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acordo com os conteúdos definidos pela Base
Nacional Comum Curricular fBNCC) para o 9o ano,
considerando uma oraem crescente de dificuldade.
Em Matemática, o fo-..:.. deve ser o domínio de

estratégias de cálcuio cue levem ao desenvolvimento

da competência matemática, por meio de questões
que guiem os alunos, de nado detalhado e por etapas

que perpassem desde a compreensão da linguagem

matemática e dos enunciados até a resolução das

situações-problerna. contemplando temas que
fomentem esse procedo, tais como: Frações e
decimais, medidas e porcentagem, resolução de
problemas, radicais e problemas com números

racionais, expressões algébricas. figuras semelhantes,
plano cartesiano: pomo médio, perímetro e área,
proporções e grandezas, ângulos e triângulo

retânguto, equações , -..íí^-iiais do 2o. Grau,
equações e inequações labelas e gráficos, resolução

de sistemas no plano cartesiano, polígonos e
circunferência, área e va.jme. Cada tiçâo deverá ser
planejada para uma hora, aula. contendo tarefas com

graus progressivos gt dificuldade envolvendo

diferentes habilidades - cada Noco de conteúdos
trabalhados, o aluno deverá encontrar inserido no
próprio livro, sem folhas ■, parte, simulados, a serem

aplicados bimestralmente, com aproximadamente 56

questões, relativas as principais habilidades

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

propiciar a avaliação de orocesso de aprendizagem

dos estudantes com relação às habilidades previstas a
partir do trabalho com ;s descritores da Matriz de
Referencia do Saeb. Cada simulado deve considerar o
desenvolvimento da competência matemática a partir
da disposição dos ssoijk-^s detentores: Simulado 1 -■
D15, D19, D21. D2,, o.,:. üi3, D26, D27 e D28

Simulado 2 - D5, D7, D9. D24, D 29, D30 e D32
Simulado 3 - D6, D7, DO, D28, D31, D33, D36 e

037, Simulado 4-D4, D8 011, 013, D14, D28eD35
todos referentes á Matri? de Referência do Saeb de

Matemática. No livro de Matemática, deverão estar
inseridas folhas de resposias / gabaritos destacáveis,
nao sendo folhas a parte, que deverão ser

preenchidas pelos alunos ao realizarem o simulado,

para que se familiarizen- com o modeio de provas

oficiais, similar ao das ava! ações externas.

Obs.: Deverá ser dispomt.t izado ambiente virtual que
forneça á secretaria de eeucacão, ás escolas e aos
professores uma visão ge-al acerca do aprendizado

dos estudantes no que &,i respeito â competência
leitora e competência ma emática, onde devem ser

Rua .1103-lojaOOII-Madaleria
7?0-0Q1 - Recife-PEJ

Página 19 de 21



c
20

21

000072

PREFEITURA MUNlâffcL DE
AV. JOSÉ BAlBÍNO DE SOUZA, S/N<>, CENTRO -

16.444.804/0001-10

tabulados resultados :os simulados feitos pelos
estudantes p-opicíand- ■■■ ges^n e monitoramento de

evolução da rede ae fc,... >o üuianíe a implementação
do material e suas propostas pedagógicas. Vinculado
aos relatórios disponibi.zados no ambiente virtual,
deverão ser realizadas capacitações presenciais ou

de alinhamento prévio entre

a apresentação do material

oomplementares, bem como

de intervenção a partir do

por meio dos simulados.

i oferta, deve-se incluir uma

proposta de Avaliação Diagnostica, a ser aplicada no

início do ano letivo corr o objetivo de oportunizar um
planejamento mais assertivo no que diz respeito ao

trabalho com competências de habilidades do Saeb, a
partir da observação do desempenho dos estudantes,
da turma e da rede de er s ino.

SERVIÇOS EDUCACIONAIS EIREll ■ ME
Rua Beflfea. 1103 ■ Loja 0011 - Madalena

4 CEP 50.770-001 - Recife-PE^

remotas, definidas a par:

as partes, contemplaria.

didático e seus recursos

a oferta de estratégias

diagnóstico apresentad

Como parte integrante

Material de apoio pedagógico para o
Professor - Pteneiado- Diáno Livro consumíve!,

destinado aos professe;< jc Lnsino Fundamental 1 e

2, material contém informações importantes, que
contribuirão para as práticas pedagógicas dos

docentes, O Dário do Professor, possui informações,
conteúdos e apontamenvjs alinhados aos conteúdos
ministrados aos aíurtos dando-lhes subsídios para

auxiliar no planejamento escolar e no monitoramento

do projeto. As abordagens encontram-se alinhadas
com a Matriz de Refere ida do Saeb, assim como

organizadas de acordo im os conteúdos definidos
pela Base Nacional Com. m Curricular (BNCC) para o

Ensino Fundamentai 3 everá ser disponibilizado
ambiente virtual que forneça à aos docentes uma

visão geral acerca do aprendizado dos estudantes no

que diz respeito à comt>e:ência 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 relatório* •• sponibilizadoe no ambiente
virtual, deverão swr realizadas capacitações
presenciais ou remotas definidas a partir de

alinhamento prévio entre as partes, contemplando a
apresentação do matend didático e seus recursos

complementares, bem co<no a oferta de estratégias de
intervenção a partir do ; agnóstico apresentado por
meio dos simulados.

UND

09 i35.CC

Material de 3

Coordenador - Ensine

consumível, destinado

volume individualizado

pedagógico para o

: undamental 1 e 2: Livro

aos Coordenadores, em

pea sua área de atuação.

UNO

09
OO
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Ensino Fundamental ' ou 2. O material contém
informações importantes que contribuirão para as

práticas pedagógicas e d retivas dos Coordenadores.

O Manual do Coorcenador desenvolvido para

possibilitar uma jomaca para a educação de

qualidade. O proftssiona contará com informações

sobre a gestão ^d^ ógica s suas atribuições

norteando a sua aüjdça assim como apontamentos

importantes no que !&. ge ao SAEB e o ÍDEB,

concertos e sugestões pi?-a implementação do Projeto,

inclusive com planos et ação para dar suporte aos

professores, bem como a proposta pedagógica. As

abordagens encontram-se alinhadas com a Matriz de

Referência do Saeb a «sim como organizadas de

acordo com os conteúdos definidos pela Base

Nacional Comum Cumcuiar {BNCC) para o Ensino

Fundamentai. Deverá s.tr disponibilizado ambiente
virtual que forneça à ae: docentes uma visão gera!

acerca do aprendizado dus estudantes e desempenho

do professor no que diz respeito à competência leitora

e competência matemática onde devem ser tabulados

resultados dos simuladas 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 capseit.- = "s rn-rendais ou remotas.

definidas a partir de ai .hamento prévio entre as

partes, contemplando a apresentação do material

didático e seus recursos -ompíementares, bem como

a oferta de estratégias ;:e intervenção a partir do

diagnóstico apresentado <:>or meio dos simulados.

/0001-861
DBTSl$U?DOflADEUV*O$fc

KftVfÇOS EDUCACIONAIS E1REU • ME
Rua Bôfta,1103-loja0011 -Madalena

CEP 50 770-001 -Recife- PEj

Guia de Recursos didáticos destinado aos

professores atendendo io 1o ao 5o ano, totalmente

articulado com os lutos individualizados dos

alunos, abordando a disciplina de matemática.

UND

Guia de Recursos Didáticos destinado aos
professores atendendo do 1o ao 5o ano, totalmente

articulado com os livros individualizados dos

alunos, abordando a disn;:>lina de português.

Guia de Recursos Didáticos destinado aos

professores atendendo tio 6o ao 9o ano, totalmente

articulado com o? '»r-3s individualizados rios

alunos, abordando a diSL.^ina de matemática.

UND

80

80

UND

Guia de Recursos Didáticos destinado aos
professores atendendo ao 6o ao 9° ano, totalmente

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

ÜND

I 25 GO ezsoo
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O valor global da nossi cotação importa em R$844.918,00 (oHocentos e quarenta e
quatro mii novecentos e -Jezoito reais)

Proposta válida por 60 cas a contar da sua apresentação.

Recife/PE, 23 de noverr.jro de 2020

(13.344^3/0001-861
PEDAGÓGICA MSTRiBUIDORA DE UVROS &

SERVIÇ05 tDUCAOONAK EIRELf • ME

Rua Bôftôca, 1KO-l^a0011 -Madatena

L^ - Recife -P|J
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COTAÇÃO DE PREÇO

Prefeitura Municipal de Sobradinho-BA

Secretaria de Fazenda e Finanças

Setor de Compras Municipal

OBJETO: Aquisição de material pedagógico para atender as necessidades da Secretária Municipal de Educação.

ITEM

01

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

Material de apoio pedagógico para o 1o ano

do Ensino Fundamental - _ ngua Portuguesa: Livro

consumível, destinado aos alunos do 1o ano do Ensino

Fundamental, com textos e atividades selecionados e

elaborados a partir da Matriz de Referência do Saeb

A seqüência de conteúdos deve estar organizada de

acordo com os conteúdos definidos pela Base

Nacional Comum Curricular iBNCC) para o 1o ano,

considerando uma ordem crescente de dificuldade.

Em Língua Portuguesa, o livro deve enfatizar a

aquisição do sistema de e-. -,\ 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 habilidades além

disso devem ser oferecidos Desafios de Leitura, a

serem aplicados bimestralmente, com o objetivo de

fornecer aos alunos uma atividade lúdica, adequada
ao gênero e ao mesmo tempo estimulando o desafio
de ler com fluência. O material do aluno deve incluir,

ainda, peças destacáveis e tabuleiros como material

de apoio às atividades de leitura e material de apoio

cartonado e destacável que fomente o trabalho com

as competências socioemocionais. A cada bloco de

conteúdos trabalhados <v :,:o. 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, Drogressivamente mais
complexas, com o objetivo de oropiciar a avaliação do

processo de aprendizagem dos estudantes com

elação às habilidades previstes a partir do trabalho
;om os descritores da Matriz de Referência do Saeb.

2ada simulado deve considera- o desenvolvimento da

UND QT.

VALOR (R$)

UNITÁRIO

UND 320

TOTAL

R$112,00 RS 35.840,00
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02

competência leitora ;i partir da disposição dos

descritores que compõem a Matriz de Referência do

Saeb para o 1o ano e-n Língua Portuguesa. Deverá
ser disponibilizado anbiente virtual que forneça á

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 ges;3c 'ornamento da evolução úz

rede de ensino durante a implementação do material e

suas propostas pedagógicas.

Material de anoio pedagógico para o 1o ano

do Ensino Fundamental l - Matemática: Livro

consumível, destinado aos alunos do 1o ano do Ensino

Fundamental, com textos e atividades selecionados e
elaborados a partir da Matriz de Referência do Saeb.

A seqüência de conteúdos deve estar organizada de
acordo com os conteúdos definidos pela Base

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 situaçòes-problema, desenvolvendo o
pensamento estratégico e as habilidades que serão

avaliadas nos exames de alfabetizaçâo,
contemplando temas que fomentem esse processo,

tais como; númw. k 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 planejada para duas horas/aula contendo tarefas

com graus progressivo:, de dificuldade envolvendo

diferentes habilidades O material do aluno deve

incluir, ainda, peças destacáveis como material de
apoio ao uso dos jogos como recurso didático e

material de apoio cartonado e destacável que fomente

o trabalho com as competências socioemocionais. A
cada bloco de conteúdos, trabalhados, o aluno deverá

encontrar inserido no próprio livro, sem folhas à parte,

simulados, a serem aplicados bimestralmente, com

aproximadamente 30 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 ■■ •,. ^ ^ habilidades previstas a

partir do trabalho com os descritores da Matriz de

Referência do Saeb. Cada simulado deve considerar o
desenvolvimento da competência matemática a partir
da disposição dos seguintes habilidades: Simulado 1 -

UND 320 R$112,00 R$ 35.840,00
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03

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, 2N1.3, 2N1.4 2N1.5, 2N1.8, 2M1.1, 2E1.2 e

2E1.3 todos referentes a Matriz de Referência do
Saebde Matemática

Material de apoio pedagógico para o 2o ano

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

Fundamental, com texios e atividades selecionados e

elaborados a partir da Matriz de Referência do Saeb.

A seqüência de conteúdos deve estar organizada de
acordo com os c-y'-núdos definidos pela Base
Nacional Comum Curr^ular (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 alfabetízação. principalmente na Avaliação

Nacional de Alfabetiza ca" o, 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 cem 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 n-e?,-,- rrmpo estimulando o desafio

de ler com fluência. O material do aluno deve incluir,
ainda, peças destacáveis e tabuleiros como material
de apoio às atividades cie leitura e material de apoio
cartonado e destacávei ;jue fomente o trabalho com

as competências socioemocionais. A cada bloco de

conteúdos trabalhados no livro, o aluno deverá

encontrar inserido no próorio livro, sem folhas à parte,

simulados, a serem apuados bimestralmente, com
aproximadamente 39 questões, relativas às principais
habilidades trabalhadas io 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 da Matriz de
Referência_do_Saeb_do_2 VAno (Língua Portuguesa)

UND 335 R$112,00 R$ 37.520,00
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No livro de Ling.,- ^tuguesa, deverão elíaT
inseridas folhas de respostas / gabaritos destacáveis,
não sendo folhas s 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 ap<^io pedagógico para o 2o ano
do Ensino Fundamental I - Matemática: Livro
consumível, destinado aos alunos do 2o ano do Ensino

Fundamental, com textos e atividades selecionados e
elaborados a partir da Matriz de Referência do Saeb.

A seqüência de conteúdos deve estar organizada de
acordo com os conteúdos definidos pela Base
Nacional Comum Curricular (BNCC) para o 2o ano,
considerando uma ordem crescente de dificuldade!
Em Matemática, os livros devem trabalhar conceitos
fundamentais da Matenatica por meio de jogos e da

resolução de situaçòes-problema, desenvolvendo o
pensamento estr^e-:;, <• 3, habilidades que serão

avaliadas nos exdmes de alfabetização,
contemplando temas que fomentem esse processo,

tais como: figuras, numerais, números e sistema de
numeração decimal seqüências e percursos

grandezas e medidas sistema monetário brasileiro
medidas de tempo, deslocamento na malha

quadriculada, tabelas e gráficos, seqüências
numéricas e conjuntos, multiplicação e divisão, figuras
geométricas espaciais e planas Cada lição deverá ser
planejada para duas horas/aula contendo tarefas com

graus progressivos oe dificuldade envolvendo

diferentes habilidades 3 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 foi;.'-. pa.te, simulados, a serem

aplicados bimestralmente com aproximadamente 35
questões, relativas as principais habilidades
trabalhadas no bloco de lições anterior e
progressivamente, mais complexas, com o objetivo de

propiciar a avaliação de processo de aprendizagem

dos estudantes com relação às habilidades previstas a
partir do trabalho com us 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 -
2N1.3, 2N1.5, 2N1.6, 2N1 ?, 2N1.8, 2A1.1, Simulado 2
-2N1.1, 2N2.1, 2M1.1. 2M1.2, 2M1.3, 2M1.4, 2M1.7
2M2.3 e 2E1.1, Simulado 3 - 2N1.2, 2A1.2.2A1 3

UND 335 R$112,00 R$ 37.520,00
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2A1.4, 2G1.1, 2G2.1. ?Ê1.2. 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 2o ano (Matemática).

Material ce .. i0 pedagógico para o 3o anc
do Ensino Fundamentai - Língua Portuguesa; Livro
consumível, destinado aos alunos do 3o ano do Ensino

Fundamental, com textos e atividades selecionados e
elaborados a partir da Matriz de Referência do Saeb.

A seqüência de conteúdos deve estar organizada de
acordo com os conteúdos definidos pela Base
Nacional Comum Cumoular (BNCC) para o 3o ano,
considerando uma orcem crescente de dificuldade'
Em Língua Portuguesa as atividades devem trazer
uma diversidade de gênios textuais a partir dos quais

se organizem exercu.ios de compreensão que

trabalhem múltiplas habilidades, levando â apreensão
dos variados sentidos de diferentes textos, tais como:
História em quadrinhos, fábula, instruções de
confecção, poema, carta pessoal, bilhete e convite,
texto instrucional, con^o de fadas, notícia, tirinha,
poema narrativo, receita culinária, diário pessoal!
anúncio publicitário, conto de assombração, regras de

jogos, conto de m-.v^ 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 úe\e incluir material de apoio

cartonado e destacávei 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 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 desertores da Matriz de
Referência do Saeb. Cada simulado deve considerar o
desenvolvimento da competência leitora a partir da
disposição dos sfcgu: . = - iescritores: 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 eD14 todos
referentes á Matriz de Referência do Saeb para
Língua Portuguesa. No hvro de Língua Portuguesa
deverão estar inseridas fohas de respostas / gabaritos
destacáveis, não sendo folhas a parte, que deverão
ser preenchidas pelos alunos ao realizarem o

UND 416 R$112,00 RS 46.592,00
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simulado, para que sèr^miliarizem com o modelo de
provas oficiais, similar so das avaliações externas.

• Material de apoio pedagógico para o 3o ano
do Ensino Fundamental - Matemática: Livro
consumível, destinado ;.os 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 C> i—rular 'BNCC) para o 3o ano
considerando uma uru.,,n 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 processe 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 siste-na 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 urna hora/oulo. contendo íarefas com graus

progressivos de diricu.jade envolvendo diferentes
habilidades. O material do aluno deve incluir, ainda
peças destacáveis de poliedros como material de
apoio ao uso dos jogos como recurso didático e

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 à parte

simulados, a serem apuados bimestralmente, com
aproximadamente 56 questões, relativas às principais
habilidades trabalhadas m, 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 - ' Oíü e D28, Simulado 2 -
D1. D2, D3, D4, D18, Ü2o e D27, Simulado 3 - D6

ÍL Dr?' °9' D13' D15 e D28- Simulado 4 - D6 Ü7
.D17, D18.D20 e D27 todos referentes à Matriz

UND 416 R$112,00 R$ 46.592,00
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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 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 4o ano
do Ensino Fundamentai - Língua Portuguesa: Livro
consumível, destinado aos alunos do 4o ano do Ensino

Fundamental, com textos e atividades selecionados e
elaborados a partir da Matriz de Referência do Saeb
A seqüência de conteúdos deve estar organizada de
acordo com os conteúdos definidos pela Base
Nacional Comum Curricular fBNCC) para o 4o ano
considerando uma orú , 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 hab■íidades, levando à apreensão
dos variados sentidos de diferentes textos, tais como:
tinnha, fábula, texto informativo, conto, texto
expositivo, poema, verbete, notícia, texto de

divulgação científica, crônica, carta, anúncio
publicitário, conto popular e mito. com o objetivo de
consolidar a competência leitora. Cada lição deverá

ser planejada para um& hora/aula, contendo tarefas
com graus 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 socioemoaonais. A cada bloco de

conteúdos trabalhados no livro, o aluno deverá
encontrar inserido no prónrio livro, sem folhas à parte

simulados, a serem arcados 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 úo 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, D4, D5 e D9 Simulado 2 - D2, D4 D7
D8 e D11, Simulado 3 - D5, D6, D10, D11 D14 e
D15, Simulado 4 - D1. De, D6, D7, D9 e D13 todos
referentes à Matriz de Referência do Saeb para
Língua Portuguesa No Uvro de Língua Portuguesa
deverão estar inseridas folhas de respostas / gabaritos
destacáveis, não sendo folhas a parte, que deverão

UND 379 R$112,00 R$ 42.448,00
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ser preenchidas pelos alunos ao realizai
simulado, para qus F- <ami!i^jzern com 0 mode|Q

provas oficiais, similar ^ das avaliações externas.

Material de apoi<Tpê"dagógico para o 4o ano
do Ensino Fundamental l - Matemática Livro
consumtvel, destinado aos alunos do 4o ano do Ensino

Fundamental, com textos e atividades selecionados e
elaborados a partir da Matriz de Referência do Saeb
A seqüência de conteúdos deve estar organizada de
acordo com os conteúdos definidos pela Base
Nacional Comum Curncular (BNCC) para o 4° 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 pronto, tais como: Números e
sistema de numera ,c decimal, Números e

seqüências numéricas Figuras geométricas
òituações de adição p de subtração, Adição e
subtração, Multiplicação, Divisão, Figuras
geométricas, Localização. Grandezas e Medidas
Distância e perímetro Área de figuras planas'
Números na forma de tração, Ângulos, Números na
forma decimal, Tabelas e gráficos, Unidades de
medida de tempo, Unidades de medida de capacidade
e de massa. Cada lição deverá ser planejada para
uma hora/aula, contendo tarefas com graus

progressivos de dificuíaade envolvendo diferentes
habilidades. Deve-se incluir material de apoio em
papel cartonado para facilitar o manuseio' dos
estudantes, com peças manipuláveis sobre tabuada
frações, além de matei.ai de apoio cartonado e
destacável que fomente o trabalho com as
competências socioemoaonais. A cada bloco de
conteúdos trabalhador , a!uno deverá encontrgr

inserido no próprio ,;-urU, sem folhas á parte
simulados, a serem aplicados bimestralmente, com
aproximadamente 56 questões, relativas às principais
habilidades trabalhadas no bloco de lições anterior e
progressivamente, mais complexas, com o objetivo de
propiciar a avaliação do processo de aprendizagem

dos estudantes com relação ás 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 descrítores: Simulado 1 -
™,D13, D14, D15, D16_D17PDift Simulado 2 -D2

UND 379 R$112,00 R$ 42.448,00
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D1, D3, D4, D6, D7, DlM~e" D27, Simulado 3 - D10

D11,D21,D22,D23. D25eD26, Simulado 4-D5 '
D8, D9, D12, D19. D20 e D28 todos referentes à
Matriz de Referência do Saeb de Matemática. No livro
de Matemática, deverão estar inseridas folhas de
respostas / gabaritos destacáveis, não sendo folhas a

parte, que deverão r..-. .^.crudas 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 Fundamentai - Língua Portuguesa: Livro
consumível, destinado acs alunos do 5o ano do Ensino

Fundamental, com textcs e atividades selecionados e
elaborados a partir da Matriz de Referência do Saeb.
A seqüência de conteúdos deve estar organizada de
acordo com os conteúdos definidos pela Base
Nacional Comum Curricular (BNCC) para o 5o ano,
considerando uma ordem crescente de dificuldade'
Em Língua Portuguesa as atividades devem trazer
uma diversidade de gêneros textuais a partir dos quais
se organizem exercícios de compreensão que

trabalhem múltiplas habiidades, levando à apreensão
dos variados sentidos de diferentes textos, tais como-
tinnha, verbete, ca«~ fábula, anedota, texto de

divulgação científica, conto popular, poema notícia
anúncio publicitário, bula, reportagem, poema
narrativo, história em quadrinhos, crônica e resenha

com o objetivo de consolidar a competência leitora!
Cada lição deverá ser planejada para uma hora/aula
contendo tarefas com graus progressivos de

dificuldade envolvendo diferentes habilidades. O
material do aluno deve incluir material de apoio
cartonado e destacável que fomente o trabalho com

as competências socioemocionais. A cada bloco de

conteúdos trabalhados o aluno deverá encontrar
msendo no próprio livro, sem folhas à parte

simulados, a serem aplicados bimestralmente, com
aproximadamente 40 questões, relativas âs principais
habilidades trabalhadas no bloco de lições anterior e
progressivamente mais complexas, com o objetivo de
propiciar a avaliação do processo de aprendizagem

dos estudantes com relação às habilidades previstas a
partir do trabalho cor - r.- ,jÜScmores da Matriz de

Referência do Saeb. Caca simulado deve considerar o
desenvolvimento da competência leitora a partir da
disposição dos seguintes descritores: Simulado 1 -
D1, D4, D8, D9 e D12. Smulado 2 - D2, D7, D8 D10
D11 e D15, Simulado 3 - D3, D5, D6, D10 D12 e
D14, Simulado 4 - D7. 09, D11, D13 D14 e D15
todos referentes â Matriz na RBfpr»nria h^ cnrh de

UND 397 R$112,00 R$ 44.464,00
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Língua Portuguesa. Ne: ^^ia

deverão estar inseridas folhas de respostas / gabaritos
destacáveis, não sende folhas a parte, que deverão
ser preenchidas pelo, alunos ao realizarem o
simulado, para que se familiarizem com o modelo de
provas ofiaais. similar ho das avaliações externas.

Material d7^poio~i£dãgógico para o 5o ano
do Ensino Fundamental I - Matemática Livro
consumível. destinado ans alunos do 5o ano do Ensino
Fundamental, com textos e atividades selecionados e
elaborados a partir d. Mam> ie Referência do Saeb
A seqüência de comeu Jus deve estar organizada de
acordo com os conteúdos definidos pela Base
Nacional Comum Cumular (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 subi,-ação. Multiplicação e divisão
Localização e movimentação no plano, Polígonos'
Unidades de medida de rempo, Números na forma de
fração, Operações com números na forma de fração
Grandezas e medidas oe comprimento, Perímetro'
Localização, movi.re,..^ e p,ano cartesíanc

Números na forma decimal, Operações com números
na forma decimal, Porcentagem, Área, Ampliação e
redução de figuras. Unidades de medida de massa
Unidades de medida de capacidade, Tabelas e
gráficos. Cada lição deverá 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 destacável para o fomento ao
trabalho com competências socioemocionais. A cada
bloco de conteúdos trabalhados, o aluno deverá
encontrar inserido no propno livro, sem folhas à parte
simulados, a serem aplicados bimestraImente, com
aproximadamente 56 questões, relativas às principais
habilidades trabalhadas no bloco de lições anterior e
progressivamente, mais complexas, com o objetivo de
propicar a avaliação K íLessc de aprendizagem

dos estudantes com relação às habilidades previstas a
partir do trabalho com o<, descritores da Matriz de

UND 397 R$ 112.00 R$ 44.464,00
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Referenca do Saeb CadFiiSulidídií^ííiidiíiFÍ
desenvolvimento da competência matemática a partir
da disposição dos seguintes descritores: Simulado 1 -
D2.D13, D14.D15. D76.D17 a D18, Simulado 2-
D D3, D4, D6, D7. D14 e D27, Simulado 3 - D10
D11 D21, D22, D23, D25 e D26, Simulado 4 - Ds'
D8, D9, D12, D19 D20 e D28 todos referentes à Matriz
de Referência do Saer_ de Matemática. No livro de
Matemática, deverão estar inseridas folhas de
respostas / gabaritos destacáveis. nâo sendo folhas a
parte, que deverão ser oreenchidas pelos alunos ao
realizarem o simulado, para que se familiarizem com o
modelo de provas oficias, similar ao das avaliações
externas.

Material de apo-o pedagógico para o 6o ano
do Ensino Fundam- Língua Portuguesa' Livro
consumivel, 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) para o 6o ano
considerando uma orden 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
anuncio publicitário, cartum, tira, história em

quadnnhos, poema, relato pessoal e de viagem

poema visual, verbete de dicionário e de enciclopédia'
artigo de opinião, com ;> objetivo de consolidar a
competência leitora -.,~ ,;áo 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 mserido no próprio livro sem
folhas à parte, simulados, a serem aplicados
b.mestralmente, relativo, às principais habilidades
trabalhadas no blocc 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 descntores: Simulado 1 -
Dl D2 D3, D4, D9, D10 e D12, Simulado 2 - D5 D6
D13, D14, D18, D19eDro.Simnl.Hn 3 _ D5 D11'

UND 380 R$ 132,00 R$50.160,00
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D13, D15, D16, D17 e D ^Simulado 4 - D7 D8~
D12, DU, D19. 020 p 021 todos referentes à Matriz
de Referencia do Saeo ,, Língua Portuguesa. No livro
de Língua Portuguesa deverão estar inseridas folhas
de respostas / gabamos destacáveis, não sendo
folhas a parte, que deverão ser preenchidas pelos
afunos ao realizarem o simulado, para que se
familianzem com o modelo de provas oficiais, similar
ao das avaliações exterras.

Material de apo-o pedagógico para o 6o ano
do Ensino Fundamental - Matemática' Livro
consumivel, destinado aos alunos do 6o ano do Ensino

Fundamental, com textcr, e atividades selecionados e
elaborados a partir da Matriz de Referência do Saeb
A seqüência de conteúdos deve estar organizada de
acordo com os conteúdos definidos pela Base
Nacional Comum Curricular (BNCC) para o 6o ano
considerando uma ordem crescente de dificuldade'
Em Matemática, o foco deve ser o domínio de
estratégias de célculo que levem ao desenvolvimento
da competência rnai*. ,^, por meio de questões
que guiem os alunos, de modo detalhado e por etapas

que perpassem desde a compreensão da linguagem

matemática e dos enunciados até a resolução das
situações-problema, contemplando temas que
fomentem esse processe tais como: Reta numérica e
operações, problemas com números naturais figuras
não planas, leitura, interpretação e construção de
tabelas e gráficos, diferentes representações de um
numero, frações, decimais porcentagem, triângulos e
quadriláteros, operações « problemas com frações e
decimais, localização, g,-os e ângulos, perímetro e
ampliação de figuras, área. medidas de massa e de
capacidade. Cada lição deverá ser planejada para
uma hora/aula, contendo tarefas com graus

progressivos de dificuldade envolvendo diferentes
habilidades. A cada bloco de conteúdos trabalhados o
aluno deverá encontrar inserido no próprio livro sem
folhas à parte, simulados, a serem aplicados
birnestralmente, reiaiiv :l as principais habilidades
trabalhadas no bloco de lições anterior e
progressivamente, mais complexas, com o objetivo de
propiciar a avaliação do processo de aprendizagem

dos estudantes com relação às habilidades previstas a
partir do trabalho com os descritores da Matriz de
Referência do Saeb. Cada simulado deve considerar o
desenvolvimento da competência 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' D2õ'
D26.D28eD37. Simulado •: - D1. D5, D6W D13*

UND 380 R$132,00 R$50.160,00
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D15 e D26 todos referentes^ Matriz de Referência do
Saeb de Matemática No livro de Matemática deverão
estar inseridas folha; de respostas / gabaritos
destacáveis, não sendo folhas a parte, que deverão
ser preenchidas peio, alunos ao realizarem o
simulado, para que se familiarizem com o modelo de
provas cfeis, similar ar das avaliações externas

• Material de apoo pedagógico para o 7o ano
do Ensino Fundamenta - 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 conteuaos deve estar organizada de
acordo com os conteúdos definidos pela Base
Nacional Comum Curricular (BNCC) para o 7o ano
considerando uma ordem crescente de dificuldade'
Em Língua Portuguesa as atividades devem trazer
uma diversidade de gêneros textuais a partir dos quais
se organizem exercícios de compreensão que
trabalhem múltiplas habilidades, levando â apreensão
dos vanados sentidos de diferentes textos, tais como-
mito, conto de mistério poema contemporâneo e
naicai, letra de cançâc soneto, fábula, resumo
sinopse, infográfico, cordel, relato de memória'

romance, carta aberta, anúncio publicitário artigo de

divulgação científica, : . ,,-nento, 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 blocc 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 blocc de lições anterior e
progressivamente mais complexas, com o objetivo de
propiciar a avaliação do processo de aprendizagem

dos estudantes com relação ás habilidades previstas a
partir do trabalho com o= descritores da Matriz de
Referencia do Saeb. Cada simulado deve considerar o
desenvolvimento da competência leitora a partir da
disposição dos seguintes descritores: Simulado 1 -
D5, D6, D9, D10, D11, D '2 e D15, Simulado 2 - D2
D3.D14, D15. D19eü2C Simulado 3 - D1 D4 De'
D8 D12, D13 e D17. t , .ado 4 - D5, D7, D8, i>14
D18 D20 e D21 todos referentes à Matriz de
Referência do Saeb de Língua Portuguesa, No livro de
Língua Portuguesa, deverão estar inseridas folhas de
respostas / gabaritos destacáveis. não sendo folhas a
parte, que deverão ser preenchidas pelos alunos ao
realizarem o simulado, oar, que se familiarizem com o

UND 351 R$ 132,00 R$ 46.332,00

Página 13 de 21



PREFEITURA MUNldlFÁL DE SOBRADINHO
AV. JOSÉ E/-LBINO DE SOUZA, S/N°, CENTRO - SOBRADINHO-BA

CIMPJ. 16.444.804/0001-10

000088

14

modelo de provas oficia;

externas.
ao das avaliações

Material de apoio pedagógico para o 7o ano
do Ensino Fundamental - Matemática: Livro
consumível, destinado £ios 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 Curricular (BNCC) para o 7o ano
considerando uma ordem crescente de dificuldade
Em Matemática, o foco deve ser o domínio de
estratégias de caia* - , ■- !e,-m 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 corno: 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

hçâo deverá ser plantada para uma hora/aula
contendo tarefas com graus progressivos de
dificuldade envolvendo diferentes habilidades. A cada
bloco de conteúdos trabalhados, o aluno deverá
encontrar inserido no próprio livro, sem folhas á parte

simulados, a seu-;, ficados trimestralmente'
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 ás habilidades previstas a partir do trabalho
com os desertores da Mdrriz de Referência do Saeb
Cada simulado deve consderar o desenvolvimento da
competência matemática a partir da disposição dos
seguintes desertores: Simulado 1 - D9 D15 D16

D18, D20, D27 e D18, Simulado 2 - D17 D18 D2i'
D22, D23, D25 e D26, Simulado 3 - D3, D4 D25 D26
e D36, Simulado 4 - D12 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

P?Ia3yeseJ^iijri :om ° mo(Jelo de provas

UND 351 R$ 132,00 R$ 46.332,00
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15

16

oficiais, similar ao das avaliações externas.

Material de apoiõTedagógico para o 8o ano
do Ensino Fundamenta; - Língua Portuguesa- Livro
consumível, destinado aos alunos do 8o ano do Ensino
Fundamental, com textos e atividades selecionados e
elaborados a partir da Matriz de Referência do Saeb
A seqüência de conteúdos deve estar organizada de
acordo com os conteúdos definidos pela Base
Nacional Comum Curricular (BNCC) para o 8o ano
considerando uma ordem crescente de dificuldade'
Em Língua Portuguesa as atividades devem trazer
uma d.versidade de gêneros textuais a partir dos quais
se organizem exercícios de compreensão que
trabalhem múltiplas habilidades, levando à apreensão
dos vanados sentidos de diferentes textos, tais como-
auto, cordel, apólogo prólogo, romance, resenha
critica, crônica, notícia estatuto, abaixo-assinado
reportagem, entrego.■ -^ cartum, manual de

instruções, biografia, autobiografia, artigo de opinião
editorial e artigo de divulgação científica, com o
objetivo de consolidar 3 competência leitora Cada
lição deverá ser planejada para uma hora/aula
contendo tarefas com graus progressivos de
dificuldade envolvendo ciíerentes 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 de 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 " * D20, Simulado 2 - D1
D2, D4, D12, D15, D17 e D18, Simulado 3 - D5 D13*
D15, D16, D17, D19 e D2ü. 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 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. v

Material de apoio pedagógico para o 8o ano do"
Ensino Fundamentai - Matemática: Livro

consumia destinado aos alunos do 8o ano do Ensino

UND 282 R$ 132,00 R$ 37.224,00

UND 282 R$ 132,00 R$ 37.224,00
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Fundamental

A seqüência de conteúdos deve estar organizada de

ternas ™
o

a° das avaliaÇões

Material

que gu,em os alunos, de modo detalhado e por etapas
que perpassem desde a compreensão da linguagem
matemáhca e dos enunciados até a resolução Z
situações-problema. ;:ontemplando temas QUe

e procG^iSo, tais como'

Júmeros e expressões
problemas envolvendo tabelas <

com números racionais, construção de

^^- 6 9raficos' Perímetro, área, expressões
algébncas, volume 3 capacidade, sistemas

napas e figuras geométricas, ampliação

para uma "taa/aufa ^7 """^ ™"^^F^ita uma nora/aula, contendo tarefas com nrane

progressivos de> íií ,■-.-■ „ ■ _, 9
u T?,.j , Jlil- Jj6 envolvendo diferentes
habilidades. A cada bloco de conteúdos trabalhados o
aluno deverá encontrar inserido no próprio livro, sem
fota 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

mm nc h hatbllldades previstas a Partir do trabalho
com os desertores da Matriz de Referência do Saeb

rnmn "A™!8** deve con^derar o desenvolvimento da
competência matemática a partir da disposição dos
seguintes descritores: Simulado 1 - D16 D17 Dia
D 9, D25, D26, D27 e D36, S.mu.ado 2 D3 D4

D13 n!'n£ e D3? SlT1Ulad° 3 " D3< WD«
D13, D14,D26eD30, Simulado 4-D1 D2 D5 D14
D28 D30 e D34 todos referentes à Matriz de
Reerênc,a do Saeb de Matemática. No hvTo de
Matemat,ca, deverão ^ inseridas fo|has° *

oartJ nL 23 TS desíaüáveis nâo sendo folhas a
ESL^Í^V" P-e^idas pelos alunos ao

UND 248 R$132,00 R$ 32.736,00
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Fundamental, com textos e

elaborados a partir ds 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 Língua Portuguesa as atividades devem trazer
uma diversidade de gêneros textuais a partir dos quais
se organizem exercír.os de compreensão que
trabalhem múltipla, r;. ,!daes, levando à apreensão
dos vanados 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 mstruções. anúncio publicitário
(nfografico, resumo, resenha crítica, artigo de opinião'
carta denuncia, noticia e reportagem com o objetivo
de consolidar a competência leitora. Cada lição deverá
ser planejada para uma hora/aula, contendo tarefas
com graus progressivo:- de dificuldade envolvendo

diferentes habilidades a cada bloco de conteúdos
trabalhados, o aluno deverá encontrar inserido no
própno livro, sem folhas a parte, simulados, a serem
aplicados bimestralmente com aproximadamente 56
questões, relativas as principais habilidades
trabalhadas no bloco de lições anterior e
progressivamente mais complexas, com o objetivo de

propiciar a avaliação de processo de aprendizagem

dos estudantes com ie., ,j as 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 t D21. Simulado 3 - D1 D3'
D4, D5, D12, D13 e D15. Simulado 4 - D2 D8 DI3'
D14, D15, D17 e D21 todos referentes â Matriz de
Referência do Saeb de Ungua Portuguesa. No livro de
Língua Portuguesa, devei ão estar inseridas folhas de
respostas / gabaritos destscáveis. 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.

— 1— . .

Material de apoio pedagógico para o 9o ano
do Ensino Fundamenta - Matemática Livro
consumívei, destinai ,,- _.jnos do 9° ano do Ensino

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

UND 248 R$ 132,00 R$ 32736,00
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19

Nacional Comum Cumcular
„„„ . , , Ql \—"v-"/ paia u »• ano

considerando uma orcem crescente de dificuldade'
Em Matemática, o foco deve ser o domínio de

T í es sele^onados e
A tnnf ífart'r da MaEnz de Referència do Saeb.
A^uênc|a_d^conteúdos deve estar organizada de

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 da"
situacões-problema, contemplando temas que
fomentem esse processo, tais como: Frações e
decimais, medidas e porcentagem, resolução de
problemas, radicais É problemas com números
racionais, expressões a-gébricas. figuras semelhantes
Plano cartesiano ponto médio perímetro e área

„». , ^'ül ~ di>' ângulos e triânqulo
retângulo, equações polinomiais do 2o Grau
equações e inequacões 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 oe dificuldade envolvendo

tr^H5 habilidades A <»*» b'oco de conteúdos
trabalhados, o aluno deverá encontrar inserido no
propno l.vro, sem folhas ,2 parte, simulados, a serem
aplicados bimestralmente com aproximadamente 56

t^hth6!' relaíivas fls Principais habilidades
trabalhadas no blocc de lições anterior e
progressivamente, mais complexas, com o objetivo de
propiciar a avaliação do processo de aprendizagem
d« estudantes com relação ás habilidades previstas a
partir do trabalho com os descritores da Matriz de
Referência do Saeb Cada s,mulado deve considerar o
desenvolvimento da cnmoetencio matemática a partir
da disposição dos seyu :,c, descntores: 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, C10, 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 30 realizarem o simulado
para que se familiarizem com o modelo de provas
oficiais, similar ao das aviações externas.

Material de a^oTo" o"edagógico para o 9o ano
do Ensino Fundamenta» - Matemática: Livro

^T6 ' deStÍnad0 aos aiunos d0 9° ^o do Ensino
UND 110 R$ 132,00 R$ 14.520,00
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C

acordo cem os t. " .^-.s

Nacional Comum Curncular (BNCcTparaTg0 ano*
™rando uma orcem crescente de dificuldade.'

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 resoluto das
srtuações-problema, contemplando temas que
fomentem esse processo, tais como: Frações e
decimais, medidas e porcentagem, resolução de
problemas, radicais e problemas com números
racionam expressões algebricas, figuras semelhantes
plano cartesiano: ponto médio, perímetro e área'
proporções e grandezas, ângulos e triângulo
retãngulo, equações polinomiais do 2o Grau

equações e inequacões tabelas e gráficos, resolução
de sistemas no plano cartesiano, polígonos e
circunferência, área , - .,,9 Cada lição deverá ser
planejada para uma horaaula. 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 k parte, simulados, a serem
aplicados bimestralmente com aproximadamente 56

T^J^À reIatlvas as Principais habilidades
trabalhadas no bloco de lições anterior e
progressivamente, mais complexas, com o objetivo de

h!?!*?'/ fValiaçao d0 Pr°cesso de aprendizagem
dos estudantes com relação às habilidades previstas a
partir do trabalho com o, descritores da Matriz de
Referência do Saeb Cada simulado deve considerar o
desenvolvimento da competência matemática a partir
da disposição dos segumles descritores: Simulado 1 -
D15 D19, D21, D21, D22, D23, D26, D27 e D28
Simuado 2 - D5, D7, D9. D24, D 29, D30 e D32 '
Simulado 3 - D6, D7, D10, D28. D31, D33, D36 e
^S.mulado4-r>í.-í. -1, D13, D14, D28 e D35
odos referentes á Matriz de Referência do Saeb de
Matemática. No livro de Matemática, deverão estar
-nsendas folhas de respostas / gabaritos destacas '
não sendo folhas a parte, que deverão se
preenchidas pelos alunos ao realizarem o simulado
para que se familiarizem com o modelo de provas
ofic.a.s, similar ao das avaliações externas.

disponibilizado ambiente virtual que
Jria de educação, ás escolas e aos

^tnnant VÍSâ° 9Sral aCerca d0 aPrendizado
estudantes no que d,z respeito à competência
ra e competência matemâtir.a onde devem
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20

21

_

tabulados resultado,

estudantes, propiciando a gestão e monitoramento da
evolução da rede de ensino durante a implementação
do material e suas propostas pedagógicas. Vinculado

devera S dÍSponiD'lízados no ambiente virtual,
ser real,, ?*■;.'• cip imitações presenciais ou

remotas, definidas a partir de alinhamento prévio entre
as partes, contemplando a apresentação do material
didático e seus recursos complementares, bem como

LnZir ^ estrateg'ai de ^tervenção a partir do
diagnóstico apresentado por meio dos simulados
oomo parte integrante da oferta, deve-se incluir uma

fní^T A1valiaçã0 Agnóstica, a ser aplicada no
inicio do ano letivo corr o objetivo de oportunizar um
planejamento mais assertivo no que diz respeito ao
trabalho com competências de habilidades do Saeb a
partir da observação do desempenho dos estudantes
da turma e da rede de ensino.

Material de "apoio"

Professor - Planejador Diário: Livro consumível
destoado aos professora do Ensino Fundamental 1 e
2, material contém informações importantes que

™«*«-,j ■■""■■j'. ku&íuí irnormaçoes

conteúdos e apontamentos alinhados aos conteúdos

!ZmÍ?n ,aos.alunos dando-lhes subsídios para
auxiliar no planejamento escolar e no monitoramento

~LPI°J!r* AS aborda9ens encontram-se alinhadas
com a Matnz de Referência do Saeb, assim como
organizadas de acordo com os conteúdos definidos
pela Base Nacional Corram Curricular (BNCC) para o

ambiente virtual que forneça â aos docentes uma
vsâo geral acerca do aprendizado dos estudantes no
que d«: respeito à competência leitora e competência
matemática onde devem ser tabulados resultados dos
smulados feitos pelos estudantes, propiciando a

Vincutad1" ° m0nít0ramento da evolução do aluno.
o reiaionos disponibilizados no ambiente

virtual, deverão ser realizadas capacitações

alinham °U -remOtaS- defÍnídas a pa^ de
complementares. bem como a oferta de

do diagnóstico

CoordenadT3' Rn' T Meaag°9IC0 Para °uooraenador - Ensino Fundamental 1 e 2- i ivrn
consumível, destinado aos Coordenadores, em '
volume individualizado pela sua área de atuação,

UND 09 R$ 22,00 R$ 198,00

UND 09 R$ 42,00 R$ 378,00
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22

23

24

25

Fundamental 1 ou 2

.oes importantes, que contribuirão para as

práticas pedagógicas e diretivas dos Coordenadores
Manual do Coordenador desenvolvido para

possibilitar uma jornada para a educação de
qualidade. O profissional contará com informações
soore a gestão pedagógica e suas atribuições

?^Td? a SUa atuaçâ0 assim como apontamentos
.mportantes no que tange ao SAEB e o IDEB
conceitos e sugestões Ddra implementação do Projeto'
inclusive com planos .^o para dar s

professores, bem come à proposta pedagôgS 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 Cumular (BNCC) para o Ensino
Fundamental. Deverá ser disponib izado ambiente
«rtual que forneça à aos docentes uma visão geral
acerca do aprendizado dos estudantes e desempen o
do professor no que diz respeito a competência leitora

VZZÍTT matemátlca" onde devem ser tabulados
pro Ida d simulados feit°s Pelos estudantes,
evolucã" ri a° .coordenador ° monitoramento da

relatórios disponibilizados no^mbiente JrtuS!'deveS
ser realizadas capacitações presenciais ou remotas
definidas a partir de alinhamento prévio entre as

S, pC0,?mPland° d aPresenta^° ^ material
a rfPrta nt *re<?Ure°S oomplementares, bem como
a oferta de estrateg*. .:, intervenção a partir do
d-agnóstico apresentado por meio dos simulados

a°
°S "Vros^ k , índividualizados

alunos, abordando a diseplina de matemática.

-jj ri iuiviQU3IIZ9QC

alunos, abordando a discipi.na de português.

Guia de Recursos

aos

dos

dos

UND

UND

UND

80

80

25

R$ 142,00

R$ 142,00

R$ 142,00

R$11.360,00

R$11.360,00

R$ 3.550,00

UND 25 R$ 142,00 R$ 3.550,00
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€
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PREfEITURA MUNICIPAL DE SOBRADÍNHO

[■■ADO DA BAHIA

SETOR DE COMPRAS E SERVIÇOS

TERMO DF REPONSABIUDADE

COTAÇÍ ."■ PRÉVIA DE MERCADO

000097

UNIDADESOUOTANTE: Secretaria Municipal deTducação

OBJETO: Aquisição de materiais pedagógicos para atender a< necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Sobradinho

Fornecedor "A": MD DISTRIBUIDORA DE LIVROS ITDA
fornecedor* B*1: PEDAGÓGICA DISTRIBUIDORA PE UVROS & SERVIÇOS EDUCACIONAIS ElRELI - MR

Fornecedor 'C: EDtTORA MODERNA LTDA

CNPJ: 21.069.742/0001-43

CNPJ: 13.344.23870001-86

CNPJ: 62.136.304/0002-19

Material d* apoio pedagógica para o 1* «no do Ensino Fundameni.

>mtugussa: Uvra consumlvet, destinado aos alunos do 1° anr.

:undamental, com teittos e atividades selecionados e elaborados a par: ■

teferencia do Saeb. A seqüência de conteúdos deve estar organizada -.

« conteúdos definidos pela Base Nacional Comum Curricular (BNCCl r

:onsiderando uma ordem crescente de dificukiade. Em Língua Pon..:

leve enJatüar a aquisição tio sistema rJe escrita aiabeuco e dar inicm ;■•
mentia e compreensão letora que trabalhem múrüplas habmdads

eensío dos variados sentidos de diferentes terios, tais como Advir
làrienda. bihete, piada. UWojornalística, legenda, curiosidade, winha i- ■

:om o objetivo de consolidar a competência leiora. Cada Mo devera

lara duas horasrBuia. contendo tarefas com graus progressivos :;

mvorvendo diferentes haMidades alem disso devem ser oferecido*,

eüura. a swem aplicados binestrãlmerile. com o objetNo de lurnt-i. ■

ima atividade kidica, adequada ao gênero e ao mesmo tempo esiinu'.:-

le ler com nuéncla. O material do aluno deve nclui. anda. peça. .■

abuteíos como material de apoio as atividades de leitura e nav

lado e destacavet que (emente o trabalho com aí

sotioemocionais. A cada bloco de conteúdos trabalhados no livre. =

encontrar inserido no próprio Imo. sem (olhas B parte. síTiuIado-,, a v.

bmteeMmente. reletlvos es pmcpais hebüdades trabalhadas no h'
anterior e, progressivamente mais complexas, com o objetivo de propi.

do processo de aprendiiagem dos estudantes com relação âb haDilOic

partr do BabaBio com os desertores da Malrii de Referencia do Saeb ■.

teve considerar o desenvolvimBntO da competência leüora a parir dn i

desertores que compõem a Matriz de Rererènci» do Saeo para o 1" v ■■

Portuguesa. Devera ser disponiUuado ambeme vitual que forneça i

educação, as escolas e aos professores uma vsao geral acerca do a>v-
estudantes no que diz respeto a competência leíora e competência nu:

devem ser tabulados resuttados dos «nulados fetos pelos estudaria- .

geíBO e monitoramento da evolução da rede de ensino durante a pm:-i

material e suas propostas pedagógicas.

Material da apoio padajúgfce para o 1" ano do Ensino Fim<

MalninÉtira LM-a consianhfel, destinado aos alunos do 1"

Fundamental, com tentos e abvidades selecionados e elaborado'; a pj

Referencia do Saeb. A sequenoa de conteúdos neve estai organaaoa c.

os conteúdos deTinidos pela Base Nacional Comum Curricular (BMCC

considerando uma ordem crescente de dificulelade Em Matemos ■■

trabalhar conceitos fundamentais da Matemática por meo de jogos e ::

situaçoes-probtema, desenvolvendo o pensamento estratégico e as ',

serão avaliodas nos eiames de allabehzaçao. contemplando lema=

esse processo, lab como: números e códigos, formas, sistema mem

percurso e deslocamento, seqüências numéricas, adição e sur1

geoméícas planas e espaciais, medidas de tempo, decomposição tat-

Cada lição deverá ser planejada para duas horas/aula contendo wr<

progressivos de díiculdafle envolvendo diferentes habilidades O m-v

deve ndu«, aixfa. pecas deslacavets como material de apuio ao usu J

recurso didático e material * apob cartonado e desacavel que lon

com as competências socioemodonais. A cada Woco de conteúdo-,

aluno dewra encontrar inserido no próprio livro, sem (olhas a par'-

serem aplicados blmestralmente. com aprownadameme 30 ques:c

prinepas habilidades trabalhadas no bloco de Ncòes anterior e p">

mab compleras. com o objetivo de propicter a avalacac de

aprenotagem dos estudantes com refacao fls haMidades pmwv

trabalho com os desertores da Matriz de Referência do Saeb Cadj

considera o desenvoMmenlo da competência matemática a pariu d,

segutttes hablidades: Stnulado 1 - 2N1.1, 2N1J, 2G1.1. Zül i

2N2.3. Smulado 2 - 2N1.5. ZN1.7, 2N2.1, ÍA1.2. 2A1.3. 2A1 4 ?Fi '

ZN1.7, 2A1.1. ZG1.2, 2G1 3. 2N1.5, 2N1.6, 2N2.1 e ZN? 2. Simi;'.i

2N1.3. 2N1.4, 2N1.5, 2N1.8. 2M1.1, 2E1 ? e 2E1 3 todos reloip^;.

Referenda da Saeb de Matemática.
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Kilã j!| de apw" pmlapf^OKS» para o Z* ano do Ensino Fundamenta

>ortupMsr Uvro consumfvel, destinado aos alunos do 2- anc

nrfamental. com teaos e atividades selecionados e elabciados a edt.r

leferència do Saeti. A seqüência de conteúdos deve estar organizada iv

conteúdos definidos pela Base Nacional Comum Curicular (BNCC} p i

onsiderando uma ordem crescente de díicutdade. Em Língua Portu<;.

eve ertattrsr prátfcas de fluênda e compreensão tetora, desenvolvend. -

Mudas às que sen» avaliadas nos e»ames de atlabeti?flcao. [Mino■,

vahaçao Nacional de Mfabeteacao. levando â apreensão dos vaiiadcs

erentes leitos, tais como: Convte. cantiga de roda. trava-iingua. pü-.-r-

Jnâria. regras de jogo, historia em quadrilhas, mio. conto popular ■.

q e jornalístico, com o objetivo de consolidar a competência r

;ao devera ser planejada para duas horas/aula, contendo tareM-

ogressivos de dficuldade envolvendo diferentes habiidades, alem dis ■;

wecidos Desafios de L&iura, a serem aplicados btnestralmeNe. torr

mecer aos alunos uma atiãdade lúdica, adequada ao gênero e ao r,

simulando o desafio de ler com fluéncia. O material áo aluno deve j

jecas deslacaveb e tabuteios como material de apoio as atondades -

aierial de apoio canonado e destacável que (omente o tratv ■■■

jmpetencias socioemockmas. A cada bloco de conleüdos trabalhad.

uno devera encontrar nserido no próprio livro, sem lollias a (wrte ■

■em aplicados trimestralmente, com aproiómadamente 39 quetfões

habiidades trabalhadas no bloco de Kçoes anterior e pnx;'

ais compleias, com o objebvo de propiciar a avaliação do _

iprendnagem dos estudantes com relação as nabiidades pre vista'

abalho com os desertores da Matrii de Referencia do 5aeb. Cada v

onaderar o desenvorvimenlo da competência leitora a partr da a,»

segunm desertores ds Matriz de Referencia do Saeb do 2" ■-

ortuguesa). No livro de Língua Portuguesa, deverão eslar insere..-

■espostas / gabaritos destacâveis, nao sendo tolhas a parte, que

eertcNdas pelos alunos ao leaKjarem o simulado, para que se famil,. ■

iddelo de provas oficiais, simiar ao das avaliações eaemas.

de apoio pedagógico para or modo Ensino Funda

Uvro consumtvei. destinado aos alunos do 2° ar.-

ímdamental. com textos e stividBdes selecionados e elaborados a par"r

ieferenca do Saeb. A seqüência de conteúdos deve eslar organizada d>

rs conteúdos defnidos pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) o..

lonsiderando uma ordem crescente de áficuldade. Em Matemática. o;

íranaFhar conceios fundamentais da Matemática por meio de jogos t ti.*
síuaçoes-protilema. desenvolvendo o pensamento estratégico e as h ■

40 avatadas nos enames de aMabeoiacao, contemplando temas c,

esse processo, tais como; figuras, numerais, números e sistema d>

decknal. seqüências e percirais. grandeias e meditas, sistema mone;

edidas de tempo, deslocamento na malha quadriculada, tabeid,

seqüências numéricas e conjuntos, multiplicação e divisão, figura=

espaciais e planas. Cada licao deverá ser planejada para duas hoias. ■

tarefas com graus progressivos de dificuldade envolvetxJo diferente;, i:

materal do aluno deve inclui, ainda, peças destacaveis e taoulera co~ .
apoio ao uso dos jogos como recurso didâlKO e material de apc*

deslacável que fomente o trabalho com as comfWftncias socncmorT-

bloco de conteúdos trabalhados, o aluno deverá encontrar inserido nr

sem folhas a parte, simulados, a serem aplcados bimeyiã

aproamadamente 35 questões, relativas ás principae habil<lade5 " =:

bloco de líoes anterior e, progressivamente, mais complexas, corr

propicár a avalieçno do processo de aprendizagem dos estudante-, c-

habidades previstas a partr do trabalho com os desertores da Matriz ■>

do Saeb. Cada sknulado deve considerai o desenvolvimento d.i

matemática a partir da disposição dos seguintes desertores Simula-;

2N1 S. 2N1.6. ZN1.J. 2N1.8. 2A1.1. Simulado 2 - 2W.1. 2N2 1, 2M1 " . ■

2M1.4, 2M1.7, 2M2.3 e 2E1.1, Simulado 3 - 2N1.Z. ZA1.2. 2A1 3 ■

2G2.1. 2E1.2. 2E1.3 e 2E2.1 Simulado * - 2N1 .*. 2N2.2, 2N2.3. ZGi 2

2M1.6. 2M2.1 e 2M2.2. todos referentes a Matnz de Referencia do s.-

(Matemática).

MWoid de apoio pedagâp» para o 3* «no do Ensino Fundamen'

Pottugutu: Livro consumlwl. destinado aos alunos do 3° a-

Fundfflnental. com teWW e atividades selecionados e elaborados a par-

Referencõ do Saeb. A seqüência de conteúdos deve estai orgaraiafc ■■

os conteúdos definidos pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC ■ :■

considerando uma ordem crescente de dficuWade. Em Ltngua e-

athidades devem trazer uma dwersidade de gêneros teauais a par<i

organaem exercícios de compreensão que uabalriem múluplas hatnl(i,i'

apreensão dos variados serridos de dferentes leHos. lar, ton>L

quadmhos, fábula, instruções de confecção, poema, carta pessoal, m- ■

teUo nstnxaonol. conto de fadas, noticia, friitia. poema narraiivo rc.

diário pessoal, anuncio pubiidtario. conto de assombração, regras de .

mistério e leuo de divulgação cienUTica. com o objetivo de consoliCar

leilora. Cada Mo devera ser planejada para uma rioraíaula. conter, i

graus progressivDs de dücuMade onvorwndo dreremes haúflUadp^

aluno deve incluir material de apoio cartonado e destacavel que lorr

com as competências socbemoiyonais. A cada bloco de conteúdos ■

Imo. o ahino deverá encontiar iiserido no próprio fcvro. sem loíhias a p,.-

a serem aplcados bmestralmente. com aproimiadamente í3 que^io

princt>ais habBdades trabalhadas no Woco de tiçoes anterkx e. p-.j,

mais complexas, com o objetivo de propKisr a «raliaçíta tio

aprendéagem dos estudantes com relação as habiidarJes previs'

trabalho com os dascritotes da Matrü de Referencia do Saeb Cad<>

considerar o desenvotvinenlo da competenca leitora a partir Qa -

segurtes fJescrtores: Simulado 1 - 01. D2. D3, 05. D9 e Dm Surui..

D3, O*. D6 e Dl 3, Simula*) 3-D3, D*. 06, D7. D9eD15, Simuladc -

07. 010 e OU todos referentes a Matriz de Referencia do Saei

Portuguesa. No livro de Língua Portuguesa, deierflo estaf mser1.

respostas I gabaitos deslacâveis, nso sendo folhas a pane. q-f

pieenchidas petos alunos ao lealiiarem o anulado para que *! far-

modeM de provas oficiais, siniar ao das avaliações externas
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MtfefW da apoio pedagógico para 0 3* ano do Enlno Fundamental

Mc*: Livro consumlvel, destinado aos atunos do 3° ano do Fnsmr,

undamemal. com tantos e atividades selecionados e elaborados a partr d

ieteênda do Saeb. A seqüência de conteúdos deve estar organizada uV .

conteúdos defriidos pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) p,.

jnsiderando uma ordem crescente de (MfculdBde. Em Matemática, o loc

omtnk) de estratégias de cálculo que levem ao desenvofcnmemo da rorr;

atematica, por meta de quesoes que guiem os alunos, de modo deialh.-
«apasque perpassem desde a compteensao <Ja Inguagem matpmsnca »■

nundados ate a resolução dsssíuaçoes-problema, contemplando mm*

mentem asse processo, tais como: Números de ale três dígitos e «sier

umeraçao decfcnal. reta numêrea, adição e subtração, números e grafif

cafaacao no plano, polindros e corpos redondos, figuras geométricas p..

rganõaçâo retangular na muh^licaçBO. tabela e muftjilicaçao. numerou .

piano dlgtos e sistema de numeração decmal. agrupamentos e difcum;..

úmeros. medldasdetempo.de massa, de capacidade ecomprrnemo v<

hÁsao. Cada Bçao deverá sor planejada para uma hora/aula, contendo :.<-

raus progressivos de dficuldade envolvendo diferentes habilidades Orr,!

iluno deve incluir, ainda, peças destacivets de poliedros como mairnal <:■:

iso dosjogos como recurso didático e material de apao carlonado e des:

omente o íabalho com as competências socioemoaonais. A cada Bloco

lonteüdos trabalhados, o aluno devera encontrar iiserido no próprio livro

i parte, simulados, a serem aphcados bimestralmente, com aproomaCs-

(uestces, relativas às principais habilidades trabalhadas no bloco de liçôt-

ogressNameme. maiscomplexas, com o objetivo de propiciar a avalia;.!

irocesso de aprendaegem dos estudantes com relação às habiidades p

parti do íabalho com os desertores da Matriz de Referência doSaeb c ■■■
deve considerar odesenvotvinerto da compelânciB matemática a partir'!.

)M«eguiiMdMCrltorel: ShluWo 1 -D10. 013, 014, D16, 017. 019 e

3*nulado2-D1,D2,D3.D4, D1B. D20e D27, Simulado 3-D6, D7, D8

15 a D2B, Similwiíi 4 - D6. D7. D11, D17. D18. D20 » D27 todos referp

e RelerencB do Saeb de (Artemâüca. Mo Iwo de Malemáüca. dt-verao :

p9

deverão ser preenchidas petos alunos ao realçarem o srnulado. par
mi«izem com o modeio de provas oficiais, simiai ao das avaliaco

Matarál de «polo pedagógico para o 4* ano do Ensino Fundamem,-.

PnrtiijfrM- Livro consumlvel. desSnsdo aos alunos do 4° ar-

undamental, com tentos e atMdades selecionados e elaborados a parti-
e(e<encia do Saeb. A seqüência de conteúdos íew estar organizada [■■

coneüdos definidos pela Base Nacional Comum Curricular (BNCCi \.

^■nsiderondo uma otdem crescente de díiculdade. Em Língua ",..

tividades devem trazer uma diversidade de gêneros teauais a patr -

organSem awctcios de compreensão que trabalhem múltiplas habitriaci

apreensão dos variados sentidos de díerentós teaos. lars como: unnti.-' ■

riformaüvo, conto, texto eiçositivo, poema, verbele. noticia, te«o o.

lentltica. croriqa. carta, anmdo publicitário, corío populw e mito ror>

consolidar a competência letota Cada lição deverá ser planeja-:

horaíaUa, contendo tarefas com graus progressivos de dítuldadr

díerentes h^iMclades. O material do atuno deve jkMíi. ainda maiw

canonado e deslacavel que (onierxe o trabalho com a^ .

socioemociofiaB, A cada bteco de conteúdos iraoalnados no Irviu. u

enconlrar hserido no próprio liwo. sem folhas a parte, simulados a =*■■■

rAflestrabnente, com apronnarlamente 36 questões, relaliws

labüdades trabalhadas no bloco de lições anterkx e, progfossr, --

omplejBS. com o objetivo de propiciar a avaliação do processo de jfjrr

estudantes com relação as habiidades previstas a partir do traa.:

desertores da Matriz de Referencia do Saeb. Cada simulado de

desenwtvinento da competência leitora a partr da disposição ■:.

desertores Simulado 1 - Dl. Dl. D3. D4. 05 e 09, Smulado 2-02 '

D11. Smulado3-D5, D6. 010. 011, D14eD1S, Simulado 4 -Dl. D:

D13 todos referentes a Ma&n de Referencia do Saeb para Língua P.

livro de LWgua Portuguesa, deverão estar inseridas íoilias de respo-i,

destacãveis, nSO sendo folhas a parte, que deverão ser preenchida;, pf

realiiaem o simulado, pata que se famliariiem com o modelo de ti

simiar ao das avaieçOes exemas.

■MarU d* apoto p*d»9Agico para O 4° ano do Ensino Fundamental

atantfbd Uvro consumlvel, destriadc aos alunos do A" ara do Ensr
Furelameríal.comteiíoseatividadesselecionadoseelaboradosaparr :

Referencia do Saeb. A seqüência de conteúdos deve estar organizada o.

os conteúdos defndos pela Base Nacional Comum Curricular ÍBNCCi :-.,-

considerando uma ordem crescente de oTiculdade. Em Matemática, o (:■

domínio deestrategias de calculo que levem ao desenvolvimento da eu"

matemática, por meio de questões que guiem os alunos, de modo Oeis"

etapas que perpassem desdea compreensão da ünguagem malemaiic.!

eiumciaoos até a resolução das sluaçoes-problema. contemplando le-r ■

(omeriem esse processo, tais como: «ümeros esistemade numeiacac ■

Números e seqüências numéricas. Figuras geométricas, Situações de .-,:

subiracao. Adição e subtração. MuWpleaçao. Divbao. Figuras geomcirr.

Localização. Grsndeias e Medidas. Distancia e pertmetro. Área de figu-;

Nümefosna forma da ftaçao.Angulos, Números na (erma decimal, Tar>.

gríficos. Unidades de medida de tempo, Unidades de medula de capaci.-

massa. Cada tiçao devera ser ptanejada para uma hora/aula, conlpnori ■

graus progressivos de düculdade envolvendo dierentes habilidades r> .

material de apoio, em papel canonado para facütór o manuseia do^ es

petas mar^xilívels sobre tabuada. Iraçoes, alem de maleiiai de apoc -

destscavel que fomente o trabalho com as competências socioemocc!- ■

btoco de conteüdostrabarnadns. o aluno devera encontrar inserido no -

sem folhas a pane, simulados, a serem aplicados bfnestralmente. con-

aproHmadamente 56 quesloes. relativas as princfiais haMidadPs traba1

Woco de Scoes anterior e. progressiramenle. mas complexas, com o uc

propcer a avaliação do processo de aprendizagem dos estudantes cr:-

haMdades previstas a par» do oabamo com os desertores da Moii u o,-

do Saeb. Cada simulado deve considerai o desenvolwnerao da ci>mpt---

matemática a partir da ílipoiir^o dos seguintes desertores: Simulado ' -

OU. D15. D16. D17 e 018. Sínulado 2 - D1. D3. D4. D6. D7. 024 e 02"

-D10, D11.D21.D22, DZ3, DZ6«O26, Simulado 4- D5, D8, D9, D12 L

D28 todos referentes a Matrii de Referência do Saefc de Malemaica V

Matemática, oeverao eslar nseridas lolhas de respostas/gabai-itos de-: ■

sendo foíhasa parte, que dewrao ser preenchidas pelos alunos ao re.i

simulado, para que se famtoriiem com o modelo de provas oficiais sim

avaliações eaernas.
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RtaUrál de apoio pedagógico para o 5" mo do Ensino Fundamenta

Portuguesa: Livro consumlvel, destinado aos alunos do 5" ano

undamental, com »aos e atindades selecionados e elaborados a partir :

Referência do Saeb. A seqüência de cortteudos deve estar oiganizdda 0'

conteúdos definidos pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (.-■

onsidarando uma ordem crescente de dHicutdade. Em Língua Po-

aiMdades devem trazer uma diversidade de gêneros tentuais a parti .;

organilem eaerefcios de compreensão que Iraòalhem mültplas habíidac-

preensao dos variados sentidos de diferentes teaos. tais como tinha .<.

abda, anedota, leito de divulgação cienuTica. conto popular, poema, nu:

aubliciario. buta, reportagem, poema narrativo, rétoria em quadrmho

esenha. com o objetivo de consolidat a competência letora. Cada lits.

planejada para uma hora/aula, contendo tarefas com graus prc:

dticiJdade envolvendo diferentes habilidades. O material do aluno -

latarial de apoio csrtonado e deslacãvel que fomente o Irab.í:

competências socioemocionaè. A cada bloco de conteúdos irabaMiúo

deverá encontrar «isetido no próprio livro, sem (olhas a parte. simul.-11

pticados brnestralmente, com aproánadamente 40 questões, relat™ ■

habttlades trabalhadas no bloco de lições anterior e, progíesíjw:

omptoas. Com o Objetivo de propiciar a avaliaçaodo processo de apit' :

estudantes com relação as habiidades prewstas a partir do traço ■■

descritores da Matriz de Referencia do Saeb. Cada smulado deve ,

desenvolvinento da competência leitora a parti da disposição d.

deteriore* Sinulado1-D1.D4,De,D9eD12.Sinul»do2-D2.D7 DP

D15, Sinulado 3-03. DS,D6,D10. DIZ eDK, Simulado 4-D7.G9 L.

e D1S todos referentes à Metro de Referencia do Saeb de Língua Ponuçi.

de Língua Portuguesa, deverão estar inseridas folhas de respoy.i -

desativeis, nao sendo folhas a parte, que deverão ser preenchidas pw.

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

similar ao das avaliações e«ema$.

HMhU da apoio pedagógico para o P ano do EMkio Fundamental i

Mimi^ú ■ Livro consumlvel, destinado aos alunos do 5" ano do tnsir.,

Fundamental, coiri leitos e atMdades selecnnados e elaborados a pari'

Referencia do Saeb. Asequenda de conteúdos deve estar organizada ai

os conteúdos definidos pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) sd

considerando uma ordem crescente de dificuldade. Em Matemairca. o loc

domino de estratégias de calcuto que levem ao desenvorwnerto da comi ■
matemática, por meio (te questões que guiem os alunos, de modo dotalh.

etapas que perpassem desde a compreensão da linguagem matemática ■

enunciados até a resolução das stuaçoes-problema. contemplando tenv

fomentem esse processo, tae como: Nümeros e soema de numeração 2
Poliedros e corpos redondos, Aiçao e subtração, Mufdplicaçao e Opvisao

e moumentaçao no plano. Polígonos, Unidades de medda de tempo nl-

lofma de fração. Operações com ntimeros na forma de fração, Grando/is

de comprimento. F*rlmetro. Localização, mowneitaçao e plano cartear

na forma dacinal. Operações com números na forma decnal. Pofcsniív

Ampliação e redução de figuras, umdades de me*da de massa unidaii-

de capacidade. Tabelas e gráficos. Cada lição devera ser planejada pan .

hora/aula, contendo tarefasiom graus progressivos de dificuldade enmi,

diferentes habiidades. Deve-se indur material de apoio, em papel cartor.

lacitar o manuseio dos estudantes, com pecas e tabUeros de jogos ác-tr-

a frações, alem de material de apoio deslacãvel para o fomento ao trata

competências soctoemocionais. A cada bloco de conteúdos trabalhado,

devera encontrar inserido no próprio livro, sem folhas a parte, simulado'-,

aplicadas bimestralmenle, com aproximadamente 56 questões, relativa'- :■

habiidades trabalhadas no bloco de lições anterior e. progresswamentt

complexas, com oot^eSuo de propciar a araliaçao do processo de aprc :

estudantes com relação as habftdades previstas a partr do trabalho cor'

desertores da Matriz de Referência do Saeb. Cada swnulado deve m^u

desenvolvinento da competência matemática a par» da disposição dos

deter*™. Sknulado 1 - D2, D13. 014,015, 016,017 a D18, Smuladc ;

D4. DS, D7.024 e DZ7. Simulwio 3- D10, 011. D21. D22. D23. D25 e Cl

05, Dí. 06, D12, D19 D20a D2S todos reforentet ■ Matriz de Reterer

de Matemática. No livro de Matemática, deverão estar inseridas (olhas i!>

gabaritos deslacáveis. nao sendo tolhas a parte, que deverão ser preer*

alunos ao realizarem o sinulado, para que se famiianzem com o mo*/' '

oheiais. simiar ao das avaliações etternas.

Mafrial de apoio pedagógico para o B* ano do Ensino Fundameni

Portuguesa: Lnro consumlvel, destinado aos alunos do fi*' an ■

Fundamental, com leaos e atudades selecionados e elaborados a par. -

Referência do Saeb A seqüência de conleOdos úeve estar organizada d

os contEúdos definidos pela Base Nacional Comum Curricular [BNCC; ;

considerando uma ordem crescente de dificuldade. Em Língua P'

atividades devem trazer uma diversidade de gêneros teBuais a pari>>

organizem exereteios de compreensão que Babalhem múltiplas hahilKJ.iG

apreensão dos variados sentidos de diferentes tentos, tas como: e-mail '

carta de reclamação, conto popular, noticia, reportagem, diár» rot

aniinoo purücíârio, cartum, tira, história em quadrinhos, poema, rHat.

viagem, poema visual, verbete de diconârio e de enciclopédia, artigo et

o objetnn de consolidar a competência leitora. Cada lição devera ser p :

uma horafaula. contendo tarefas com graus progressivos de d d cuícas

oVerentes hablidadas. A cada Moco de conteúdos trabalhados ;. -

encontrar inserido no próprio livro, sem folhas a parle, sinulados .! y

bmestralmente. relativos as principais haMidades trabalhadas no ei:

anterio" e. progressivamenle mais compleicas, com oobjetrvo de propc ,

do processo de aprendeagem dos estudantes com relação as nabilid.i.:

paru dotrabalho com osdescrlores da Malriz de Referencia do Sael) ''.

deve conadetar o desenvolvinento da competência letora a partir da 1

seguWBsdeseriMjres; Simulado 1-Dl. D2.D3.W. 09, D10eD12 Si~

D6, D13. D14. Dia, D19 e D20. Simulado 3 - 05. D11, D13, D15. D1"

Simulado 4 - D7. D8, D12, 014. D19, D30 e D21 todos reler«nt>-

Referência do Saeb de Língua Portuguesa. No lnro de Língua Pmlut -

eslar hseridas (olhas de respostas / gabaritos destacava», nâo sende '

que deverão ser preenchidas pelos alunos ao realizarem o simulad-:

famliarizem com o modelo de provas oficiais, simlar ao das aual&çoe- . '
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Material de «paio pedagógico para o 6- mo do Ensino Fund

MwiMBca: Livro consumrvei. destinado aos atunos do 6° ani

Fundamental, com textos e atMdades selecionados e elaborados a parti :

leréncia do Saeb. A seqüência de conteúdos deve estar orgaiwadn ris

os corteudos defrtflos pela Base Nacional Comum Currcular (BNCC; p,i,

considerando uma ordem crescente de dificuldade. Em Maiemálióa o lot

domínio de estratégias de calculo que lerem ao desenvolvnnento da ■

matemática, por meio de questões rjue guiem os alunos, de modo oew

etapas que perpassem desde a compreensão da Ihguagem raa:er:

enunciados ale a resolução das gtuaçOes-probtema. contemplando

fomentem esse processo, tais como: Reta numerca e operações pio:.

numeras naturais, figuras nao planas, letura, interpretação e construçac

gráficos. «erentes represeníacoes de um número, frações, decmais p:

triângulos e quadriláteros. operações e problemas com frações f

localização, orós s ângulos, perímetro e ampliação de figuras, aiea r-
massa e de capacidade. Cada Bçao deverá ser planejada para um-

contendo tarefas com ojaus progressivos de dificuldade envolvendo

habliúades. A cada Moco de corteúdos trabalhados, o aluno tieve-- ■

fosendo no próprb Imo, sem folhas â parte, smuladrjs. a wen

lestralmenle, relativos às pnncpais habiidades Babalhadas no QIch_

anterior e, progressivamente, mae compleiias. com o objeavo oe propiciar .

do processo rte aprendizagem dos estudantes com relação às habilidade
partir do trabalho com os desertores da Matriz de Referência do Saeb Ca.:

deve considerar o desenvolvimento da competência matemática a parti c.

dos seguintes desertores: Simulado 1 -D2. D16. 018. DJ9eD36. Sirnuu:

022, D2J, D24. OZ8 e 036. Sinuíado 3 - D3. DA, 025. D26, DZ8 e D3T i:

01. 05. D6. DIZ, D13. D15 e 026 todos relerentes a Matriz de Relwenc.j;,

Matemática. No livro de Matemática, deverão estar nsendss tolha5 cfc -

gabartos destacaveis, nao sendo loBias a parte, que deverão ser prtmiiO

alunos ao realizarem o simulado, paia que se familiarizem com o rnode

oficiais, simiar ao das avaliações ettemas.

Matorál d* apoio pedagógico part o 7* «no do Ensino Fundamenta:

Portuguesa: Uvro consumhel, destinado aos alunos do P ano

undamemal. com tetos e atividades selecionados e elaborados a paru a

Referencia do Saeb. A seqüência de conteúdos deve estar organizada de j

ts conteúdos defhidos pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) pj. .

lonsidoando uma ordem crescente de dificuldade. Em Língua Port-j

atMdades devem trazer uma raversidade de gêneros teitusis a pan<r o ■

organcem enercteios de compreensão que trabalhem mullçlas habilnlaút:'

apreensão dos variados senados de dletenles tentos, tais como m*_

mistério, poema contemporâneo e haicai. letra de canção, soneto, (ák.,!

Sinopse, Mogrâtica. cordel, relato de memória, romance, cana abe'r-

publicitário, artigo de divulgação certifica, depoimento, entrevista e antigo :,

com o objetm de consolidar a competência leitora. Cada kçâo deverá st- .

para uma hora/aula, contendo tarefas com graus ptogressams o> .:

envolvendo diferentes habüdades. A cada bloco de conteúdos iralwlhauc-

deverá encorwar inserido no próprio livro, sem folhas â pane, simulaoc.

aplicados bmestraimente. relstMJS *s principais habariades Irabaltisdas -u

Hcoes anterior e. progressivamente mais compleiais. com o objetivo de i ■

avaliação do processo de aprendiiagem dos estudantes com relação ai >: ■

píevBtas a partir do trabalho com os desentoras da Mam; Oe Heferênc..;

Cada sinulado deve considerar o desenvolvimento da competência Ipiioi,.

dlsposir^dosserjuntesdesertores: SimularJoi -OS. 06, D9, D10. D'l !'

Smulado2-OZ. D3, D14, D15, D19e020, Simulado 3-Dl, 04. D6. D8 :"

D1Í. Simitódo 4 - D5. D7. DB. D14. D1B. DZO e 021 todos referentes . '

Referência do Saeb de Língua Portuguesa. No livro de Língua Português,.

estar inseridas folhas de respostas / gabartos destacaveis. nao sendo ftJM,:

que deverão ser preenchidas petos alunos ao realizarem o simulado pü

famliaráem com o modelo de provas oficiais, smiar ao das avaliações eur

Material da apoio pedagógico para o 7* ano do Ensino Funosr

Matemática: üwo consumrvel, destinado aos alunos do 7" ano j

undamental. com teidos e atMdades selecionados e elaborados a pati c . '

Referencia do Saeb. A seqüência de conteúdos deve estar organizada i)n :r

is conteúdos definidos pela Base Nacional Comum Cimicular (BNCC) pa-,

considerando uma ordem crescente de dfculdade. Em Matemática, o foo-

domínio de estratégias de calcuio que levem ao desenvorvimento da co-

mstemáuca, por meio de questões que guiem os alunos, de modo rJi-Lih

etapas que perpassem desde a compreensão da inguagem maiem,i!:,

enunciados até a resolução das síuaeoes-problema, contemplando i>

imenlem essa processo, tais como: reta numérica, operações g probir-

imeros hteros. medidas e raiz quadrada, coordenadas cartesmms. d,i

oWemas com números raaonais. frações, Eqxessües algeorica-j

Quadriáteros. Problemas envolvendo gráficos, Parlmetro e Arpa. Po- ■

Grandezas proporcionais. Construção de tabelas e gráficos Cada liç;ío .:•

plantada para uma horaíaula, contendo tarefas com graus ptoq<c--

dihculdade envotvBndo düerentes habiidades. A catía btoco de :.

ffabalhados, o aluno deverá encontrar inserido no próprio Iwo, sem lolh.v

simulados. a serem aplicados bmestratmente. relativos às principal ;-.!

trabalhadas no bloco de Kçôes anterior e. proyesswamente, mars complei.-

objetivo de propiciar a avaliação do processo de aprendiiagem dos esiuc,: í

relação as habüdades previstas a partr do trabalho com os descritores d

Referencia do Saeb. Cada simulado deve considerar o desenvolvi ,

competencie matemática a parti da deposição dos seguintes desemorts i ■

- D9. 015. 016. 018, D20. 027 e D18. Simulado 2 - D17. D18. D21. 022 i).

026, Simulado 3 - D3, 04, Dtt, D26 e 036, Simulado 4 - 012. D13. D25 C,

D37 todos referentes a Matriz de Referência do Saeb de Matemática N

Matemática, dewerao esta hseridas folhas de respostas / gabartob deitai.

sendo folhas a parte, que devetâo ser preenchidas pelos atunoi ao icj :

simulado, para que se tamiiareem com o modelo de provas oficiais sn .:■
avalisçAes eMemas.

.fado

■.içao

00010L



Matarial da «poio pedagógico para o 8a UM do Ensino Fundamentai -

lortuguau: Livro consumhiel, destinado aos alunos do S° an:

rundamental, com textos e Mwidades selecionados e elaborados a pan<
teferencà do Saeb. A seqüência de conteúdos deve estar organizada df- ,

is conteúdos definidos pela Base Nacional Comum Curricular (BNCCj t,i

onsiderando uma otdem crescente de dificuldade. Em Língua Pt;-i

ttwJades devem trazer uma dmrsidade de gâneros teiíuac, a partir c.

irgarazem exercícios de compreensão que trabalhem mültçlas hab4idar.->

ipreensao dos variados sentidos de diferentes leitos, tais como auto.toi

xologo. romance, resenha critica, crônica, notícia, estatuto, aba i

■eportagem, erwevista, ora, cartum, manual de inanições, biografia j '

«ligo de opiiiao. editorial e artigo de divulgação cientifica, com i>

:onsohdar a competflncia \etae. Cada lição devera ser planejas.

Tora/aula, contendo tarefas com graus progressivos de ddculdad'

Serentes hablidades. A cada bloco de conteúdos trabalhados o ..

enconoar inserido no prôpno Imo. sem folhas a parte, simulados, a srn ,

binesBaimente. com aprorimadamente 56 questões, relativas .;■

hablidades trabalhadas no bloco de lições anterior e, praqrevjw

:omplexas, com o objetivo de propiciar a avaliação do processo de aprerv

sstudantes com relação as habilidades previstas a parti do irab.:

descritores da MaDiz de Referencia do Saeb. Cada smulado dew

desenvotvinerrto da competência letora a partir da disposição <).-■

desertores: Stniiado 1 - 03. W, D6, D9, D10, D11 e D20. Simulaoo 2 -

12, D15, D17 e 018, Simulado 3 - 05, D13, 015, 016, D17, 019 e 02:

D7, D8. D9. D12, 013. 014 e D21 todos referentes a Matril de Referir.

le Língua Portuguesa. No livro de Língua Portuguesa, deverão estar n-~i

le respostas / gabartos destacávee, nao sendo tolhas a parte, que

jreenchdas pelos alunos ao realizarem o simulado, para que se Iam»,.' ,

iodeis de provas oficiais, sinlar ao das avaliações eternas.

w

Material de apoio pedagò^co para o B* ano do Ensino Fund.n

MamMfca: Livro consumhiel, destinado aos alunos do B" anc

:undamental, com textos e anvMtades selecionados e elaborados a parti

Referencia do Saet). A seqüência de conteúdos deve estar organizada •:■■

js conteúdos dehnidos pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) c

considerando uma ordem crescente de dificuldade. Em Malemãlica u Io

domlmo de estratégias de cálcuto que levem ao desenvolwnenio dj

matemática, por meio tte questões que guiem os alunos, de modo d^:,
etapas que perpassem desle a compreensão da linguagem matr>- :

enunciados ate a fesohjçao das síuaçoes-problemB. contcmplandt.

fomentem esse processo, tais como: Potenciaçao. Radiciaçao, Numeram ■

numéricas. Problemas envolvendo tabelas e gráficos. Propriedades de

quadriateros. problemas com números racionas, constniçao de. taoe i

perímetro, área, eiprossoes algebricas, volume e capacida='.

porcentagem, mapas e figuras geométricas, amptecao e redução ue <-.

lição devera ser planejada para uma hora/autó, contendo lareíd-

progressivos de díiculdade envolvendo diferentes habilidades A z,-.v

conteúdos trabalhados, o aluno devera encontrar msendo no próprio li\-

parte, simulados, a serem aplicados trimestralmente, com apronm.

questões, relativas às principais habriidades trabalhadas no bloco de In/-

progressivamente, mais complexas, com o objetivo de propiciar a

processo de aprendizagem dos estudantes com relação as haBilriadi

partir do trabalho com os desertores da Matriz de Referência do Saeb <_,

deve considerar o desenvolvniento da competência matemática a partir

dos seguifles descritores: Simulado 1 - D16. D17. 01B. D19, D25. D2í

Sanulado 2 - D3, 04. 017, D19, 026 e D37, Smuiado 3 -D3. 04 C".-

D26 e D30. Simulado 4 - Dl, D2, D5. 014. D28 030 e 034 todos rclp---

de Referencia do Saeb de Matemática. No Iwo de Matemática .!■

hsenoas folhas de respostas' gabartús destaeíveis. nâo sendo folha1.

deverão ser preenchidas pelos alunos ao reafearem o simulado :

lamiiariiem com o modelo de provas olicials. sinlar ao das avaliações t >•

UMtrúl d* apoio padagbgico para o 9* ano do Ensino Fundamem

Português*: Livro consumrvel, destinado aos alunos do 3" an.

Fundamenial, com leitos e ativkJades selecionados e elaborado5 a pa1" ■

Referencia do Saeb. A seqüência de conteúdos deve estar organizada -.■

os contEOdos definidos pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC :

considerando uma ordem crescente de dificuldade. Em Língua P

atividades devem trazer uma diversidade de gêneros lenuais a part-r -

crganuBm eieiclcios de compreensão que trabalhem múltiplas habiid.' i-

apreensão dos variados sentidos de dWerentes tedos, tais corro

autobiografia, crOnicB. conto e romance de ficção cientifica, lira can..

fábula, mruconto. haicai e soneto, verbete enciclopédico e de dciona-»

instruções, anünco puMctório. rtograTico, resumo, resenha crit»:a. arto

carta denunca, notícia e reportagem com o objetivo de consolida' ^

leitora. Cada Içao deverá ser planejada para uma horaíaula. conier.a-.

graus progressivos de dftcuMade envolvendo diferentes habínJadéb A i

conteúdos trabalhados, o ahx» rJeverâ encontrat inserido no prôprm Ir,-

a pane, sinulados. a serem aplicados bimeslralmente, com ap'oa.~

questoes. relativas as prinepais habilidades trabalhadas no bloco Oe i-r

progressivamente mae comptenas. com o objetivo de propiciar a ■

processo de aprendizagem dos estudantes com relação âs habilKkvi-

parir do trabattio com os desertores da Matriz de Referencia do Sac.s '.

deve considerar o desenvotwnento da competência leitora a partir da 1

segurtes desertores: Sinulado 1 - 05. D7. D9, D10. D11.D12e Dit ■

D3,D4. 06. D1B, D19. 020 e D21, Simulado 3- Dl, D3. D4 D5 D^

Sèniiado 4 - 02. Dfi. D13, D14, D15, D17 e D21 todos rerereni--

Referénda do Saeb de Língua Portuguesa. No livro de Língua Ponjr:..

estar nseridas Idhas de respostas / gabaritos destócaveK. nflo v-nóc*

que deverão ser preenchidas pelos alunos ao realizarem o simulad '

(amiiareem com o modeto de provas oficiais, smlar ao das avaliações >■■<
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MMfial de apoio padagãgico pira o 0* >no do Ensino Funda

Halwnatici: Lwo consumlvel. destinada aos alunos do 9° ano

fundamentei, com tentos e atividades selecionados e elaborados a parti !

Referenda do Saeb. A seqüência de conteúdos deve estar organizada de

os conteúdos definidos pela Base Nacional Comum Curricular (SNCCl \*.<

considerando uma ordem crescente de dificuldade. Em Matemática □ toe:

domínio de esffalégias de calculo que levem ao desenvolvimento da ■

matemática, por meio de questões que guiem os akmos. de modo de:,'

etapas que perpassem desde a compreensão da linguagem maLem-i .

enunciados ale a resolução das situaçoes-problenia. contemplando

fomentem esse processo, tas como: Frações e rkecmaÉ. medidas e p'

esoluçâo de problemas, rodeas b problemas com numeras racmnais

atgebricas. figuras semelhantes, plano cartesano pomo médio, porirr. ■■

proporções e grandezas, ângulos e triângulo retanguto. equações poiinr-

Grau, equações e inequaçOes. tabelas e gráficos, resolução de sisier.j

cartesiano. polígonos e creunferência. área e volume. Cada lição ■■

planejada para uma hera/aula, comendo tarefas com graus progr-

dificuldade envolvendo diferentes habilidades. A cada bloco ov-

trabalhados. o aluno devera encontrar hsefido no próprio livro, sem Io."

simulados, a serem aplicados oinestralmente. com aproramadameme -

relativas as principais riabiidades trabalhadas no bloco de lições :

proyesswamenle, mais complexas, com o objetivo de propiciar a í,1

processo de aprendizagem dos estudantes com relação as habiMaOc '

parttr do trabalho com osdescriorea da Matril de Referência do Saeb Ca-.

deve considerar o desenvorvinento da competência matemática a pane J .

dos segurtes descrüotes: SmUado 1 -D1S. 019. D21, 021.022. D23

028, Sinulado 2 - OS, D7. D9. 024, D 29, D30 e D32 . Simulado 3 ■■ r>

028, 031, D13. DM e 037, Simulado 4 - 04. 08, D11, Dl3, D14. 02B ,■

referentes a Matriz de Referência do Saeb üe Matemática. No livro dt '.'

deverão estar meridas folhas de respostas / gabaritos deslacavers, «ao v

a parte, que deverão ser preenchidas pelos alunos ao realizarem □ si" .'

que se lamiiarizem com o modelo de provas oficiais, smíar ao da;

eaemas

000103
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Material da apoio pedagógico para o 9* ano do Ensino Fundai

MatamÉbci: LJvro consumhnl, destinado aos alunos do 9° ano

Fundamental, com textos e atMdades selecionados e elaborados a par» J

Referencia do Saeb. A seqüência de conteúdos deve eslar organizada de- -

05 conteúdos deftiktos pela Base Kacional Comum Curricular (BNCCj p,r

considerandb uma ordem crescente de SficuMade Em Matemática, o loc;

domino de estratégias de cálculo que terem ao desenvolvmemo da ■ -

matemática, por mek) de quesoes que guiem os alunos, de moda de ia

etapas que perpassem desde a compreensão da ínguagem matem-,

enunciados até a resolução das sitiiacoes-probiema, contemplando -

fomentem essa processo. taÉ como: Frações e deemas, medidas c p: ■

resolução de problemas, radicais e problemas com números racionais -

algebricas. hguras semelhantes, plano cartesiano: ponto médio, penn.::-

proporcúes e grandezas, ângulos e triângulo retanguto, equações polmc"

Grau. equações e hequaçOes. tabelas e gráftoí, resolução tín sisium:

cartesiano. polígonos e creunferencia, área e volume. Cada lição '

planejada para uma hora/aula, contendo larefas com graus piog-> -

(ffiajldade envolvendo dXerenles habilidades A cada bloco de

trabalha*», o aluno devera encontrai iiserido no próprio livro, sem Iot...

simulados, a serem aplicados bmestralmente. com aproamadamente ■'-

relativas as prwicpals habiidades trabalhadas no bloco de lições

progressivamente, mais compleias. com o Objetiw) de propiciar a a;

processo de aprendéagem dos estudantes com relação as habilidade^

partr do trabatio com os desertores da Matriz de Referencia do Saeb Cad

deve consktoar o desenvolvimento dB competência matemática a partir 3.

dosseguHesdasertores: Sinulado 1 -D15. D19, D21, D21, D2Í. DÍ3. .

026, Simulado 2 - D5. D7, 09, D24. O 29, D30 e 03? . Smulado 3 - Oi

028, 031, 033. 036 e 037. Sinulado 4 - D4. D8. 011. D13. Dl4 D28 t .

referentes a Maetc de Referencia do Saeb de Matemática Mo lmo de '.'

deverío estar inseridas folhas de respostas / gabaritos desJacávers. não '.-

a parte, que deverão ser preenchidas pelos atunos ao realizarem o v -

que se tamiiariiem com o modelo de provas oficias, sinilar ao da-

extemas.

Mataria! da apoio pedagógico pari q Protas^or - Planejador Di

consumrvel, destinado aos professores do Ensino Fundamental 1 e 2 mat«

informações importantes, que coftburso para as práticas pedagógicas Oi,

O Oarb do Professor, possui rtormaçôes, conteúdos e aponlamenios a r

conteodos mfirarBdos aos atunos, dandoJhessubsMiDs para aualiar nop^

iscotar e no montoramento do projeto. As abordagens encontram se ali-,;

a Ualrii de Referencia do Saeb. assin como organizadas tis atoii

conteúdos definidos pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) pa-

Fundamental- Devera ser dtsponbttzado ambiente virtual que (ornei;a a a;.

uma visão geral acerca do aprendizado dos estudantes no que d'i

competêncB letoa e competência matemática, onde devem ser tabula».-

dos simulados (elos pelos eSudantes. propiciando a professot o mnniin

evolução do aluno. Vhciiado aos lelaUirios (fcponiüiados no ambt.
deverão ser realizadas capactaçoes presenciais ou remotas, definidas

alrtiamento prévio entre as partes, contemplando a apresentação do ma1'"

e seus recursos complementares. bem como a oferta de estratégias de v"

paror do ttognostieo apresentado por meio dos smulados.

Malária! d» apoio padaqú^co para o Coordenador - Ensino Fundam*

Livro consumfvel. destinado aos Coordenadores, em volume ndivWualiZjc

área de atuação. Ensino Fundamento! l ou 2. 0 material contem -,■

rnporlartes, que contnburao para as praticas pedagógicas e ar

Coordenadores. O Manual do Coordenador desenvolvido para pos-;

jornada para a educação de qualidade. O piofissbnal contará com inloi^r- a

a gestão pedagógica e suas atribuições, norteando a sua aluaçâo ;i

apontamertos inportantes no que tange ao SAEB e o IDEB. conceito', i

para Impiemerlacâa do Projeto, inclusive com planos de ação para úm ,

professores, bem como â proposta pedagõgca. As abordagens p-r

alinhadas com a Matriz de Referencia do Saeb. assin como ofgarwartrt'

com os corleudos definidos pela Base Nacional Comum Curricular [8M.

Ensho Fundamental. Devera ser disponibilizado ambiente vtlual que (or-

docentes uma «sâo geral acerca do aprendizado dos estudantes e dese-

professor no que diz respeito a competência leitora e competência matar.

devem ser tabulados resultados dos simulados feios pelos estudantes pr-.L

coordenador o monitoramento da evolução do projeto de forma macro Vi

relatórios cfcponMizados no ambiente vnual. deverão ser realiiadas c>i

presenciais ou remotas, derhidas a partir de alinhamento prévio entre

contemplando a apresentação do material didático e seus recursos com pi.

bem como a oferta de estratégias de intervenção a par» do diagnosticu a^

por meio dos sinulados.

. de

jarte.

■.«;ao

uio,

,nlos

\-t úa



Guia de Recursos Didáticos destilado aos professores atendendo do

totalmente articulado com os livros individualiiados dos alunos, atordjnü

de matemática.

Guia de Recursos Didáticos destilado aos professores atendendo de '

totalmente articulado com os liwos iKMdualizados dos alunos, abordara

de português.

Guie de Recursos Didáticos destinada aos professores atendendo do s

totalmente articulado com os liwos individualizados dos alunos, abordam^

Guia de Recursos Didáticos destinado aos professaces atendendo do c

totalmente articulado com os livros indMdualizados dos alunos, abordani-

de português.

TOTAL GERAI ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO:

ano.

. iplma

ano.

. .plana

i.iplma

1 ano,

nplina

RS

RS

KS

RS

142,00

142,00

142.00

142.00

RJ

RS

RS

RI

145.00

145,00

145.00

H5.0O

RS

RS

R$

RS

142,00

142,00

112,00

> 4 2.00

RS

RS

RS

RS

429,00

429,00

429.00

42B.OO

RS

RS

RS

RI

1*3.00

143,00

143,00

143,00

BO

80

K

25

RS

RS

RS

RS

RS

11.440,00

11.440,00

357S.O0

809.668^)0

Sobradinho-Bariia, 23 de novembro de 2C?

w
Rosemarv da Silva Bezerra

Matrícula n* 11671

Servidor(a) responsável pela captação dos orçamentos (cotaç ■.-.- de mercado)

•O presente termo foi eleborado conforme informações cor-- -ítes nas três cotações realizadas entre empresa do ramo pertinente na

*Em anexo requisiçâo(ões) e respectivas cotações.

*O presente termo será destinado a Secretaria requisitante p ■. m competente despacho.

oooioí
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO
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CNPJ. 16.444.804/0001-10

(ETP)

ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES

000105

1. INTRODUÇÃO

As contratações governamentais produzem significativo impacto na atividade
econômica, tendo em vista o volume de recursos envolvidos, os quais, em grande parte são
instrumentos de realização de políticas públicas. Neste sentido, um planejamento 'bem
elaborado propicia contratações potencialmente mais eficientes, posto que a realização de
estudos previamente delineados conduz ao conhecimento de nossas
modelagens/metodologias ofertadas pelo mercado, resultado na melhor qualidade do gasto e
em uma gestão eficiente dos recursos públicos. (SEGES/MPOG, 2017).

Neste contexto, o oresente documento apresenta não apenas os estudos preliminares
realizados pela equipe da Secretaria de Educação que serve, essencialmente, para assegurar
a viabilidade técnica e econômica da contratação pretendida, com todas as etapas previstas no
art. 24, § 1o, mas também traz o estudo de gerenciamento de riscos, materializado no mapa de
riscos, conforme art. 26 da referida instrução, observados os demais parágrafos.

2. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Conforme previsão legal contida na Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações
posteriores, Lei Complementar n°. 123/06, alterada pela Lei n°. 147/2014, e pela Lei n°. 10.520,
de 17 de julho de 2002, pelos Decretos Federais n°. 3.555/00 e 7.892/1 e, demais normas
complementares pertinentes e peias condições a seguir expostas.

Faz-se necessária a aquisição dos referidos materiais pedagógicos implementar o
sistema híbrido de ensino, para aperfeiçoamento da gestão administrativa, a interatividade
digital e pedagógica entre os profissionais da educação, os alunos e a comunidade escolar,
mediante apoio técnico do Departamento de Tecnologia e Informativa da Prefeitura Municipal
de Sobradinho.

Os serviços são considerados "comuns", pois enquadram-se na classificação nos
termos do parágrafo único do art 1o, da Lei 10.520, de 2002" Consideram-se bens e serviços
comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade

possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no
mercado."

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A contratação para a execução dos serviços deverá obedecer, no que couber ao
disposto na Lei n°. 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, bem como nas
seguintes normas:

a) Cartilha Para Elaboração De Projeto Básico Ou Termo De Referência.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES, ACOMPANHADAS DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E
DOS DOCUMENTOS QUE LHE DÃO SUPORTE.

4.1 A descrição, bem como o respectivo quantitativo a ser contratado está descrito
conforme tabela abaixo:

ITEM

01

DESCRIÇÃO

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

Descrição complementar do produto:

UND

UND

QT.

320
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO
AV. JOSÉ BALBINO DE SOUZA, S/N°, CENTRO - SOBRADINHO-BA
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Material de apoio pedagógico para o 1o ano do Ensino Fundamental - Língua

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

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

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

organizada de acordo com os conteúdos definidos pela Base Nacional

Comum Curricular ;BNCC) para o 1o ano, considerando uma 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 fábuia, com o objetivo de consolidar a competência leitora.

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

graus progressivos oe dificuldade envolvendo diferentes habilidades além

disso devem ser oferecidos Desafios de Leitura, a serem aplicados

bimestralmente, com o objetivo de fornecer aos alunos uma atividade lúdica,

adequada ao gênero e ao mesmo tempo estimulando o desafio de ler com

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

tabuleiros como matenal de apoio ás atividades de leitura e material de apoio

cartonado e destacavel que fomente o trabalho com as competências

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

deverá encontrar inserido no próprio livro, sem folhas á parte, simulados, a

serem aplicados semestralmente, 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 relaçáo 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 feitos pelos estudantes, propiciando a gestão e monitoramento da

evolução da rede de ensino durante a implementação do material e suas

propostas pedagógicas

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

Matemática

Descrição complementar do produto:

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

Matemática: Livro co.nsumivel, destinado aos alunos do 1o ano do Ensino

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

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

organizada de acorco com os conteúdos definidos pela Base Nacional

Comum Curricular (BNCC) para o 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 alfabetização,

contemplando temas que fomentem esse processo, tais como: números e

códigos, formas, sistema monetário brasileiro, percurso e deslocamento,

00010G

UND 320
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seqüências numéricas, adição e subtração, figuras geométricas planas e

espaciais, medidas ae 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 recurso didático e material de apoio cartonado e destacável

que fomente o trabalho com as competências socioemocionais. A cada bloco

de conteúdos trabanados, o aluno deverá encontrar inserido no próprio livro,

sem folhas à parte, simulados, a serem aplicados bimestralmente, com

aproximadamente 30 questões, relativas às principais habilidades

trabalhadas no bloco de lições anterior e, progressivamente, mais

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

aprendizagem dos estudantes com relação 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 aos 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.ii
2A1.2, 2A1.3, 2A1 4 2E1 1, Simulado 3 - 2N1.7, 2A1.1, 2G1.2, 2GI.3]
2N1.5, 2N1.6, 2N2 1 e 2N2.2, Simulado 4 - 2N1.2, 2N1.3, 2N1.4, 2N1.5^
2N1.8, 2M1.1, 2Ei 2 e 2E1.3 todos referentes â 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 2o ano do Ensino Fundamental - 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 iBNCC) 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 ás que serão avaliadas nos exames de alfabetização,

principalmente na Avaliação Nacional de Alfabetização, levando à apreensão

dos variados sentidos de diferentes textos, tais como: Convite, cantiga de

roda, trava-língua, poemas, receita culinária, regras de jogo, história em

quadrinhos, mito, con^o popular, fábula, texto expositivo e jornalístico, com o

objetivo de consolida; a competência leitora. Cada lição deverá ser planejada

para duas horas/auía, contendo tarefas com graus progressivos de

dificuldade envolvendo diferentes habilidades, além disso devem ser

oferecidos Desafios de Leitura, a serem aplicados bimestralmente, com o

objetivo de fornecer aos alunos uma atividade lúdica, adequada ao gênero e

ao mesmo tempo estimulando o desafio de ler com fluência O material do

aluno deve incluir, anda, peças destacáveis e tabuleiros como material de

apoio às atividades ae leitura e material de apoio cartonado e destacável que

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

conteúdos trabalhadcs no livro, o aluno deverá encontrar inserido no próprio

livro, sem folhas à pane. 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

000107
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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 da Matriz de Referência do Saeb do 2o. Ano (Língua

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

de respostas / gaba-tos destacáveis, não sendo folhas a parte, que deverão

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

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

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

Descrição complementar do produto:

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

' Matemática: Livro consumivel, destinado aos alunos do 2o ano do Ensino
Fundamental, com textos e atividades selecionados e elaborados a partir da

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

organizada de acordo com os conteúdos definidos pela Base Nacional

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

crescente de dificuldade. Em Matemática, os livros devem trabalhar

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

situações-problema, desenvolvendo o pensamento estratégico e as

habilidades que serão avaliadas nos exames de alfabetização,

contemplando temas que fomentem esse processo, tais como: figuras,

numerais, números e sistema de numeração decimal, seqüências e

percursos, grandezas e medidas, sistema monetário brasileiro, medidas de

tempo, deslocamento na malha quadriculada, tabelas e gráficos, seqüências

numéricas e conjuntos, multiplicação e divisão, figuras geométricas espaciais

e planas. Cada lição deverá ser planejada para duas horas/aula contendo

tarefas com graus progressivos de dificuldade envolvendo diferentes

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

tabuleiro como matenai de apoio ao uso dos jogos como recurso didático e

material de apoio caaonado 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 35

questões, relativas as principais habilidades trabalhadas no bloco de lições

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

avaliação do processo de aprendizagem dos estudantes com relação ás

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

Referência do Saeb Cada simulado deve considerar o desenvolvimento da

competência matema+ca 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 2E1.1. 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 2o. ano
(Matemática).

UND 335

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

Descrição complementar do produto:

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

UND 416
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Portuguesa: Livro consumível, destinado aos alunos do 3o ano do Ensino

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

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

organizada de acordo com os conteúdos definidos pela Base Nacional

Comum Curricular ;BNCC) para o 3° ano, considerando uma ordem

crescente de dificulcade. 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 vanacios sentidos de diferentes textos, tais como: História em

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

convite, texto instruaonal, conto de fadas, notícia, tirinha, poema narrativo,

receita culinária, diano 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 cartonaao 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 as principais habilidades trabalhadas no bloco de lições

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

avaliação do processo de aprendizagem dos estudantes com relação às

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

Referência do Saeb Cada simulado deve considerar o desenvolvimento da

competência leitora a partir da disposição dos seguintes descritores:

Simulado 1 -D1, D2 03, D5, D9eD10, Simulado 2 - D1, D2, D3, D4, D8 e

D13, Simulado 3 - D 3 D4, D6, D7, D9 e D15, Simulado 4 - D2, D4, D5, D7,

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

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

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

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

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

externas.

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

Matemática

Descrição compiemertar do produto:

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

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

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

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

organizada de acorde: 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 cálcuio 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 aue fomentem esse processo, tais como: Números de

até três dígitos e sis'ema de numeração decimal, reta numérica, adição e

subtração, números e gráficos, localização no plano, poliedros e corpos
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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 matenal do aluno deve incluir, ainda, peças destacáveis de

poiiedros como matenal 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 as principais habilidades trabalhadas no bloco de lições

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

avaliação do processo de aprendizagem dos estudantes com relação ás

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

Referência do Saeb Cada simulado deve considerar o desenvolvimento da

competência matemática a partir da disposição dos seguintes descritores:

Simulado 1 - D10, Di3, 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 - D6, D7 D11, D17, D18, D20 e D27 todos referentes á 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 4o 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

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

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

organizada de acorco com os conteúdos definidos pela Base Nacional

Comum Curricular (BNCCs para o 4o ano, considerando uma ordem

crescente de dificuldaoe. 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 variacos 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 c objetivo de consolidar a competência leitora. Cada

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

progressivos de dificudade envolvendo diferentes habilidades. O material do

aluno deve incluir, ainda, matenal 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 ã parte simulados, a serem aplicados bimestralmente, com

aproximadamente 36 questões, relativas às principais habilidades

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

com o objetivo de propiciar a avaliação do processo de aprendizagem dos
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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 - D1, D2, D3, D4, D5 e D9, Simulado 2 -

D2, D4, D7, D8e Dir Simulado 3-D5, D6, D10, D11, D14 e D15, Simulado

4 - D1, D5, D6, D7 09 e D13 todos referentes à Matriz de Referência do

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

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

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

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

avaliações externas

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

Matemática

Descrição complementar do produto:

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

Matemática: Livro consumivel, destinado aos alunos do 4o ano do Ensino

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

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

organizada de acorco com os conteúdos definidos pela Base Nacional

Comum Curricular ;BNCC) para o 4o ano, considerando uma ordem

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

estratégias de cálculo que levem ao desenvolvimento da competência

matemática, por meio 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, Unidades

de medida de tempo Unidades de medida de capacidade e de massa. Cada

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

progressivos de dificuldade envolvendo diferentes habilidades. Deve-se

incluir material de apoio, em papel cartonado para facilitar o manuseio dos

estudantes, com peças manipuláveis sobre tabuada, frações, além de

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

competências socioemocionais. A cada bloco de conteúdos trabalhados, o

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

simulados, a serem aplicados bimestralmente, com aproximadamente 56

questões, relativas àt principais habilidades trabalhadas no bloco de lições

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

avaliação do processo de aprendizagem dos estudantes com relação às

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

Referência do Saeb Cada simulado deve considerar o desenvolvimento da

competência matemática a partir da disposição dos seguintes descritores:

Simulado 1 - D2, D13 D14, D15, D16, D17 e D18, Simulado 2 - D1, D3, D4,

D6, D7, D24 e D27 Simulado 3 - D10, D11, D21, D22, D23, D25 e D2s!
Simulado 4 - D5, D8 D9, D12. D19, D20 e D28 todos referentes à Matriz de

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

inseridas folhas de respostas / gabaritos destacáveis, não sendo folhas a
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parte, que deverão ser preenchidas pelos alunos ao realizarem o simulado,

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

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

Descrição complementar do produto:

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

Portuguesa: Livro consumivel, destinado aos alunos do 5o ano do Ensino

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

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

organizada de acordo com os conteúdos definidos pela Base Nacional

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

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

uma diversidade de gêneros textuais a partir dos quais se organizem

exercícios de compreensão que trabalhem múltiplas habilidades, levando à

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

verbete, carta, fábula anedota, texto de divulgação científica, conto popular,

poema, notícia, anuncio 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 destacarei que fomente o trabalho com as competências

socioemocionaís. A cada bloco de conteúdos trabalhados, o aluno deverá

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

aplicados bimestralrrente, 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 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 á Matriz de Referência do Saeb de Língua Portuguesa. No livro de

Língua Portuguesa, deverão estar inseridas folhas de respostas / gabaritos

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

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

provas oficiais, similar ao das avaliações externas.

UND 397

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

Matemática

Descrição complementar do produto:

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

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

Fundamental com textos e atividades selecionados e elaborados a partir da

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

organizada de acorde com os conteúdos definidos pela Base Nacional

Comum Curricular iBNCC) para o 5o ano, considerando uma ordem

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

estratégias de cálcu'c que levem ao desenvolvimento da competência

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

UND 397
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e por etapas que perpassem desde a compreensão da linguagem

matemática e dos enunciados até a resolução das situações-problema,

contemplando temas, que fomentem esse processo, tais como: Números e

sistema de numeração decimal, Poliedros e corpos redondos, Adição e

subtração, Multiplicação e divisão, Localização e movimentação no plano,

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

Operações com números na forma de fração, Grandezas e medidas de

comprimento, Perímetro, Localização, movimentação e plano cartesiano,

Números na forma decimal, Operações com números na forma decimal,

Porcentagem, Área Ampliação e redução de figuras, Unidades de medida de

massa, Unidades de medida de capacidade, Tabelas e gráficos. Cada lição

deverá ser planejaaa 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 destacável para o fomento ao trabalho com

competências socioemocionais. A cada bloco de conteúdos trabalhados, o

aluno deverá encorpar inserido no próprio livro, sem folhas à parte,

simulados, a serem aplicados bimestralmente, com aproximadamente 56

questões, relativas as principais habilidades trabalhadas no bloco de lições

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

avaliação do processo de aprendizagem dos estudantes com relação às

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

Referência do Saeb Cada simulado deve considerar o desenvolvimento da

competência matemaTica 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 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 6o ano do Ensino Fundamental - Língua

Portuguesa

Descrição complementar do produto:

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

Portuguesa: Livro consumivel, 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 acorco com os conteúdos definidos pela Base Nacional

Comum Curricular <BNCC) para o 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 reiato 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,
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contendo tarefas com graus progressivos de dificuldade envolvend

diferentes habilidades. A cada bloco de conteúdos trabalhados, o alun

deverá encontrar inserido no próprio livro, sem folhas à parte, simulados,

serem aplicados oimestralmente, relativos às principais habilidade

trabalhadas no bloco de lições anterior e, progressivamente mais complexas

com o objetivo de pnpiciar a avaliação do processo de aprendizagem do

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

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

o desenvolvimento da competência leitora a partir da disposição do

seguintes descritores Simulado 1 - D1, D2, D3, D4, D9, D10 e D12

Simulado 2 - D5, D6. D13. D14, D18, D19 e D20, Simulado 3 - D5, D11

D13, D15, D16, D17e D18, Simulado 4 - D7, D8, D12, D14, D19, D20 e D2

todos referentes à Matriz ae Referência do Saeb de Língua Portuguesa. No

livro de Língua Poruguesa. deverão estar inseridas folhas de respostas

gabaritos destacáveis. não sendo folhas a parte, que deverão se

preenchidas pelos ai unos ao realizarem o simulado, para que se familiarizem

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

Material de apoio pedagógico para o 6o 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 Referenda do Saeb. A seqüência de conteúdos deve estar

organizada de acorde com os conteúdos definidos pela Base Naciona

"omum Curricular .BNCC) para o 6o ano, considerando uma ordem

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

stratégias de cálcuio que levem ao desenvolvimento da competência

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

e por etapas que perpassem desde a compreensão da linguagem

matemática e dos enunciados até a resolução das situações-problema,

contemplando temas que fomentem esse processo, tais como: Reta

numérica e operações, problemas com números naturais, figuras não planas,

leitura, interpretação e construção de tabelas e gráficos, diferentes

representações de urr número, frações, decimais, porcentagem, triângulos e

quadriláteros, operações e problemas com frações e decimais, localização,

giros e ângulos, perímetro e ampliação de figuras, área, medidas de massa e

de capacidade. Cada lição deverá ser planejada para uma hora/aula,

contendo tarefas com graus progressivos de dificuldade envolvendo

diferentes habilidades A cada bloco de conteúdos trabalhados, o aluno

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

serem aplicados bimestralmente, relativos às principais habilidades

rabalhadas no bloco de lições anterior e, progressivamente, mais

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

iprendizagem dos estudantes com relação às habilidades previstas a partir

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

;imulado deve considerar o desenvolvimento da competência matemática a

>artir da disposição dos seguintes descritores: Simulado 1 - D2, D16, D18,

)19eD36, 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

odos referentes à Matnz de Referência do Saeb de Matemática. No livro de
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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 7o ano do Ensino Fundamental - Língua

Portuguesa

Descrição complementar do produto:

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

Portuguesa: Livro consumivel, destinado aos alunos do T 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 T 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, soneto, fábula,

resumo, sinopse, mfográfico, 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 devera 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 ás 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, D14, D15, D19 e D20, Simulado 3 - D1, 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 senão folhas a parte, que deverão ser preenchidas pelos

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

provas oficiais, similar ao das avaliações externas.

UND 351

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

Matemática

Descrição complementar do produto:

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

Matemática: Livro consumivel, destinado aos alunos do 7o ano do Ensino

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

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

organizada de acorde 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 cálcuio que levem ao desenvolvimento da competência

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

UND 351
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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 número

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 nora/aula, contendo tarefas com graus progressivos de

dificuldade envolvendo diferentes habilidades. A cada bloco de conteúdos

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

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

simulado deve considerar o desenvolvimento da competência matemática a

partir da disposição cios 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, D13, D25, D28,

D29 e D37 todos referentes ã 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 pecagógico para o 8o ano do Ensino Fundamental - Língua

ortuguesa

Descrição complementar do produto:

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

'ortuguesa: Livro consumivel, 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

omum Curricular BNCC) para o 8o ano, considerando uma ordem

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

uma diversidade de gêneros textuais a partir dos quais se organizem

exercícios de compreensão que trabalhem múltiplas habilidades, levando à

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

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

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

iografia, 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

rogressivos de dificuldade envolvendo diferentes habilidades. A cada bloco

íe conteúdos trabalhados, o aluno deverá encontrar inserido no próprio livro,

;em folhas à parte simulados, a serem aplicados bimestralmente, com

aproximadamente 56 questões, relativas às principais habilidades

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

;om o objetivo de propiciar a avaliação do processo de aprendizagem dos

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

lescritores da Matriz oe Referência do Saeb. Cada simulado deve considerar

UND 282
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o desenvolvimento da competência leitora a partir da disposição dos

seguintes descntores 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 oe 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, simiiai ao das avaliações externas.

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

Descrição complementar do produto:

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

Matemática: Livro ccnsumível, destinado aos alunos do 8o ano do Ensino

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

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

organizada de acordo com os conteúdos definidos pela Base Nacional

Comum Curricular <3NCC) para o 8o ano, considerando uma ordem

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

estratégias de cáiciio que levem ao desenvolvimento da competência

matemática, por meio cie 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,

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 algébncas volume e capacidade, sistemas, porcentagem, mapas

e figuras geométricas ampliação e redução de figuras. Cada lição deverá ser

planejada para uma hora/auia, 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, reiatives às principais habilidades trabalhadas no bloco de

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

propiciar a avaliação do processo de aprendizagem dos estudantes com

relação ás habilidades previstas a partir do trabalho com os descritores da

Matriz de Referênca do Saeb. Cada simulado deve considerar o

desenvolvimento da competência matemática a partir da disposição dos

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

D36, Simulado 2 - D3 D4, D17, D19, D26 e D37, Simulado 3 - D3, D4, D12,

D13, D14, D26e 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.

UND 282

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

Descrição complemen-yr do produto:

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

UND 248
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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 ordem

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

uma diversidade ae 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 cientifica, tira, cartum e

charge, fábula, mimconto. haicai e soneto, verbete enciclopédico e de

dicionário, manual ce 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 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 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 de Língua

Portuguesa, deverão estar inseridas folhas de respostas / gabaritos

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

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

provas oficiais, simila- ao das avaliações externas.

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

Matemática

Descrição complemertar 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 cálcuio que levem ao desenvolvimento da competência

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

e por etapas que perpassem desde a compreensão da linguagem

matemática e dos enunciados até a resolução das situações-problema,

contemplando temas que fomentem esse processo, tais como: Frações e

decimais, medidas e porcentagem, resolução de problemas, radicais e

problemas com nú-neros racionais, expressões algébricas, figuras

semelhantes, plano canesiano: ponto médio, perímetro e área, proporções e

grandezas, ângulos e triângulo retàngulo, equações polinomiais do 2o, Grau,

000118
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equações e inequações, tabelas e gráficos, resolução de sistemas no plan

cartesiano, polígonos e circunferência, área e volume. Cada lição deverá se

planejada para uma hora/auia, contendo tarefas com graus progressivos d

dificuldade envolverão diferentes habilidades. A cada bloco de conteúdo

trabalhados, o aluno devera encontrar inserido no próprio livro, sem folhas

parte, simulados, a serem aplicados bimestralmente, com aproximadament

56 questões, relativas às principais habilidades trabalhadas no bloco d

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

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

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 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 livre 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 -

Matemática

Descrição complementar do produto:

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

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

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

Matriz de Referencie 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 meie 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, 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 aproximadamente

56 questões, relativas às principais habilidades trabalhadas no bloco de

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

propiciar a avaliação fio 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
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seguintes 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 á 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 aiunos ao realizarem o simulado, para que se familiarizem

com o modelo de probas 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 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 Fundamentai Deverá ser disponibilizado ambiente virtual que forneça

á aos docentes uma visão geral acerca do aprendizado dos estudantes no

que diz respeito a 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 compiementares, bem como a oferta de estratégias de

intervenção a partir de diagnostico apresentado por meio dos simulados.

UND 09

Material de apoio pedagógico para o Coordenador

Descrição complementar do produto;

Material de apoio pedagógico para o Coordenador- Ensino Fundamental 1 e

2: Livro consumível. 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, norteanao 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 acordo com os conteúdos definidos pela Base Nacional

Comum Curricular (BNCC) para o Ensino Fundamental. Deverá ser

disponibilizado ambiente virtual que forneça á aos docentes uma visão geral

acerca do aprendizado dos estudantes e desempenho do professor no que

diz respeito á competência leitora e competência matemática, onde devem

ser tabulados resultados dos simulados feitos pelos estudantes, propiciando

ao coordenador o monitoramento da evolução do projeto de forma macro.

Vinculado aos relatórios disponibilizados no ambiente virtuai, deverão ser

UND 09
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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.

Guia de Recursos Diaâticos

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 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 complemer:ar 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
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5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

A Instrução Normativa 05/2017, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e

Gestão, no Art 24, Inc VI define a necessidade de realização de pesquisa de preços nos

estudos preliminares para aquisição de bens e contratação de serviços em geral nos processos
de aquisição e contratação.

Assim sendo, foi realizada pesquisa de preços junto ao mercado, conforme dados
abaixo apresentados.

EMPRESA A: MD DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

EMPRESA B: PEDAGÓGICA DIST. DE LIVROS & SERVIÇOS EDUC. EIRELI

EMPRESA C: EDITORA MODERNA LTDA

CNPJ.: 21.069.742/0001-43

CNPJ.: 13.344.238/0001-86

CNPJ.: 62.136.304/0002-19

ITEM

01

PRÓ1ÉÍOS

Material de apoio pedagógico

para o 1o ano do Ensino

Fundamental - Língua

Portuguesa

Descrição complementar do

produto:

Material de apoio pedagógico

para o 1o ano do Ensino

Fundamental - Língua

Portuguesa: Livro consumivei.

A

R$

2,00

R$

117,00

R$

112,00

R$

341,00

; V. MÉDIO
; ARiT;f:

R$

113,67

UNtp

UND

|fÜT ;

320

;;||ÍÉblA ;;

R$

36.373,33
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destinado aos alunos do 1o ano

do Ensino Fundamental, com

textos e atividades selecionados

e elaborados a partir da Matriz

de Referência do Saeb A

seqüência de conteúdos deve

estar organizada de acordo com

os conteúdos definidos peia

Base Nacional Comum

Curricular (BNCC) para o 1o

ano, considerando uma oraem

crescente de dificuldade. Em

Língua Portuguesa, o livro deve

enfatizar a aquisição do sistema

de escrita alfabético e dar inicio

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, tínnha

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 fluência. O material do i

aluno deve incluir, ainda, peças ;

destacáveis e tabuleiros como j
material de apoio às atividades

de leitura e material de apoio ;

cartonado e destacável que '

fomente o trabalho com as ;

competências socioemocionais. j

A cada bloco de conteúdos ■

trabalhados no livro, o atuno

deverá encontrar inserido no

próprio livro, sem folhas à parle.

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
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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 a

secretaria de educação, as

escolas e aos professores uma

visão geral acerca do.

aprendizado dos estudantes no :

que diz respeito à competência

leitora e competência

matemática, onde devem ser

tabulados resultados dos

simulados feitos pelos

estudantes, propiciando a

gestão e monitoramento da

evolução da rede de ensino

durante a implementação do

material e suas propostas

pedagógicas. '

Material de apoio pedagógico

para o 1o ano do Ensino

Fundamental I - Matemática

Descrição complementar do

produto.

Material de apoio pedagógico

para o 1o ano do Ensino

Fundamental l - Matemática:

Livro consumível, destinado aos

alunos do 1o ano do Ensino

Fundamental, com textos e

atividades selecionados e

elaborados a partir da Matriz de

Referência do Saeb. A

seqüência de conteúdos deve

estar organizada de acordo com

os conteúdos definidos pela

Base 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

alfabetização, contemplando

temas que fomentem esse

processo, tais como: números e

códigos, formas, sistema

monetário brasileiro, percurso e

deslocamento, seqüências

RS

117,00

R$

112,00

R$

341,00

RS

113,67 UND
320

R$

36.373,33

Página 19 de 53



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

CNPJ. 16.444.804/0001-10

000124

numéricas, adição e subtração,

figuras geométricas pianas e

espaciais, medidas de tempo

decomposição, tabelas e

gráficos. Cada lição devera ser

planejada para duas horas/aula

contendo tarefas com graus

progressivos de dificuldade

envolvendo diferentes

habilidades. O material do aluno

deve incluir, ainda, peças

destacáveis como material de

apoio ao uso dos jogos como

recurso didático e material de

apoio cartonado e destacável

que fomente o trabalho com as

competências socioemocionais

A cada bloco de conteúdos

trabalhados, o aluno deverá

encontrar inserido no próprio

livro, sem folhas à parte,

simulados, a serem aplicados

bimestralmente, com

aproximadamente 30 questões,

relativas às principais

habilidades trabalhadas no

bloco de lições anterior e

progressivamente, mais

complexas, com o objetivo de

propiciar a avaliação do :

processo de aprendizagem dos :

estudantes com relação ãs

habilidades previstas a partir do

trabalho com os descritores da .

Matriz de Referência do Saeb.

Cada simulado deve considerar ■

o desenvolvimento da

competência matemática a partir

da disposição dos seguintes

habilidades: Simulado 1 -;

2N1.1, 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, 2N1 3.

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

2E1.2 e 2E1.3 todos referentes

à Matriz de Referência do Saeb

de Matemática.

Material de apoio pedagógico

para o 2° ano do Ensino

Fundamental - Língua

Portuguesa

Descrição complementar do

produto:

Material de apoio pedagógico

para o 2o ano do Ensino

Fundamental - Língua

Portuguesa: Livro consumívei.

■2.00

R$

117,00

R$

112,00

RS

341,00

R$

113,67 UND
335

R$

38.078,33
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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 2°

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

alfabetização, principalmente na

Avaliação Nacional de

Alfabetização, levando a

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 i

expositivo e jornalístico, com o

objetivo de consolidar a .

competência leitora. Cada lição

deverá ser planejada para duas

horas/aula, contendo tarefas i

com graus progressivos de

dificuldade envolvendo :

diferentes habilidades, além '

disso devem ser oferecidos;

Desafios de Leitura, a serem ;

aplicados bimestralmente, com

o objetivo de fornecer aos !

alunos uma atividade lúdica,

adequada ao gênero e ao

mesmo tempo estimulando o

desafio de ler com fluência. O

material do aluno deve incluir,

ainda, peças destacáveis e

tabuleiros como material de

apoio às atividades de leitura e

material de apoio cartonado e

destacávef 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 39 questões,

relativas às principais

habilidades trabalhadas no
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bloco de lições anterior e.

progressivamente mais

complexas, com o objetivo de

propiciar a avaliação do

processo de aprendizagem dos

estudantes com relação as

habilidades previstas a partir de

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 2o. Ano

{Língua Portuguesa). No livro de

Língua Portuguesa, deverão

estar inseridas folhas de

respostas / gabaritos :

destacáveis, não sendo folhas a

parte, que deverão ser i

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 consumível, destinado aos

alunos do 2o ano do Ensino

Fundamental, com textos e

atividades selecionados e

elaborados a partir da Matriz de

Referência do Saeb. A

seqüência de conteúdos deve

estar organizada de acordo com

os conteúdos definidos pela

Base Nacional Comum

Curricular (BNCC) para o 2°

ano, considerando uma ordem

crescente de dificuldade. Em

Matemática, os livros devem

trabalhar conceitos

fundamentais da Matemática por

meio de jogos e da resolução de

situações-problema,

desenvolvendo o pensamento

estratégico e as habilidades que

serão avaliadas nos exames de

alfabetização, contemplando

temas que fomentem esse

processo, tais como: figuras.

numerais, números e sistema de

numeração decimal, seqüências

e percursos, grandezas e

R$ [ R$

'2,00 I 117,00

R$

112,00

R$

341,00

R$

113,67 UND
335

R$

38.078,33
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medidas, sistema monetário

brasileiro, medidas de tempo

deslocamento na malha

quadriculada, tabelas e gráficos.

seqüências numéricas e

conjuntos, multiplicação e

divisão, figuras geométricas

espaciais e planas. Cada lição

deverá ser planejada para duas

horas/aula contendo tarefas com

graus progressivos de

dificuldade envolvendo

diferentes habilidades. O

material do aluno deve incluir.

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 folhas à parte,

simulados, a serem aplicados

bimestralmente, com

aproximadamente 35 questões

relativas às principais

habilidades trabalhadas no .

bloco de lições anterior e.

progressivamente, mais.

complexas, com o objetivo de

propiciar 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 j

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, j

2M1.4, 2M1.7, 2M2.3 e 2E1.1. ;

Simulado 3 - 2N1.2, 2A1.2 I

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 2o. ano (Matemática).

Material de apoio pedagógico

para o 3o ano do Ensino

Fundamental - Língua

Portuguesa

Descrição complementar do

R$

■2.00

R$

117,00

R$

112,00

R$

341,00

R$

113,67 UND
416

R$

47.285,33
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produto:

Material de apoio pedagógico

para o 3o ano do Ensino

Fundamental - Língua

Portuguesa: Livro consumível.

destinado aos alunos do 3o ano

do Ensino Fundamental, com

textos e atividades selecionados

e elaborados a partir da Matriz

de Referência do Saeb A

seqüência de conteúdos deve

estar organizada de acordo com

os conteúdos definidos pela

Base Nacional Comum

Curricular (BNCC) para o 3o

ano, considerando uma ordem

crescente de dificuldade. Em

Língua Portuguesa, as

atividades devem trazer uma

diversidade de gêneros textuais

a partir dos quais se organizem

exercícios de compreensão que

trabalhem múltiplas habilidades,

levando à apreensão dos

variados sentidos de diferentes .

textos, tais como: História em

quadrinhos, fábula, instruções :

de confecção, poema, carta

pessoal, bilhete e convite, texto I

instrucional, conto de fadas,

notícia, tirinha, poema narrativo.

receita culinária, diário pessoai, '

anúncio publicitário, conto de ;

assombração, regras de jogos, '■

conto de mistério e texto de ,

divulgação científica, com o i

objetivo de consolidar a j

competência leitora. Cada lição í

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

graus progressivos de :

dificuldade envolvendo i

diferentes habilidades. O !

material do aluno deve incluir i
i

material de apoio cartonado e |

destacável que fomente o i

trabalho com as competências

socíoemocionais. 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 trabalhadas no

bloco de lições anterior e,

progressivamente mais

complexas, com o objetivo de

propiciar a avaliação do
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processo de aprendizagem dos

estudantes com relação as

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 - Di.

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
i

simulado, para que se

familiarizem com o modelo de

provas oficiais, similar ao das

avaliações externas.

Material de apoio pedagógico

para o 3o ano do Ensino

Fundamental - Matemática

Descrição complementar do

produto:

Material de apoio pedagógico

para o 3o ano do Ensino

Fundamental - Matemática

Livro consumível, destinado aos

alunos do 3o ano do Ensino

Fundamental, com textos e

atividades selecionados e

elaborados a partir da Matriz de

Referência do Saeb. A

seqüência de conteúdos deve

estar organizada de acordo com

os conteúdos definidos pela

Base Nacional Comum

Curricular (BNCC) para o 3o

ano, considerando uma ordem

crescente de dificuldade Em

Matemática, o foco deve ser o

domínio de estratégias de

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,

RS

12,00

R$

117,00

R$

112,00

R$

341,00

R$

113,67 UND
416

R$

47.285,33
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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 ate

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 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 J

habilidades trabalhadas no '

bloco de lições anterior e. i

progressivamente, mais '

complexas, com o objetivo de .

propiciar a avaliação do '

processo de aprendizagem dos i

estudantes com relação ás;

habilidades previstas a partir do j

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 t

- D6, D7, D8, D9, D13, D15 e |
D28, Simulado 4 - D6, D7, D11. í

D17, D18, D20 e D27 todos |
referentes à Matriz de i
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Referência do Saeb de

Matemática. No livro de

Matemática, deverão esta-

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 ae

provas oficiais, similar ao das

avaliações externas.

Material de apoio pedagógico

para o 4o 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 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 à° '■

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, i

levando à apreensão dos!

variados sentidos de diferentes ■

textos, tais como: tirinha, fábula, j

texto informativo, conto, texto

expositivo, poema, verbete,

notícia, texto de divulgação

científica, crônica, carta, anúncio

publicitário, conto popular e

mito, com o objetivo de

consolidar a competência

leitora. Cada lição deverá ser

planejada para uma hora/aula.

contendo tarefas com graus

progressivos de dificuldade

envolvendo diferentes

habilidades. O material do aluno

deve incluir, ainda, material de

apoio cartonado e destacável

que fomente o trabalho com as

competências socioemocionais

A cada bloco de conteúdos

UND
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trabalhados no livro, o aluno

deverá encontrar inserido no

próprio livro, sem folhas à pane

simulados, a serem aplicados

bimestralmente, com

aproximadamente 36 questões.

relativas às principais

habilidades trabalhadas no

bloco de lições anterior e.

progressivamente mais

complexas, com o objetivo de

propiciar a avaliação do

processo de aprendizagem dos

estudantes com relação ás

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, D4, D5 e D9, Simulaao

2 - D2, D4, D7, D8 e D11 i

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 Lingua

Portuguesa. No livro de Lingua

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 i

provas oficiais, similar ao das

avaliações externas.

Material de apoio pedagógico

para o 4o ano do Ensino

Fundamental I - Matemática

Descrição complementar do

produto:

Material de apoio pedagógico

para o 4o ano do Ensino

Fundamental I - Matemática:

Livro consumível, destinado aos

alunos do 4o ano do Ensino

Fundamental, com textos e

atividades selecionados e

elaborados a partir da Matriz de

Referência do Saeb. A

seqüência de conteúdos deve

estar organizada de acordo com

os conteúdos definidos pela

Base Nacional Comum

Curricular (BNCC) para o 4o

ano, considerando uma ordem

crescente de dificuldade. Em

:2.00

R$

117,00

R$

112,00

R$

341,00

R$

113,67 UND
379

R$

43.079,67
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Matemática, o foco deve ser o

domínio de estratégias de

cálculo que levem ac

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,

Unidades de medida de tempo.

Unidades de medida de

capacidade e de massa. Cada '■

lição deverá ser planejada para ;

uma hora/aula, contendo tarefas

com graus progressivos de

dificuldade envolvendo

diferentes habilidades. Deve-se

incluir material de apoio, em :

papel cartonado para facilitar o

manuseio dos estudantes, com .

peças manipuláveis sobre i

tabuada, frações, além de

material de apoio cartonado e ■

destacável que fomente o

trabalho com as competências .

socioemocionais. A cada bloco j

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
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Cada simulado deve considerar

o desenvolvimento da

competência matemática a partir

da disposição dos seguintes

descritores: Simulado 1 - D2

D13, D14, D15, D16. D17 e

D18, Simulado 2 - D1. D3, D4

D6, D7, D24 e D27, Simulado 3

- D10, 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 destacáveis, não

sendo folhas a parte, que

deverão ser preenchidas pelos

alunos ao realizarem o

simulado, para que se

familiarizem com o modelo de

provas oficiais, similar ao das

avaliações externas.

Material de apoio pedagógico

para o 5o ano do Ensino

Fundamental - Língua

Portuguesa

Descrição complementar do

produto:

Material de apoio pedagógico

para o 5o ano do Ensino

Fundamental - Língua

Portuguesa: Livro consumível,

destinado aos alunos do 5o ano

do Ensino Fundamental, com

textos e atividades selecionados

e elaborados a partir da Matriz

de Referência do Saeb A

seqüência de conteúdos deve

estar organizada de acordo com

os conteúdos definidos pela

Base Nacional Comum

Curricular (BNCC) para o 5o

ano, considerando uma ordem

crescente de dificuldade. Em,

Língua Portuguesa, as

atividades devem trazer uma

diversidade de gêneros textuais

a partir dos quais se organizem

exercícios de compreensão que

trabalhem múltiplas habilidades,

levando à apreensão dos

variados sentidos de diferentes

textos, tais como: tirinha.

verbete, carta, fábula, anedota.

texto de divulgação científica.

conto popular, poema, notícia,

anúncio publicitário, bula.

reportagem, poema narrativo,

história em quadrinhos, crônica

12,00

R$

117,00

RS

112,00

RS

341,00

RS

113.67 UND
379

R$

43.079,67
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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 à parte,

simulados, a serem aplicados

bímestralmente, 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 desenvolvimento da '

competência leitora a partir da ,

disposição dos seguintes '

descritores: Simulado 1 - D1, :

D4, D8. D9 e D12, Simulado 2 - :

D2, D7, D8, D10, D11 e D15.

Simulado 3 - D3, D5, D6, D10. !

D12 e D14, Simulado 4 - D7. '

D9, D11, D13, D14 e D15 todos ;

referentes à Matriz de

Referência do Saeb de Língua :

Portuguesa. No livro de Língua '

Portuguesa, deverão estar j
inseridas folhas de respostas / j

gabaritos destacáveis, não j

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

Fundamental I - Matemática:

12.00

R$

117,00

R$

112,00

R$

341,00

RS

113,67 UND
397

R$

45.125,67
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Livro consumível, destinado aos

alunos do 5o ano do Ensino

Fundamental, com textos e

atividades selecionados e

elaborados a partir da Matriz de

Referência do Saeb. A

seqüência de conteúdos deve

estar organizada de acordo com

os conteúdos definidos pela

Base Nacional Comum

Curricular (BNCC) para o 5o

ano, considerando uma ordem

crescente de dificuldade. Em

Matemática, o foco deve ser c

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 i

fração, Operações com números [

na forma de fração, Grandezas :

e medidas de comprimento j

Perímetro, Localização,

movimentação e plano j
cartesiano, Números na forma '■

decimal, Operações com j

números na forma decimal.

Porcentagem, Área, Ampliação

e redução de figuras, Unidades

de medida de massa, Unidades

de medida de capacidade.

Tabelas e gráficos. Cada lição

deverá 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 destacável

para o fomento ao trabalho com

competências socioemocionais
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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 as

habilidades previstas a partir do :

trabalho com os descritores da

Matriz de Referência do Saeb

Cada simulado deve considerar i

o desenvolvimento da

competência matemática a partir:

da disposição dos seguintes

descritores: Simulado 1 - D2,

D13, D14, D15, D16, D17 e

D18, Simulado 2 - D1. D3, D4,

D6, D7, D24 e D27, Simulado 3

- D10, 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 j

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 i

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 consumívei,

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

R$

2,00

R$

117,00

R$

112,00

R$

341,00

R$

113,67 UND
397

R$

45.125,67
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Curricular (BNCC) para o 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 ,

deverá encontrar inserido no

próprio livro, sem folhas à parte, ■

simulados, a serem aplicados

bimestralmente, relativos ás;

principais habilidades j

trabalhadas no bloco de lições [

anterior e, progressivamente:

mais complexas, com o objetivo

de propiciar a avaliação do \

processo de aprendizagem dos j

estudantes com relação às

habilidades previstas a partir do i

trabalho com os descritores da i

Matriz de Referência do Saeb. ,

Cada simulado deve considerar j

o desenvolvimento da ]

competência leitora a partir da :

disposição dos seguintes

descritores: Simulado 1 - D1,

D2, D3, DA, D9, 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 á Matriz de

Referência do Saeb de Língua

Portuguesa. No livro de Lingua

Portuguesa, deverão estar

inseridas folhas de respostas /

gabaritos destacáveis, não
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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 - 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) 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 i

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 j

como. Reta numérica e i

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. Cada lição deverá :

ser planejada para uma

hora/aula, contendo tarefas com

graus progressivos de

dificuldade envolvendo

UND
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diferentes habilidades. A cada

bloco de conteúdos trabalhados,

o aluno deverá encontrar

inserido no próprio livro, sem

folhas à parte, simulados, a

serem aplicados

bimestralmente, relativos ás

principais habilidades

trabalhadas no bloco de lições

anterior e, progressivamente

mais complexas, com o objetivo

de propiciar a avaliação do

processo de aprendizagem dos

estudantes com relação as

habilidades previstas a partir do

trabalho com os descritores da

Matriz de Referência do Saeb

Cada simulado deve considerar

o desenvolvimento aa

competência matemática a partir

da disposição dos seguintes

descritores: Simulado 1 - D2,

D16, D18, D19eD36, 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 ã Matriz de :

Referência do Saeb de '
Matemática. No livro de ,

Matemática, deverão estar:

inseridas folhas de respostas / j

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 pedagógico

para o 7a ano do Ensino

Fundamental - Língua

Portuguesa: Livro consumívei,

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

Curricular (BNCC) para o 7°

ano, considerando uma ordem

(J0QX4Q

RS

Í2.00

RS

145.00

R$

132,00

R$

409,00

RS

136,33 UND
380

R$

51.806,67
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