, D4.D25. D26,D28e

- -D1rD5,D6,D12.D13,D15
- entes à Matriz de Referência

Matemática. No livro de

■ Tfao estar inseridas folhas de

=ritos destacáveis. não sendo

_i.ic deverão ser preenchidas

■nalizarem o simulado, para

"em com o modeto de provas

u> das avaliações externas.

Material de apoio pedagógico para o V ano

do Ensino Fundamental - Língua
Portuguesa

Descrição cc-n: ■ -nenlar do produto:

Material de ap.; jjedagógico para o 7o ano do

Ensino Funda---iial - Língua Portuguesa:

Livro consumivel, destinado aos alunos do

T ano do Ensino Fundamental, com textos

e atividades s-i<-cionados e elaborados a

partir da Mal". ie Referência do Saeb. A

seqüência ae conteúdos deve estar

organizada úe -.corúo com os conteúdos

definidos pei=: Base Nacional Comum

Curricular (E)t.;C) para o 7o ano.

considerando _,-ia ordem crescente de

dificuldade Fn Língua Portuguesa, as

atividades deve- razer uma diversidade de

gêneros textuí-:- a partir dos quais se

rganizem exer :>os de compreensão que

:rabalhem mji::.,is habilidades, levando à

ipreensão a- variados sentidos de

iferentes texto, 'ais como mito, conto de

nistório, poerr;* ., itemporãneo e haicai, letra

de canção, sor.-■ fábula resumo, sinopse,

infográfico cc-.c, relato de memória,

romance, car.s -itjorta, anúncio publicitário,

irtigo de d;vjk--n,jo científica, depoimento,

:ntrevista e artii ie opinião com o objetivo

consolidar è .ampetência leitora. Cada

ição devera -;- planejada para uma

hora/aula, co'.- Jü tarefas com graus

progressivos -j dificuldade envolvendo

diferentes hatm ::,,(es. A cada bloco de

conteúdos t-õDr ■■ados, o aluno deverá

encontrar inseria -0 próprio livro, sem folhas

à parte. sim_ =dos. a serem aplicados

bimestralrrente relativos às principais

habilidades trab: ■ ridas no bloco de lições

anterior e, prog-e-.-. vãmente mais complexas,

com o objelivo -.-■ propiciar a avaliação do

processo de a,--: dizagem dos estudantes

com relação a^ - -.in .idades previstas a partir

do trabalho cot :, descrilores da Matnz de

Referência do f,--,<--h. Cada simulado deve

considerar u desenvolvimento da

competência leite--) a partir da disposição dos

UND 351

000776

EDITORA

MODERNA
R$136,33 R$47.851,83
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seguintes de=

D9, D10. D"

D3. D14. D'£

D4, D6, DS.C.

D7, D8. D14 Z

á Matriz de R-

Portuguesa. \

deverão esta- ■

gabaritos des'

parte, que üc.

alunos ao 'ea .-

familiarizem c_'

similar ao das ;.

■i:ores: Simulado 1 - D5, D6,

:M2e D15. Simulado 2 - D2,

:.'9 e D20 Simulado 3-D1,

- D13eD17,Simulado4-D5,
■ fi. D20 e D21 Iodos referentes

Gerência do Saeb de Língua

■ ivro de Língua Portuguesa,

i-.cridas folhas de respostas /

>-aveis, não sendo folhas a

■:--ao ser preenchidas pelos

i-em o simulado, para que se

■ o modelo de provas ofciais,

■ Jlrações externas.

Material de apoio pedagógico para o T ano

do Ensino Fundamental - Matemática

Descrição cot,. ■■ -nentar do produto:

Material de ano

Ensino Funa^

consumíveí, de

ano do Ensino

atividades selei

da Malrizde Re'-:

de conteúdos

acordo con os ;

Nacional Conv

ano, considera-

ificuldaae. Et '

omínio de es:r :■

o desenvc ■

matemática per ■

■s alunos, de ••

ue perpassen-

nguagem nata ■

resolução

;ontemplando !-

rocesso. ta =

peraçõese pro:.

edidas e ra

artesianas o;>

números rac c :

algébncas.

Problemas envo

Área, pc -.

proporcionais

gráficos. Cada ç-

uma hora/aula

progressivos -j-

diferentes hab li

conteúdos t-so--

encontrar inseria.

á parte, sim_hi

bimestralmente

habilidades tra;;;,

anterior e

complexas, ecr-

avaliação do prc'

estudantes ecr

edagógico para o 7o ano do

Ttal - Matemática: Livro

stmado aos alunos do 7*

f-undamental com textos e

riados e elaborados a partir

■r-?ncia do Saeb. A seqüência

■Jove estar organizada de

: ifeJdos definidos pela Base

■ Curricular {BNCC) para o 7"

:•■<> uma ordem crescente de

'.iiemática ofocodevesero

'.gias de cálculo que levem

1'anto da competência

■ eio de questões que guiem

■•"Io detalhado e por etapas

desde a compreensão da

■itica e dos enunciados até

as situações-problema,

ias que fomentem esse

como: reta numérica,

-■■Tias com números inteiros,

quadrada, coordenadas

.^ções e problemas com

;■;. frações. Expressões

ângulos, Quadriláteros,

f;ndo gráficos. Perímetro e

■-itageri. Grandezas

■iistruçào de tabelas e

■deverá ser planejada para
-lendo tarefas com graus

dificuldade envolvendo

=ijes. A cada bloco de

■■ ados, o aluno deverá

■ o própno livro, sem folhas

tjs. a serem aplicados

elativos às principais

'^aas no bloco de lições

1 ogressivamente, mais

objetivo de propiciar a

iho de aprendizagem dos

-elação às habilidades

UND 351 EDITORA

MODERNA

000777
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previstas a

descritores di-

Cada sim,..

desenvolvire

a partir ds

descntores S

D20, D27 e D"

D22, D23, C?

D25, D26eD':

D28, D29 e D'

Referência de

de Matemat z,.

de respostas

sendo folhas

preenchidas i

simulado, pa-

modelo de c

avaliações e-:

.-.irtir do trabalho com os

Vatri2 de Referência do Saeb.

jo deve considerar o

■ da competência matemática

d sposição dos seguintes

iüado1 -D9. D15, D16rD18.

Simulado2-D17,D18,D21,
■-■ D26 Simulado 3 - D3. D4,

Simulado 4-D12, D13, D25,

n iodos referentes à Matriz de

íaeb de Matemática. No livro

deverão estar inseridas folhas

gabaritos destacáveis, nèo

.: parte, que deverão ser

-i'is alunos ao realizarem o

,ue se familiarizem com o

: .as oficiais, similar ao das

Material de apoio pedagógico para o 8" ano

do Ensino Fundamental - Língua
Portuguesa

Descrição coit

Material de a,-:

Ensino Fundi-.

Livro consumi

8" ano do Ens

s atividades e

>artir da Main:

iequência de

rganizada ce-

lef nídos pei»

Curricular iFT

;onsiderando

ificuldade, t1

atividades de,;

gêneros texti..-

organizem exer

trabalhem mJ.1:

apreensão a:.

diferentes tex:c

apólogo, prõbc;

crônica, notic a

reportagem bt

de instruções t.

de opinião, ec

científica, cot

competência le

planejada para

tarefas com grsi

envolvendo d.'c

bloco de co^:e

deverá encontrar

folhas à pa^e -

bimestralmente

questões, relati.

trabalhadas no

mentar do produto:

pedagógico para o 8o ano do

■ r-tal - Língua Portuguesa:

vef. destinado aos alunos do

no Fundamental, com textos

-:■ cionados e elaborados a

^e Referência do Saeb. A

conteúdos deve estar

i coreto com os conteúdos

Base Nacional Comum

■ X) para o 8o ano,

• ■■■a ordem crescente de

Língua Portuguesa, as

■■ Tazer uma diversidade de

a partir dos quais se

: -jos de compreensão que

:ias habilidades, levando á

:• variados sentidos de

■". tais como. auto, cordel,

romance, resenha critica,

estatuto, abaixo-assinado,

■sta, tira. cartum, manual

grafia, autobiografia, artigo

■ ,-ial e artigo de divulgação

- objetivo de consolidar a

: a Cada lição deverá ser

uma hora/aula, contendo

= progressivos de dificuldade

■■■■ tes habilidades. A cada

■is trabalhados, o aluno

■;endo no próprio livro, sem

'■ -ilados. a serem aplicados

:;rr- aproximadamente 56

;■: às principais habilidades

: 'Co de lições anterior e,

■ ■nais complexas, com o

UND

U00778

282 EDITORA

MODERNA
R$ 136,33 R$ 39.445,06
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objetivo de

deaprendizat;

ás habilidac

cornos descri-

Saeo. Cada

desenvolvin-e1

partir da disDC

Simulado 1 - :.

Simulado 2 -

D18, Sirrulsci'

D19 e D20 S

D13, DK e D.

Referência de

No livro de l.r

inseridas fon

destacaveis -

deverão ser :

realizarem n

familiarizem c-_

similar ao das =

ciar a avaliação do processo

-ir dos estudantes com relação

■ revistas a partir do trabalho

res da Matriz de Referência do

TUlado deve considerar o

(■ da competência leitora a

cão dos seguintes descriiores:

! D4rD6.D9, D10. D11 e D20,

;' D2, D4, D12, D15, D17 e

- D5, D13. D15, D16, D17,

Jlado 4 - D7. D8r D9, D12,

todos referentes à Matriz de

1-acb do Língua Portuguesa.

■ a Portuguesa, deverão estar

• de respostas / gabaritos

sendo folhas a parte, que

(enchidas pelos alunos ao

smulado. para que se

■ o modelo de provas oficiais,

■ iNações externas.

Material de apo o pedagógico para o 8" ano

do Ensino Fundamental - Matemática

Descrição oomMPTientardo produto:

Malerial de aoo .

Ensino Funaa-"

consumivel. de

ano do Ensino

atividades se:c-

da Matriz de Re'-

de conteúdos

acordo con os ;■

Nacional Com,. ■

ano, considera;-.

dificuldade. En- '.

domínio de es:r ,

ao desenvci

matemática, per ■

os alunos, oe ~

que perpasser

linguagem rraie-

a resolução

contemplando :-

processo, -a ■:

Radiciação,

numéricas, PrcL -

gráficos, Proc- :

quadriláteros ;

racionais, confr

perímetro are;.

volume e

porcentagem. t\s

ampliação e rec ;

deverá ser plar-

contendo tarefas

dificuldade envcl.i

A cada bloco :k

aluno deverá £■ ■

pedagógico para o 8o ano do

'ital - Matemática: Livro

stinado aos alunos do 8"

Fundamental, com textos e

-■íados e elaborados a partir

cicia do Saeb. A seqüência

ieve estar organizada de

íieúdos definidos pela Base

Curricular (BNCC) para o 8o

. uma ordem crescente de

i-.-)ternática. o foco deve ser o

'■:-gias de cáiculo que levem

iicnto da competência

i"9io de questões que guiem

■1o detalhado e por etapas

■:esde a compreensão da

v.ica e dos enunciados até

ias situações-problema,

i-as que fomentem esse

como. Potenciação,

meros e expressões

"ias envolvendo tabelas e

::ades dos triângulos e

;blemas com números

,ao de tabelas e gráficos,

expressões algébricas,

■-apacidade, sistemas,

i.as e figuras geométricas,

;ao de figuras. Cada lição

ada para uma hora/aula,

■-■m graus progressivos de

:do diferentes habilidades.

■-■onteúdos trabalhados, o

. ntrar insendo no próprio

UND 282 EDITORA

MODERNA

00779
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livro, sem foT

aplicados

aproximadas..

principais hac

lições anterL

complexas. :

avaliação do :

estudantes ,_

previstas a

descnlores da

Cada sim,..

desenvolvir^cv

a partir da

descritores S

D19, D25.D2;'

D4, D17. D"9

D4, D12. D'3

D1, D2, D5 :

referentes a M:

Matemática. N

estar inserdas '

deslacáveis ■■>

deverão ser i

realizarem c

familiarizem cd

similar ao das ;.

r -- a parte, simulados, a si

bimestralmente, com

-e 56 questões, relativas ás

i:ades trabalhadas no bloco de

e progressivamente, mais

■ o objetivo de propiciar

<. cesso de aprendizagem dos

"i relação às habilidades
^rtir do trabalho com

Vatriz de Referência do Saeb

: o deve considerar

-■ da competência matemática

deposição dos seguintes

-ulado 1 - D16, D17, D1S,

327 e D36. Simulado 2 - D3

26 e D37 Simulado 3 - D3,

•■■4. D26eD30. Simulado 4-

'4 D28 D30 e D34 todos

m? de Referência do Saeb de

i -to de Matemática, deverão

j|hias de respostas / gabaritos

sendo folhas a parte, que

■:anchidas pelos alunos ao

í..mulado. para que se

■i modelo de provas oficiais,

■. liações externas.

Língua

Material de apcio pedagógico para o 9° ano
do Ensino Fundamental -

Portuguesa

Descrição comr .--T,entardo produto:

Material de apo i

Ensino Funda- ■

Livro consum<vef

9° ano do Ensino

e atividades s- ■

partir da Matrc ■■

seqüência de

organizada de =•■

definidos pela

Curricular (BV.

considerando L.r

dificuldaoe. Ei-

atividades de-.?i-

gêneros texiLd ■

organizem exer:

trabalhem mult ;■.

apreensão a-j:-

diferentes tex:c;

aulobiografia. cr r

ficção cientifica : -

miniconto, hs1-;

snciclopédico p

instruções, arjr.

resumo, reser^t

carta denúnca r-

objetivo de consf

Cada lição de-;e-r.

■odagógico para o 9o ano do

tal - Lingua Portuguesa:

destinado aos alunos do

Fundamental, com textos

cionados e elaborados a

■:o Referência do Saeb. A

conteúdos deve estar

ordo com os conteúdos

Base Nacional Comum

•Sj para o 9° ano,

a ordem crescente de

Língua Portuguesa, as

■razer uma diversidade de

a partir dos quais se

: os de compreensão que

=s habilidades, levando à

variados sentidos de

tais como. Biografia e

i ;a, conto e romance de

.:. cartum e charge, fábula,

e soneto, verbete

<■; dicionário, manual de

publici:áno, infográfico,

■""itica, artigo de opinião,

■ cia e reportagem com o

:iísr a competência leitora.

ser planejada para uma

UND 248

000780

EDITORA

MODERNA
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hora/aula. ..

progressivo-

diferentes '-,

conteúdos v

encontrar mse

á parte, sir

bimestralrre---

questões. rei;=

trabalhadas r ■

progressiva mt

objetivo de p-.

deaprendízau-

às habilidade;

cornos desen; ■

Saeb. Cada

desenvolvirrer1

partir da dispo;

Simulado 1 -

D16, Si mula de .

eD21,Simulac

e D15, SmuU-

D17 e D21 ■_

Referência do

No livro de Lm:,

inseridas folia1

destacáveis, n-

deverão ser i-

realizarem c

familiarizem c:y

similar ao cas ?

:<;ndo tarefas com grau

(e dificuldade envolvendo

"' idades. A cada bloco de

- aihados, o aluno deverá

io no próprio livro, sem foihas

-tidos, a serem aplicados

com aproximadamente 56

as às pnncipais habilidades

bloco de lições anterior e,

"c mais complexas, com o

■ ciar a avaliação do processo

1 dos estudantes com relação

grevistas a partir do trabalho

■■es da Matriz de Referência do

■ iTiulado deve considerar o

■: da competência leitora a

;ão dos seguintes descritores:

5. D7. D9. D10, D11, D12 e

D3, D4.D6. D18. D19, D20

í-D1,D3. D4, D5.D12.D13
1 -1 -D2, D8, D13, D14, D15,

:ys referentes à Matriz de

>3eb de Língua Portuguesa.

m Portuguesa, deverão estar

■ de respostas / gabaritos

. sendo folhas a parte, que

^enchidas pelos alunos ao

simulado para que se

o modelo de provas oficiais,

■ iliações externas.

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

Descrição corr.r .sentar do produto:

Material de apo

Ensino Funda-

consumivel, de

ano do Ensino

atividades sele:

da Matriz de Re"

de conteúdos

acordo com os c

Nacional Com.."

ano, considera'-

dificuldade. Et I

domínio de eslr;

desenvo/,

matemática, per

os alunos, oe -r

que perpassen

linguagem matei

a resolução

contemplando (t

processo, tais ■;

medidas e pc

problemas, rac

números raaonr

figuras semelha-.

pedagógico para o 9o ano do

uital - Matemática: Livro

stinado aos alunos do 9o

Fundamental, com textos e

: ados e elaoorados a partir

■-.-ncia do Saeb. A seqüência

>«> estar organizada de

.- teúdos definidos pela Base

Curricular (BNCC) para o 91
:: uma ordem crescente de

'.temática, o foco deve ser o

:■ gias de cálculo que levem

"■lunto da competência

* eio de questões que guiem

: io detalhado e por etapas

iosde a compreensão da

ãxa e dos enunciados até

-:as sítuações-prablema,

i as que fomentem esse

.no. Frações e decimais,

■eitagem. resolução de

-*is e problemas com

expressões algébricas.

^■-.^lano cartesiano1 ponto

UND 248 EDITORA

MODERNA
R$136,33

^00781

R$ 33.809,84
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médio, per r

grandezas, s

equações po.1,

e inequações

sistemas ro

circunferêicí

deverá ser -j

contendo iav

dificuldade er,

A cada bloc

aluno devera

livro, sem fclh.

aplicados

aproximadamc

principais hasi

lições anlertr

complexas, cc

avaliação do &■

estudantes cl

previstas a i

descritores da '

Cada simdri

desenvoivimerr

partir da

descritores S.-

D21, D22. D??

- D5r D7. Df.'

Simulado 3 - _

D36e D37. S -

D14, D28e 03^

Referência de S

de Matemát.ca

de respostas

sendo folhas ■

preenchidas ne

simulado, para

modelo de pro.

avaliações exte-

■"'o e área. proporções e

":iJlos e tnãngulo retángulo.

■-miais do 2° Grau, equações

"*:>elas e gráficos, resolução de

"snu cartesiano. polígonos e

i'ea e volume. Cada lição

■-■ sjada para uma hora/aula,

" com graus progressivos de

. endo diferentes habilidades.

-i.' conteúdos trabalhados, o

'■íontrar inserido no próprio

■ : -i parte, simulados, a serem

uimestralmente, com

1 - 56 questões, relativas às

.:sdes trabalhadas no bloco de

progressivamente, mais

■ o objetivo de propiciar a

. gsso de aprendizagem dos

- relação às habilidades

unir do trabalho com os

-:>:nz de Referência do Saeb.

'.'- deve considerar o

■ !a competência matemática

i sposiçào dos seguintes

,ddo 1 - D15. D19, D21.

'~>5, D27 e D28, Simulado 2

::-24, D 29. D30 e D32 ,

- 01, D10 D28, D31, D33,

..Ijdo4 -D4, D8, D11, D13,

'i'(Jos referentes à Matriz de

.sob de Matemática. No livro

f .erãc estar inseridas folhas

H'-ibantos destacáveis, não

Darte, que deverão ser

■ alunos ao realizarem o

: .e se familiarizem com o

■ oficiais similar ao das

Material de apoio pedagógico para o 9° ano

do Ensino Fundamental - Matemática

Descrição con 1 entar do produto:

Material de apa o , "riagógico para o 9o ano do

Ensino Fundar, vai _ Matemática: Livro

consumível, destinado aos alunos do 9o

ano do Ensino Fundamental, com textos e

atividades selec - - ..dos e elaborados a partir

da Matriz de Refe—.cia do Saeb. A seqüência

de conteúdos ::e.e estar organizada de

acordo com os ;c t.;jdos definidos pela Base

Nacional Comu- : .rricular (BNCC) para o 9o

ano, consideraria- ,/ma ordem crescente de

dificuldade. Et -.■-, -Tiática, □ foco devesero
domínio de estr^..-.. as de cálcuio que levem

ao desenvol. ■• ,-to da competência

matemática, por r .-■:, de quesiões que guiem

os alunos, de t i detalhado e por etapas

que perpasserr. :tsde a compreensão da

UND 110
EDITORA

MODERNA
R$ 136,33

000782

RS 14.996,30

ICP
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linguagem ~,

a resolLçà'

contemplana,:

processo, ta ;

medidas e

problemas,

números ra;

figuras some ■

médio, per r ■

grandezas. á\

equações pci r

e inequações ■

sistemas no l

circunferênc a

deverá ser p r-

contendo tare\.

dificuldade er,.

A cada bloco

aluno devera ■.

livro, sem folr-d

aplicados

aproximadame-:

principais hab l r

lições anterior

| complexas, cc-

avaliação do p-:

estudantes ca

previstas a ;J-

descritores da f.1

Cada srmu.a.

desenvolvimenx

a partir da

descritores1 Sm

D21, D22. D23 "

- D5, D7. D9

Simulado 3 - .>

D36 e D37. St..

D14, D28e D3r

Referência do S.

de Matemática ■•■

de respostas

sendo folhas a

preenchidas pele

simulado, para ;:

modelo de pre-

avaliações exten-

Material de apo;o pedagógj

Professor - Planejador Diário

Descrição comp'r- ■ ontar do produto:

Material de

Professor -
d '. pedagógico para o

pt.-ejador Diário. Livro

consumívol. destinado aos professores do

Ensino Fundamental 1 e 2 malerial contém
informações rrp;

para as práticas ^

Diário do Profcv

conteúdos e anz

- üalica e dos enunciados até

das sítuações-problema.

emas que fomentem esse

orno: Frações e decimais,

rcentagen, resolução de

- cais e rjroblemas com

-íis, expressões algébricas,

= r tes, plano cartesiano: ponto

> e área. proporções e

-'os e triângulo retângufo,

i"iais do 2°. Grau, equações

* ^las e gráficos, resolução de

)-o cartesiano. polígonos e

-irea e volume. Cada lição

' ^jada para uma hora/aula,

■ :om graus progressivos de

ondo diferentes habilidades.
]-: conteúdos Irabalhados. o

ontrar inserido no próprio

■■' parte, simulados, a serem

'. fmestra Imente. com

>■■ 56 questões, relativas ès

;ucs trabalhadas no bloco de

- progressivamente, mais

3 objetivo de propiciar a

■■sso de aprendizagem dos

relaçáo às habilidades

■r do trabalho com os

.''■ z de Referência do Saeb.

deve considerar o

:a competência matemática

-' aposição dos seguintes

- ^do 1 - D15, 019, D21.

5, D27eD28. Simulado 2

■-'4. D 29, D30 e D32 ,

X D10 D28, D31, D33,

-do 4 -04. D8. D11, D13, |
ias referentes á Matriz de

■ -■ de WateTiática. No livro

■irão esta- inseridas folhas

;-ljantos destacáveis, não

■a.1e, que deverão ser

: alunos ao realizarem o

e se familianzem com o

■í oficiais, similar ao das

0783

^nfes, que contribuirão

-.gógicas dos docentes O

-. possui informações,

imentos alinhados aos

Esfe documento está

Documento assinado digitalme ««w.impubliaico«.org/pm_sobradinho
- 2.200-2 de 24/08/200,, que inslitui Q jnfco

Oficial
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C

conteúdos n -

lhes subsidiai-

escolar e -c ■

abordagens e

Matriz de Re

organizadas ..-

definidos pe -

Curricular ,b

Fundamenta;

ambiente viru;

uma visão ger;

estudantes rc -

leitora e cc- :

devem se;

simulados t-

propiciando a ;

evolução do a .

disponibilizado'

ser realizadas .

remotas, defrt i

prévio entre ;.

apresentação c;

recursos correi':-

de estratégias

diagnóstico ai.

simulados

mirados aos alunos, dando"

rara auxiliar no planejamento

■ initoramento do projeto. As

entram-se alinhadas com a

■ncia do Saeb, assim como

- acordo com os conteúdos

1 Base Nacional Comum

■■CC) cara 0 Ensino

Deverá ser disponibilizado
iue fomeça á aos docentes

acerca do aprendizado dos

-o diz respeito à competência

.tência matemática, onde

pulados resultados dos

■js pelos estudantes,

fossor o monitoramento da

' '■' Vinculado aos relatórios

no ambiente virtual, deverão

■■^pacitações presenciais ou

■a a partir de alinhamento

partes, contemplando a

- iiatenai didático e seus

!"ontares. bem como a oferta

--? intervenção a partir do

■sentado por meio dos

Coordenador

uma jornada pa-n =

profissional conts .

gestão pedago:

norteando a s^

apontamentos ir-;

| SAEB e o IDEB ■■
implementação z.

[planos de açàc

professores, be -

pedagógica. As =

alinhadas com a

Saeb, assim con

ícom os conte-,-:

Material de apoio pedigó^ico para õ
| Coordenador

[ Descrição como—entar do produto:

Material de a: o pedagógico para o
Coordenador - - íino Fundamental 1 e 2
üvro consumirei, destinado aos
Coordenadores em V0|um6

individualíiado pela sua área de atuação
Ensino Fundamental 1 ou 2. O material
contem mforrrr-.-es importantes, que
contribuirão para ,.- pfá[icas pedagógicas e

diretivas dos Cc.:.l!onado-es. O Manual do
volvido para possibilitar

■ ducação de qualidade. O

:om informações sobre a

e suas atribuições,

atuação, assim como

:antes no que tange ao

ceitos e sugestões para

Projeto, inclusive com

uara dar suporte aos

como à proposta

.irdagens encontram-se

atriz de Referência do

Jrganizadas de acordo

definidos pela Base

Nacional Comurr ...ricular (6NCC) para o
Ensino Funas-^tal. Deverá ser
disponibilizado arrL—!« virtual que forneça à
aos docentes urr... ,)sâo gera| acercg dQ

dos e-.dantes e desempenho

UND 09 EDITORA

MODERNA
RS 43.00 R$ 387,00
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do profess;"

competência

matemática

resultados -;:

estudantes. :■■

monitoramen:!

forma macrc

dispombilizad:

ser realizada=

remotas, def-

prévio entre -

apresentação

recursos corre-

de estratégias

diagnóstico a:.

simulados.

no que diz respeito à

'eitora e competência

' dG devem ser tabulados

- simulados feitos petos

^■ciando ao coordenador o

ia evolução do projeto de

V.nculado aos relatórios

"io ambiente virtual, deverão

:apacitações presenciais ou

'■-s a partir de alinhamento

partes, contemplando a

:■ -natenal didático e seus

""entares. bem como a oferta

:'s intervenção a partir cfo

.sentado por meio dos

Guia de Recursos Didáticos

Descrição co-.c ■ sentar do pradulo:

Guia de Rec-.-j., Didáticos destinado aos
professores ate-..Jendo do 1o ao 5o ano
totalmente a- Vado com os ,ivros

individualizadas :OS alunos, abordando a
disciplina de ma enálica.

c

Gula de Recursos Didáticos

Descrição como -enfardo produto:

Guia de Recurs., Didáticos destinado aos
professores ale-.iendo do 1= ao 5o ano

totalmente 8rti- , ado com os livros
individualizados ,os abnos, abordando a
disciplina de por. .-j.iês.

Guia de Recursos Didáticos

Descrição coti[>: ■ -ntar do produto

Guia de Recuse- Didáticos destinado aos
professores ate-i;-:ndo do 6" ao 9o ano
totalmente arhc.ido com os |jvr03

individualizados cí a|unos abordando a
disciplina de ma:» --■tioa.

Guia de Recursos Didáticos

Descrição comclc -itar do produto

25 Guia de Recursc* j,dátlcos destinado aos
professores ate^.-jo do 6" ao 9= ano

totalmente artic. ado com os livros

individualizados ,-, alunos, abordando a
disciplina de porjq -- 3

L_J _. _
Sobradinho/BA. err 1 ' ne dezor

i Torres Sanjuan - Prefeito Municip
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