
i.4 . FOLHA NO

;.ICESSO.
SECRETARIA MUNICIPAT DE EDUCAÇÃO

FUNDO MUNICIPAT DE EOUCAçÃO )Ài.IDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO '.

ESIADO DO MARANHÃO

CNPJ: 30.728.420/0001-50

CONTRATO DE FORNECIMENTO
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PREGAO ELETRONICO SRP NS OO5/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N9. ZOZLOOOT /2O2I. ÇPL

CONTRATO Ng 2021O3O19OO1 CPL. PMSB/MA

CONTRÂTO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, Á
PREFEITURA MUNTCIPAL DE SÃO BERNARDO/MA, ATRAVÉS
DA SECRETARIA DE EDUCAç,{O/ FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAçÂO DE SÃO BERNARDO E DO OUTRO LIIDO A
EMPRESA: EDSON P COSTA ,UNIOR EIRELI-ME

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO/MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÀO/ FUNDO
MUNÍCIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO BERNARDO, inscrita no CNP.J sob o 30.728.420 /OOO1-50, com sede na Rua
Cônego Nestor S/N- Centro - São Bernardo/MA, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato, representada
pela Secreúrio e Gestor da secretario de Educação sr. FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO, portâdor da Cédula de
Identidade ne 572348 e do CPF ns 182.609.183-15, residente e domiciliado na cidadede Magalhães de Almeida,, no
uso de suas atribuições legais que lhe confere poderes para celebrar com â empresa: EDSON P COSTA JUNIOR
EIRELI-ME, com sede na Rua Vereador Edmundo Genuíno Oliveira,ne2S6o,Sala-A,Bairro:São Cristóvão Teresina/PI-
CEP 64,055-030,inscrita no CNPJ sob n" 35.187.278 /0001.-02, por intermédio do seu representante Legal Edson
Pinheiro Costa Junior, portador da cédula de identidade n' 36190096-X SSP-SP e CPF n'41.7 .338.273-1.5. doravante
denominada CONTRATADA, têm entre si justo e pactuado, nos termos contidos na proposta objeto do PP na

005/2021, e PROCESSO ADMINISTRATIVO Ne 2O2L0OO7 lzL . que se regerá pela Lei n.e 8.666/93, mediante as

cláusulas e condições seguintes:

CúUSULA PRIMEIRA - DO OBIETO O presente coNTRATo tem por base legal o PRoCESSo ADMINISTRATIVO
Ne 2OZIOOOT /2L - CPL-PMSB, tendo por obieto Aquisição de livros didáticos para educação infantil, fundamental
I e II e EIA para atendimento da rede de ensino do município de São Bernardo/Ma, lntegram o presente contrato,
independentemente de transcrição, o edital seus anexos e a Proposta da Contratâdâ. Conforme preceituar o artigo
55 inciso XI de ünculação ao edital de licitação ou termo que a dispensou ou inexi8iu, ao conüte e a propostâ do
licitante vencedor.

CúUSULA SEGUNDA. Do vALoR
O Valor global pela âquisição do objeto contratual é de R$: 1.731.013.00 [um milhão setecentos e trinta e um mil.
Egzgrcais), que inclui os tributos, encargos, fretê ou despesas de qualquer natureza que incidam sobre o objeto do
contrato.

CLÁUSUIIT TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
DOS TERMOS DE REFERÊNCH: As despesas decorrentes da contratação da presente licitação correrão por conta
de Recursos:

EDUCAçÃO
12.3 61.005 0.203 5.0000 - MANUTENÇÂO DA SECREATRTA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.00 - Material De Consumo
72.367.0A32.2797.0000 - MANUT. E FUNC. DO ENSINO FUND. 4070
3.3.90.30.00 - Material De Consumo

cLÁsUU\ QUARTA - Dos AcRÉsIMos E SUPRESSÕES
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se

fizerem necessários no fornecimento dos materiais, objeto deste contrato, até 25% (vinte e cinco) por cento do valor
inicial atualizado do contrato, em observância ao art.65 § 1q da Lei 8.666/93.

cúUsUTÁ QUINTA . Do PRÂzo DE vIGÊNcIÁ
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O presente contrato entrará em ügor na data de sua assinatura e findar-se-á no dia 37/72/2021, podendo ser
prorrogado, após manifestação das partes envolvidas, mediante Termo Aditivo, conforme ârtigo 57, inciso I, da Lei
nq 8.666/93, e suas alterações.

clÁusuut sExTA - DA FIScALTzAçÂo
A fiscalização do Contrato será efetuada por servidor designado pela Secretaria de administração: Sr. Izaniel Cutrim
Bogéa que poderá a qualquer tempo, determinar o que for necessário à regularização da falta do fornecimento
observando, bem como propor a aplicação das penalidades previstas deste instrumento.

CúUSULA SÉTTMA - Do PAGAMENTo
O pagamento será efetuado após apresentâção da Nota fiscal correspondente aos produtos adquiridos já a Nota
Fiscal deve está deüdamente âtestâdâ pelo Setor Competente e será efetivado no prazo de até 30 (trinta) dias
contados da data do atesto.

PARÁGR.AFO PRIMEIRO - Os pagamentos, serão creditados em nome da CONTRATADA" mêdiante transferência
bancaria em conta corrente da C0NTRATADA da Agência no 3507-6,Contâ Corrente n' 8L.265 Banco do
Brasil: Código(001.) , uma vez satisfeitâs as condições estabelecidas neste Contrato.

PARr(GRAFO SEGUNDO - Qualquer emo ou omissão ocorrida na documentação fiscal será motivo de correção por
parte da CONTRATADA e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento âté que o problemâ seiâ
deÍinitivamente sanado.

PARrícRÁFo TERCEIRO - A cada pagamento reâlizâdo, a coNTRATADA deverá comprovar sua regularização Íiscal
e com o Fisco Federal e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. Tal comprovação será feita mediante
apresentação de Certidão negativa de debito - CND. Bem como, manter conforme ârtigo 55 inciso XIII da obrigação
da contratada de manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por eles
assumidas, todas as condições de habilitação e qualiÍicação exigidas nâ licitação.

PARÁGRAFO OUARTO - A CONTRATANTE não pagará juros de mora por atraso no pagamento, cobrado através de
documentos não hábil, total ou parcialmente, bem como por motivo de pendência ou descumprimento de condições
contrárias.

CúUSULA oITAvA - Do REAIUSTE
O valor do presente Contrato só poderá ser reajustado durante o prazo de sua ügência, se houver aumento
autorizado pelo governo Federal.

CúUSULA NoNA - DAs oBRIGÂcÔEs DA CoNTRATANTE
A CONTRATANTE obrigar-se-á:

a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
b) Designar um servidor da Secretaria Municipal de Educação que será responsável pelo
acompanhamento e fiscalização da execução do objeto do presente contrato. Ao servidor designado,
compete entre outras obrigações, verificar a qualidade, inviolabilidade das embalagens, estado de
conseryação e validade dos produtos, anotando em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas a execução do contrato determinando o que for necessário a regularização das faltas
ou defeitosobservados;
c) Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita da

CONTRÂTADA, informações âdicionais, para dirimir duvidas e orientâ-la em todos os casos
omissos;
d) As decisões e proüdenciâs que ultrapassarem as competências, do representânte deverão ser
solicitadas, a seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas convenientes;
e) Receber o obreto do contrâto na forma do ârt. 73, inciso II, alíneas a e b da Lei 8.666/93.

CúUSULA DÉclMA - DAs oBRIGAcõEs DA CoNTRATADA
O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte
A CONTRÁTADA obrigar-se-á a:
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a) Entregar os serviços obieto deste contrato mediânte emissão de Nota de Empenho ou Ordem de
Serviços e cronograma de entrega fornecido pela Secretaria Municipal de Educação, em estrita
observância a sua proposta e ao Anexo VI, observando a qualidade.

c) Manter preposto com anuência da Administração Municipal na localidade da prestação do
serviço para representá-lo na execução do contrato e prestar esclarecimentos necessários ao
servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento, e a Secretaria
Municipal de Educação, quando solicitado;
d) observar o horário do expediente administrativo, compreendido entre 08:00 h as 1Z:00 como
sendo o horário administrativo para tratar sobre o contrato e serviços, de segunda a sextã-feira;
e) Cumprir fielmente o estabelecido nas clausulas e condições do presente contrato e de seus
documentos integrantes, com observância dos requisitos, bem como da legislação em vigor para
perfeita execução do contrato;

D Arcar com todas as despesas, exigidas por lei, relativas ao objeto do contrato respondendo pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, e comerciais resultántes da execução do contrato e outros
correspondentes;
g) Responder pelos danos causados diretamente a administração ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execução do contrato não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em face
da fiscalização ou acompânhamento efetuâdo pela Secretaria Municipal de Educação;
h) Reparar, corrigir ou substituir, as suâs expensas, no total ou em parte, o obieto deste contrato em
que se verificarem vÍcios, dêfeitos ou incorreções resültantes da execução,

CúSULA DÉCIMA PRIMEIRA . DAs PENÂLIDADES
0 descumprimento, total ou parcial, por parte da CONTRATADA, de qualquer das obrigações orâ estabelecidas,
suieitará a C0NTRATADA as sanções previstas na Lei Federal ne 8.666/93, aplicando nos artigos 81 a 88.

PARríGRAFO PRIMERO - 0 atraso iniustificado no cumprimento do obieto deste Contrâto suieitará a

CONTRATADA, à multa de mora correspondente a 0,3% (três centésimos por cento) ao dia, sobre o valor do
fornecimento, até o limite de 100/o (dez por cento).

PAR]íGRAFO SEGUNDO - Além da multa indicada no parágrafo anterior, a CONTRATANTE poderá, garantida a

préúa defesa, aplicar à C0NTRATADA, na hipótese de inexecução totâl ou parcial do Contrato, as seguintes sanções:
a) Advertência;

b) Multa de 10 % (dez por centol sobre o valor do Contrato;
c] Suspensão temporária de participação em licitâção e impedimento de contratar com a

âdministração, por prazo não superior a 02 [dois) anos;
d) DeclaraÉo de inidoneidade para licitar ou contratãr com a Administração Pública
enquânto perdurarem os motivos determinantes da punição.
eJ As sanções preüstas nas alíneas "a" , "c" e "d" podendo ser aplicadas conjuntamente com a

previstâ na alínea "b".

PARIíGRAFO TERCEIRo - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à CoNTRATADA
e publicada no iornal Oficial do Estado ou DOU, constando o fundamento legal, excluÍdas os casos de aplicação das

penalidades de advertências e multa de mora.

cLí§ULA DÉcIMA SEGUNDA . DA RTscIsÃo
A inexecução total ou parcial deste contrato enseia a sua rescisão, com as conseqüências contratuâis e âs previstas
em lei.
Constituem motivos para a rescisão deste Contrato:

al - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificaçôes, projetos ou prazos;
b) - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
c) - a lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidâde
da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
d) - o atraso in)ustificado no início da obrâ, serüço ou fornecimento;
e) - â pâralisação do fornecimento, sem justa causa e préüa comunicação à CONTRAT ANTET 

/,.)
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0 - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da C0NTRATADA com outrem,
a sessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação não
admitidas no edital e no contrato;
g) - o desatendimento das determinações regulares emanadas pelo servidor a comissão
designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as Secretaria Municipal de
Secrêtaria Municipal de Educação;
hJ - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1q do art. 67
desta Lei Federal ne 8.666/93;
iJ - a decretação ou a instauração de insolvência ciül;
j) - a dissolução da sociedade ou o falecimento da C0NTRATADA;
k) - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da C0NTRÂTADA, que
prejudique a execução do contrato;
l) - razões de interesse público, de altâ relevância e amplo conhecimento, iustificadas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativâ a que está subordinado a

CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
m) - a supressão, por parte da CONTRATANTE, compras, acarretândo modificação do valor
inicial do contrato âlém do limitê pêrmitido no § 1e do art. 65 desta lei;
n) - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a
120 (cento e únte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem
internâ ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo,
indepêndentemente do
pagamento obrigatório de indenizaçôes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizaçôes e mobilizaçôes e outras preüstas, assegurado a C0NTRATADÀ nesses câsos,
o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seiâ
normalizadâ a situâção;
o) - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANE
decorrentes dos fornecimentos já recebidos salvo em câso de câlamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela
suspensão do cumprimento de suas obrigaçôes até que seja normalizâda a situação;

PA&iGRAFO PRIMEIRO - 0s casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,
assegurando o contraditório e a ampia defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão deste Contrato poderá ser:
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nâs
alíneas 'a'a 'i' desta cláusula:
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da licitação, desde que
haja conveniência para a C0NTRATANTE;
judicialmente, nos termos da legislação,

CIá§ULA DÉCIMA TERCEIRA - Do RECEBTMENTo Dos PRoDUToS
Os serviços deverão ser entregues conforme Cronograma constânte nos anexos planilhas orçamentárias, parte
integrante deste.

PAúGRAFO PRIMEIRO - O objeto do contrato será recebido conforme Cláusula Décima, sendo que os serviços que
não satisfizerem as condições citadas na proposta e no edital serão recusados e colocados a disposição da
CONTRATADA, pâra serem corrigidos, dentro do prazo estabelecidos entre as partes;

PARÁGRAFO SEGUNDO - A critério da Prefeitura Municipal de SÃO BERNARD0 poderá ser concedido novo prazo
para recebimento dos serviços rereitâdo. Ocorrendo a rejeição pela 2a vez, o contrato poderá ser rescindido. A
CONTRATADA será noüficada para regularizar no prazo Maximo de 15 (quinze) dias corridos, sob o risco de incidir
nas penalidades previstas no Art 87 dal,el n" A.666/93i

cLÁsULA DÉCIMA QUINTA . DAs ALTERÂçÕES
Este contrato poderá ser alterado, com as deüdas justiRcativas, no caso preüsto no arl da Lei n" 8.666/93.

E
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA . DA PUBLICACÂo
Dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contados da suâ assinatura, a CONTRATANTE providenciará a publicação em
resumo, do presente Contrato.

cúUsUtA SÉTIMA - Do FoRo
O foro da Comarca de SÃO BERNARDo no Estado do Maranhão, será o competente para dirimir dúvidas ou
pendências resultantes deste Contrato

E por estarem de âcordo, depo is de lido e i o presente instrumento lavrado
em 3 [três) vias de igual teor e forma, assinado pela
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LOTE I.LIVRO PARA A PROVA BRÁSII
Especificação Und Qtd Marca v.unitIR$) v. Totât (R$)

1 COLEçÁO APROVA BRASIL.CÂDERNO LÍNGUA
PORTUGUESA PARÁ 1S ÁNO DO ENSINO
FUNDAMENTAL I - ALUNO: Livro consumíyel para
disciplina de Língua Portuguesa, deverá ser
destinado aos alunos do 1a ano do Ensino
Fundamental I, composto no mínimo por 100 (cemJ
e no máximo por 120 (cento e vinte) páginas
impressas em papel Offset com aproximadamente
90g/m2, com acabamento em espiral empastado
com capa plástica, no formato 20,5cm x 27,5cm,
organizados no mínimo em 10 (dez) lições,
compostás pelos seguintes conteúdos: leituras de
adiúnha, trava-lÍngua, parlenda, texto jornalístico,
Iegenda, convite, receita culinária, regras de iogo,
lenda e fábulas. Cada lição deverá ser planejada para
uma aula de aproximadamente 55 (cinquenta e
cincol minutos, a serem trabalhadas uma vez por
semana, contendo tarefas com graus progressivos
de dificuldade enyolvendo diferentes habilidades. A
cada bloco de conteúdos trabalhados do liwo
0ições), o aluno deyerá encontrar inserido no
próprio liwo, sem íolhas a parte, um desafio de
leitura e um simulado, para que se possa avaliar o
processo de aprendizagem, sendo esta, uma etapa
indispensável no processo crescente de aquisição de
conhecimento. A sequência de conteúdos deve estâr
organizada de acordo com os conteúdos definidos
pela Base Nacional Comum Curricular (BNcC] para
o 1q ano, considerando uma ordem crescente de
dificuldade.

UND 425 EDITORA
MODERNA

R$ 112,00 R$ 47.600,00

2 GUIA DE RECURSOS DIDÂTICOS APROVA
BRASIL-CÁDERNO LÍNGUA PORTUGUESA PARA
lE ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I .
PROFESSoR: Liwo consumível para disciplina de
Língua Portu8uesa, deverá ser destinado aos
professores do 1a ano do Ensino Fundamental I,
composto por no mÍnimo 95 (noventa e cinco)
páginas impressas em papel Offset com
aproximadamente gog/m'?, com acabamento em
brochura, empastado com capa plástica, no formato
aproximado de 23,0cm x 2B,Bcm, com no mínimo 10

[dez] liçôes. Deverá ser destinado aos professores
do 2q ano do Ensino Fundamental l, devendo trazer
orientaçôes pedagógicas detalhadas para cada
conteúdo trabalhado e também para câda simulado,
para a,udar os alunos no momento da correção das
questôes propostas, relação dos conteúdos
desenvolvidos nas lições anteriores e que são
explorados nas questões propostâs no simulado e

indicação das habilidades e competências avaliadas,
com base nas Matrizes de Referência do Saeb,
sobretudo a Avaliação Nacional de Alfabetização
(ANA). Cada página deverá conter a reprodução
reduzida da página do livro do aluno gabaritado,
relação das habilidades e capacidades essenciais do
aluno para aprendizagem dos conteúdos da lição,

Und 24 EDITORÁ
MODERNA

R$ 142,00 R$ 3.408,00

Item

I

I

I



i4 . FOLiJA NO

SEcRETARTA MUNTCTPAT DE EDUCAçÂO ri.,)cisso
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO I i] i .i , ,:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO

ESÍADO DO MARANHÃO ..".I,;
CNP.,: 30.728.420/0001-50

I

comentários, sugestões e orientaçôes específicas
para o desenvolvimento das questõe§, incluindo
trabalhos preliminares e finais essenciais, relaçào
dos conteúdos desenvolyidos nas páginas, além de
sugestões de atividades caso seiam observadas
dificuldades. Deverão acompanhar o cuia do
Professor, 04 (quatro) fichas para registro de
DesaÍios de Leitura que avaliem a fluência leitora
dos estudantes, impressas em Offset com
aproximadamente 75g/m2 em formato aproximado
de 27,Ocm x 40,0cm. Deverão ser realizadas, no
mínimo, 04 (quatro) capacitaçôes presenciais,
realizadas por pedago8o, com carga horária mínima
de 02 (duas) horas cada, com a finalidade
apresentação e implantação do projeto e material
didático. Como parte integrante da oferta, deye -se

incluir uma proposta de Avaliaçâo Diagnóstica, a ser
aplicada no início do ano letivo com o objetivo
Página 3 de 29 de oportunizar um planeiamento
mais asseúivo 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.

3 COLEÇÂO APROVA BRÂSIL-CADERNO LÍNGUA
PORTUCUESA PÁRA 29 ÁNO DO TNSINO
FUNDÂMENTAI I - ALUNO: Livro consumÍvel para
disciplina de Língua Portuguesa, deverá ser
destinado aos alunos do 2a ano do Ensino
Fundamental I, composto no mínimo por 100 (cem)
e no máximo por 120 (cento e vinte) páginas
impressas em papel Offset com aproximadamente
9\g/m2, com acabamento em espiral empastado
com capa plástica, no formato 2o,5cm x 27,5cm,
organizados no mínimo em 10 (dez) lições,
compostas pelos seguintes conteúdos: leituras de
adivinha, trava-língua, parlenda, texto iornalístico,
legenda, convite, receita culinária, regras de jogo,

lenda e fábulas. Cada lição deverá ser planejada para
uma aula de aproximadamente 55 (cinquenta e

cincoJ minutos, a serem trabalhadas uma vez por
semana, contendo tarefas com graus progressivos
de dificuldade envolvendo diferentes habilidades, A
cada bloco de conteúdos trabalhados do livro
(liçôesJ, o aluno deverá encontrar inserido no
próprio livro, sern folhas a parte, um desafio de
leitura e um simulado, para que se possa avaliar o
processo de aprendizagem, sendo esta, uma etapa
indispensável no processo crescente de aquisição de
conhecimento. A sequência de conteúdos deve estar
organizada de acordo com os conteúdos definidos
pela Ease Nacional Comum Curricular (BNCC) para
o 2a ano, considerando uma ordem crescente de
dificuldade.

Und 425 EDITORA
MODERNA

R$ 112,00 R$ 47.600,00

4 GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA
BRASIL- PÁRA 29 ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAI I - PROFESSOR: Livro consumível
para disciplina de Língua Portuguesa, deverá ser
destinado aos professores do 2q ano do Ensino
Fundamental l, composto por no mínimo 95
(noventã e cinco) páginas impressas em papel Offset
com aproximadamente 9OE/m2, com acabamento
em brochura, empastado com capa plástica, no
formato aproximado de 23,0cm x 28,8cm, com no

Und 24 EDITORA
MODERNA

R$ 142,00 R$ 3.408,00
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mínimo 10 (dez) liçôes. Deverá ser destinado aos
professores do 2a ano do Ensino Fundamental l,
devendo trazer orientações pedagógicas detalhadas
para cada conteúdo trabalhado e também para cada
simulado, para ajudar os alunos no momento da
correção das questões propostas, relação dos
conteúdos desenvolvidos nas liçôes anteriores e que
são explorados nas questões propostas no simulado
e indicação das habilidades e competências
avaliadas, com base nas Marizes de Referência do
Saeb, sobretudo a Avaliação Nacional de
Alfabetização (ANA). Cada página deverá conter a
reprodução reduzida dâ páBina do livro do aluno
gabaritado, relâção das habilidades e capacidades
essenciais do aluno para aprendizagem dos
conteúdos da lição, comentários, sugestões e
orientaçôes específicas para o desenyolvimento da§
questões, incluindo trabalhos preliminares e finais
essenciais, relaçâo dos conteúdos desenvolyidos nas
páginas, além de sugestões de atiúdades caso sejam
observadas dificuldades. Deverão acompanhar o
Guia do Professor,04 (quatro) fichas para registro
de Desafios de Leitura que avaliem a fluência leitora
dos estudantes, impressas em Ofíset com
aproximadamente 759/m2 em formato aproximado
de 27,Ocm x 40,0cm. Deverão ser realizadas, no
mínimo, 04 (quatro) capacitaçôes presenciais,
realizadas por pedagogo, com carga horária mínima
de 02 (duas) horas cada, com a finalidade
apresentação e implantação do proieto e material
didático. Como parte integrante da oferta, deve -se
incluir uma proposta de Avaliação Diâgnóstica, a ser
aplicada no início do ano letivo com o objetivo
Página 3 de 29 de oportunizar um planejamento
mais assertivo no que diz respeito ao trabalho com
competências de habilidades do Saeb, a partir da
observâção do desempenho dos estudantes, da
turma e da rede de ensino.

5 COLEçÃO APROVA BRASIL.CADERNO LÍNGUA
PORTUGUESA PARÁ 39 ANO DO ENSINO
FUNDAMENTÂL I - ÂLUNO: Liwo consumível para
disciplina de Língua Portuguesa, deverá ser
destinado aos alunos do 3e ano do Ensino
Fundamental l, composto no mínimo por 100 (ceml
e no máximo por 120 (cento e vinte) páginas
impressas em papel Offset com aproximadamente
90g/m2, com acabamento em espiral empastado
com capa plástica, no formato 20,5cm x 27,5cm,
organizados no mínimo em 10 (dez) lições,
compostas pelos seguintes conteúdos: leinrras de
adivinha, travâ-língua, parlenda, texto iornalístico,
Iegenda, convite, receita culinária, regras de jogo,
lenda e fábulas. Cada lição deverá ser planejada para
uma aula de aproximadamente 55 (cinquenta e

cinco) minutos, a serem trabalhadas uma vez por
semana, contendo tarefas com graus progressivos
de dificuldade envolvendo diterentes habilidades. A
cada bloco de conteúdos trabalhados do livro
(lições], o aluno deverá encontrar inserido no
próprio liwo, sem folhas a parte, um desafio de
leitura e um simulado, para que se possa avaliar o
processo de aprendizagem, sendo esta, uma etâpa
indispensável no processo crescente de aquisição de

Und 456 EDITORÁ
MODERNA

R$ 112,00 R$ s1.072,00
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conhecimento. A sequência de conteúdos deve estar
organizada de acordo com os conteúdos definidos
pela Base Nacional Comum Curricular (BNCCI para
o 3a ano, considerando uma ordem crescente de
dificuldade.

6 GUIA DE RDCURSOS DIDATICOS APROVA
BRÁSIL.CÂDERNO LINGUA PORTUGUESA PARÂ
39 ANO DO ENSINO FUNDAIIENTÂL I .
PROFESSOR: Liwo consumível para disciplina de
Língua Portuguesa, deverá ser destinado aos
professores do 3a ano do Ensino Fundamental l,
composto por no mÍnimo 95 (noventa e cinco)
páginâs impressas em papel Offset com
aproximadamente 90g/m2, com acabamento em
brochura, empastado com capa plástica, no formato
aproximado de 23,ocm x 28,8cm, com no mÍnimo 10
(dezl lições. Deverá ser destinado aos professores
do 3a ano do Ensino Fundamental I, devendo trazer
orientações pedagógicas detalhadas para cada
conteúdo trabalhado e também para cada simulado,
para aiudar os alunos no momento da correção das
questões propostas, relação dos conteúdos
desenvolvidos nas liçoes anteriores e que sào
explorados nas questões propostas no simulado e
indicação das habilidades e competências ayaliadas,
com base nas Matrizes de Referência do Saeb,
sobretudo a Avaliação Nacional de Alfabetização
(ANAI. Cada página deverá conter a reprodução
reduzida da página do livro do aluno gabaritádo,
relação das habiiidades e capacidades essenciais do
aluno para aprendizagem dos conteúdos da lição,
comentários, sugestões e orientações específicas
para o desenvolvimento das questôes, incluindo
trabalhos preliminares e finais essenciai§, relação
dos conteúdos desenvolvidos nas páginas, além de
sugestões de atividades caso seiam observadas
dificuldades. Deverão acompanhar o Guia do
Professor, 04 (quatro) fichas para registro de
Desafios de Leitura que avaliem a fluência leitora
dos estudantes, impressas em Offset com
apaoximadamente 75g/m2 em íormato aproximado
de 27,0cm x 40,0cm. Deverão ser realizadat no
mínimo, 04 (quatro) capacitaçôes presenciais,
realizadas por pedagogo, com carga horária mínima
de 02 [duas) horas cada, com a finalidade
apresentação e implantação do projeto e material
didático. Como parte integrante da oferta, deve -se

incluir uma proposta de Avaliação Diagnóstica, a ser
aplicada no início do ano letiyo com o obletivo
Página 3 de 29 de oportunizar um planeiamento
mais assertivo no que diz respeito ao trabalho com
competências de habilidades do Saeb, a partir da
observação do desempenho dos estudante§, da
turma e da rede de ensino.

Und 24 EDITORA
M ODERNA

R$ 142,00 R$ 3.408,00

7 COLEçÃO Á.PROVA BRÂSIL-CADERNO LTNGUA
PORTUGUESÁ PÂRÁ 4C ÁNO DO EI{SINO
FUNDÁJI|ENTÁI t - ALUNO: Livro consumível para
disciplina de Língua Portuguesa, deverá ser
destinado aos alunos do 4e ano do Ensino
Fundamental I, composto no mínimo por 100 (cem)
e no máximo por 120 [cento e vinte) páginas
impressas em papel Offset com aproximadamente
91g/m2, com acabamento em espiral empastádo

Und 524 EDITORA
MODERNA

R$ 112,00 R$ 58.688,00
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com capa plástica, no formato 20,5cm x 27,5cm,
organizados no mínimo em 10 (dez) lições,
compostas pelos seguintes conteúdos: leituras de
adiünha, trava-língua, parlenda, texto iornalístico,
legenda, conyite, receita culinária, regras de jogo,
lenda e fábulas. Cada lição deverá ser planejada para
uma aula de aproximadamente 55 (cinquenta e
cincoJ minutos, a serem trabalhadas uma vez por
semana, contendo tarefas com graus progressivos
de dificuldade envolvendo diferentes habilidades. A
cada bloco de conteúdos trabalhados do livro
(liçôe§), o aluno deverá encontrâr inserido no
próprio liwo, sem folhas a parte, um desaÍio de
Ieitura e um simulado, para que se possa avaliar o
processo de aprendizagem, sendo esta, uma etapa
indispensável no processo crescente de aquisição de
conhecimento. A sequência de conteúdos deve estâr
organizada de acordo com os conteúdos dennidos
pela Base Nacional Comum Curricular (BNCCJ para
o 4s ano, considerando uma ordem crescente de
dificuldade.

I GUTA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA
BRÂSIL.CADERNO LÍNGUA PORTUGUESA PARÂ
49 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I .
PROFESSOR: Liwo consumível para disciplina de
Língua Portuguesa, deverá ser destinado aos
professores do 4q ano do Ensino Fundamental l,
composto por no mÍnimo 95 (noventa e cinco)
páginas impressas em papel Offset com
aproximadamente 9lg/m2, com acabamento em
brochura, empastado com capa plástica, no formato
aproximado de 23,0cm x 28,8cm, com no mÍnimo 10
(dez) liçôes. Deyerá ser destinado aos professores
do 2e ano do Ensino Fundamental I, devendo trazer
orientações pedagógicas detalhadas para cada
conteúdo trabalhado e também para cada simulado,
para ajudar os alunos no momento da correção das
questóes propostas, relação dos conteúdos
desenvolvidos nas liçôes anteriores e que são
explorados nas questôes propostas no simulado e

indicação das habilidades e competências avaliadas,
com base nas Matrizes de Referência do saeb,
sobretudo a Avaliação Nacional de Alfabetização
(ANA). Cada página deverá conter a reprodução
reduzida da página do livro do aluno gabaritado,
relação das habilidades e capacidades essenciais do
aluno para aprendizagem dos conteúdos da lição,
comentários, sugestôes e orientaçõe§ específtcas
para o desenvolvimento das questôes, incluindo
trabalhos preliminares e Íinais essenciais, relação
dos conteúdos deservolvidos nas páginas, além de
sugestões de atividades caso sejam observadas
dificuldades. Deverão acompanhar o cuia do
Professor, 04 [quatro) nchas para registro de
Desanos de Leitura que avaliem a fluência leitora
dos estudantes, impressas em Offset com
aproximadamente 75g/m2 em formato aproximado
de 27,Ocm x 40,0cm. Deverão ser realizadas, no
mínimo, 04 (quatro) capacitaçôes presenciais,
realizadas por pedagogo, com carga horária mínima
de 02 (duas) horas cada, com a nnalidâde
apresentaçào e implantação do proieto e material
didático. Como parte inteqrante da oferta, deve -se

Und 40 EDITORÀ
MODERNA

R$ 142,00 R$ 5.680,00
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incluir uma proposta de Avaliação Diagnóstica, a ser
aplicada no início do ano letivo com o ob,etivo
Página 3 de 29 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.

9 colrçÃo apnóvã nneslr-ceóÉnÍõ- r,l l
PORTUGUESÂ PÁRÁ 5S ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL I - ALUNO: Livro consumível para
disciplina de Língua Portuguesa, deverá ser
destinado aos alunos do 5q ano do Ensino
Fundamental l, composto no mínimo por 100 [cem)
e no máximo por 120 (cento e vinte) páginas
impressas em papel Offset com aproximadamente
9og/m'z, com acabamento em espiral empastado
com capa plástica, no formato 20,Scm x 27,5cm,
organizados no mínimo em 10 (dez) lições,
compostas pelos seguintes conteúdos: leituras de
adivinha, trava-língua, parlenda, texto jornalístico,
legenda, convite, receita culinária, regras de jogo,
Ienda e fábulas. cada lição deverá ser planejada para
uma aula de aproximadamente 55 (cinquenta e
cinco) minutos, a serem trabalhadas uma vez por
semana, contendo tarefas com graus progressivos
de dificuldade envolvendo diferentes habilidades. A
cada bloco de conteúdos trabalhados do livro
(liçôe§), o aluno deyerá encontrar inserido no
próprio liwo, sem folhas a parte, um desafio de
leitura e um simulado, para que se possa avaliar o
processo de aprendizagem, sendo esta, uma etapa
indispensável no processo crescente de aquisição de
conhecimento. A sequêrcia de conteúdos deve estar
organizada de acordo com os conteúdos definidos
pela Base Nacional Comum Curricular (BNCCI para
o 5e ano, considerando uma ordem cÍescente de
dificuldade.

Und 513 EDITORÁ
MODERNÁ

R$ 112,00 R$ 57.456,00

10 GÜIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA
BRASTL-CADERNO LÍNGUA PORTUGUESA PÁRÂ
59 ÁNO DO ENSINO FUNDAMENTAL I .
PROFESSOR; Liwo consumível para disciplina de
LÍngua Portuguesa, deyerá ser destinado aos
professores do 5s ano do Ensino Fundamentál I,
composto por no mínimo 95 (noventa e cinco)
páginas impressas em papel offset com
aproximadamente gog/m'?, com acabamento em
brochura, empastado com capa plástica, no formato
aproximado de 23,0cm x 28,8cm, com no mínimo 10

[dez] liçóes. Deverá ser destinado aos professores
do 5a ano do Ensino Fundamental I, devendo trazer
orientações pedagógicas detalhadas para cada
conteúdo trabalhado e também para cada simulado,
para aiudar os alunos no momento da correção das
questões propostas, relação dos conteúdos
desenvolüdos nas Iições anteriores e que sào
explorados nas questões propostâs no simulado e
indicação das habilidades e competências avaliadas,
com base nas Matrizes de Referência do Saeb,
sobretudo a Avaliação Nacional de Alfabetizaçâo
(ANA). Cada página deverá conter a reprodução
reduzida da página do liwo do aluno gabaritado,
relação das habilidades e capacidades essenciais do
aluno para aprendizagem dos conteúdos da liçâo,

Und 40 EDITORA
MODERNÂ

R$ 142,00 R$ 5.680.00
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comenúrios, sugestões e orientações específicas
para o desenvolvimento das questões, incluindo
trabalhos preliminares e finais essenciais, relação
dos conteúdos desenvolvidos nas páginas, além de
sugestões de atiüdades caso seiam obseryadas
dificuldades. Deverão acompanhar o Guia do
Professor, 04 (quatro) fichas para registro de
Desafios de Leitura que avaliem a fluência leitora
dos estudantes, impressas em Offset com
aproximadamente 75g/m2 em formato aproximado
de 27,0cm x 40,0cm. Deverão ser realizadas, no
mínimo, 04 (quatro) capacitações presenciais,
realizadas por pedagogo, com carga horária mÍnima
de 02 (duas) horas cada, com a finalidade
apresentação e implantação do proieto e material
didático. Como parte integrante da oferta, deye -se
incluir uma proposta de Avaliâção Diagnóstica, a ser
aplicada no inÍcio do ano letivo com o obietivo
Página 3 de 29 de oportunizar um planeiamento
mais asseúiyo 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.

11 COLEÇÂO APROVA BRÂSIL- CADERNO LÍNGUA
PORTUGUESA PARA 69 ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL II - ALUNO:Livro consumivel para
disciplina de Lín8ua Portu8uesa, deyerá ser
destinado aos alunos do 6p ano do Ensino
Fundamental ll, composto por no mínimo 100
(cento) e no máximo 160 (cento e sessental páginas
impressas em papel Offset com aproximadamente
90g/m2, com acâbâmento em espiral empastado
com capa plástica, no formato aproximado de
20,5cm x 27,5cm, organizados em
aproximadamente 20 lvinte) lições cada um,
compostas com os seguintes conteúdos: relato de
memória, poema e haicai, conto de mistério, letra de
canção, leitura de imagem, entreústa, carta de
Ieitor, texto de di}'l,llgação ciendÍlca, sinopse de
filme, campanha institucional, verbete de
enciclopédia, relato de experiência cientifica,
charge, soneto, reportâgem, biografia, autobiografi a,

regulâmento, artigo de opiniào. Cada lição deverá
ser plane,ada para uma aula de aproximadamente
50 [cinquenta) minutos, a serem trabalhadas uma
vez por semana, contendo tarefas com graus
progressivos de dinculdade envolvendo diferentes
habilidades. Em aproximadamente a cada 05
conteúdos trabalhados do livro, o aluno deverá
encontrar inserido no próprio liwo, sem folhas a
parte, um simulado, para que se possa avaliar o
processo que é uma etapa indispensável no
processo ensino aprendizagem. No liwo de Língua
Portuguesa deverão estar inseridas 04 (quaúo)
folhas de respostas / gabaritos destacáveis, não
sendo folhas a parte, que deverão ser preenchidas
pelos alunos ao realizarem o simulado ao final de
aproximadamente 05 [cinco] conteúdos
trabalhados, para se familiarizarem com o modelo
de prova de gabarito. A sequência de conteúdos
deve estâr organizada de acordo com os conteúdos
deÍinidos pela Base Nacional Comum curricular
IBNCCI Dara o 6e ano, considerando uma ordem

Und 572 EDITORA
MODERNA

R$ 132,00 R$ 67.584,00
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crescente de dificuldâde.
1Z APROVA BR,ASIL-CADERNO L

PORTUGUESÂ PÁRÂ 69 ANO DO ENSINO
FUNDÂMENTAI Il - PROFESSOR: Liyro consumÍvel
para disciplina de Língua Portuguesa, deverá ser
destinado aos professores do 6a ano do Ensino
Fundamental ll, composto por no mÍnimo 120
[cento e vinte] páginas impressas em papel Offset
com aproximadamente 90g/m2, com acabamento
em brochura, empastado com capa plástica, no
formato aproximado de 23,0cm x 28,8cm. Deverá
ser destinado aos professores dos 6e anos do Ensino
Fundamental II, devendo trazer orientaçôes
pedagógicas detalhadas para cada conteúdo
kabalhado e também para cada simulado, contendo
a descrição da habilidade desenvolvida, indicações
para corrigir cada teste, inclusive com as
justificativas para as opções incorretas, explicação
sobre o conceito avaliado no mesmo. Cada página
deverá conter a reprodução reduzida da página do
liwo do aluno gabaritado, informaçôes sobre o
gênero textual estudado, gênero textual estudado na
liçâo, descrição da hâbilidade desenvolvida em cada
atividade, definição e caracterÍsticas do gênero
textual estudado, odentações e sugestões para
Página 18 de 29 kabalhar com as atiüdades,
questões para explorar o gênero textual estudado e
orientações sobre como encaminhar atividades mais
complexas. Deverão acompanhar o Guia e Recursos
Didáticos de Língua Portuguesa,04 (quatro) fichas
para registro, impressas em Offset com
aproximadamente 7sg/m'z em formato aproximado
de 27,0cm x 40,0cm. Com o objetivo de oferecer um
diagnóstico do desenvolvimento de cada aluno e
também de toda turma após cada simulado contido
no liwo do aluno. Deverão ser realizadas 05 (cinco)
capacitações presenciais, realizadas por pedagogo,
com carga horária mínima de 02 (duas) horas cada,
com a finalidade apresentação e implantação do
proieto e material didático, por segmento de ensino
e componente curriolar, princÍpios educativos e
pedagógicos. Como parte integrante da oferta, deve-
se incluir uma proposta de Avaliação Diagnóstica, a

ser aplicada no início do ano letivo com o obieüyo
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.

COLEÇÃO INGUA tln d Z4 EDITORA
MODERNA

R$ 142,00 R$ 3.408,00

13 COLEçÃO ÂPROVA BR.ASIL.CÁDERNO LÍNGUÂ
PORTUGUESA PARÁ 7S ÁNO DO ENSINO
FUNDAMENTAL II - AIUNO: Livro consumível para
disciplina de Lín8ua Portuguesa, deverá ser
destinado aos alunos do 7s ano do Ensino
Fundamental Il, composto por no mÍnimo 100
(centoJ e no máximo 160 (cento e sessental páginas
impressas em papel Offset com aproximadamente
9og/m'?, com acabamento em espiral empastâdo
com capa plásüca, no formato aproximado de
20,5cm x 27,5cm, organizados em
aproximadamente 20 [ünte) liçôes cada um,
compostas com os se8uintes conteúdos: relato de
memória, poema e haicai, conto de mistério, letra de

Llnd 432 EDITORÁ
MODERNA

R$ 132,00 R$ 57.024,00
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canção, leitura de imagem, entreüsta, carta de
leitor, texto de divulgação ciendfica, sinopse de
filme, campanha institucional, yerbete de
enciclopédia, relato de experiência cientínca,
charge, soneto, reportâgem, biografia, autobiografia,
regulamento, artigo de opinião. Cada lição deverá
ser planejada para uma aula de aproximâdamente
50 (cinquenta) minutos, a serem fabalhadas uma
vez por semana, contendo tarefas com graus
progressivos de dificuldade eDvolvendo diferentes
habilidades. Em aproximadamente a cada 05
conteúdos babalhados do liwo, o aluno deverá
encontrar inserido no próprio livro, sem folhas a
parte, um simulado, para que se possa avaliar o
processo que é uma etapa indispensáyel no
processo ensino aprendizagem. No liwo de Língua
Portuguesa deverão estar inseridas 04 (quafo)
folhas de respostas / gabaritos destacáveis, nâo
sendo folhas a parte, que deverão ser preenchidas
pelos alunos ao realizarem o simulado ao final de
ap.oximadamente 05 (cincoJ conteúdos
trabalhados, para se familiarizarem com o modelo
de prova de gabarito. Á sequência de conteúdos
deve estar organizada de acordo com os conteúdos
definidos pela Base Nacional Comum Curricular
(BNCC) para o 7p ano, considerando uma ordem
crescente de diÍiculdade,

14 GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA
BRASIL-CADERNO LÍNGUA PORTUGUESÂ PÁRA
79 ANO DO ENSINO FUNDAMENTÂL II -
PROFESSOk Liwo consumÍvel para disciplina de
Língua Portuguesa, deverá ser destinado aos
professores do 7c ano do Ensino Fundamental ll,
composto por no mínimo 120 (cento e vintel
páginas impressas em papel Offset com
aproximadamente 9og/m'?, com acabamento em
brochura, empastâdo com capa plástica, no formato
aproximado de 23,0cm x 28,8cm. Deyerá ser
destinado aos professores dos 6q anos do Ensino
Fundamental II, devendo trazer orientações
pedagógicas detâlhadas para cada conteúdo
trabalhado e também para cada simulado, contendo
a descrição da habilidade desenyolvida, indicações
para corrigir cada teste, inclusiye com as
justificativas para as opções incorretás, explicação
sobre o conceito avaliado no mesmo. Cada página
deverá conter a reprodução reduzida da página do
livro do aluno gabaritado, informações sobre o
gênero textual estudado, gênero textualesnrdado na
lição, descriçáo da habilidade desenvolvida em cada
atividade, definição e caracterÍsticas do gênero
textual estudado, orientações e sugestões para
Página 18 de 29 trabalhar com as atiyidades,
questôes para explorar o gênero textual estudado e
orientações sobrê como encaminhar atividades mais
complexa§. Deverão acompanhar o Guia e Recursos
Didáticos de Língua Portuguesa,04 (quatrol fichas
para registro, impressas em Offset com
aproximadamente 75g/m2 em formato aproximado
de 27,0cm x 40,0cm. Com o objeüvo de oferecer um
diagnóstico do desenvolvimento de cada aluno e
tâmbém de toda turma após cada simulado contido
no liwo do aluno. Deverâo ser realizadas 05 cinco

Und 24 EDITORA
MODERNA

R$ 142,00 R$ 3.408,00
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capacitaçôes presenciais, realizadas por pedagogo,
com carga horá a mínima de 02 (duas) horas cada,
com a finalidade apresentação e implantação do
pro,eto e material didático, por segmento de ensino
e componente curricular, princípios educativos e
pedagógicos. Como parte integrante da oferta, deve-
se incluir uma proposta de Avaliação Diagnóstica, a
ser aplicada no inÍcio do ano letivo com o objetivo
de oportunizar um planeiamento 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.

15 COLEçÃo APRovA BRÁ TL.CÁDERNó tÍNcUA
PORTUGUESÁ PÁRÁ 8S ÁNO DO ENSINO
FUNDAMENTAL ll . ÁLUNO; Liwo consumível para
disciplina de LÍngua Portuguesa, deverá ser
desünado aos alunos do 8q ano do Ensino
Fundamental ll, composto por no mínimo 100

[cento) e no máximo 160 (cento e sessenta) páginas
impressas em papel Offset com aproximadamente
9og/m'?, com acabamento em espiral empastado
com capa plástica, no formato aproximado de
20,5cm x 27,Scm, organizados em
aproximadamente 20 (üntel liçôes çada um,
compostas com os seguintes conteúdos: relato de
memória, poema e haicai, conto de mistério, letla de
canção, leitura de imagem, enrrevista, cartâ de
leitor, texto de diurlgação cientÍfica, sinopse de
filme, campanha institucional, verbete de
enciclopédia, relato de experiência cientíÍica,
charge, soneto, reportagem, biografia, autobiograÍia,
regulamento, artigo de opinião. Cada lição deverá
ser planejada para uma aula de aproximadamente
50 (cinquental minuto§, a serem habalhadas uma
vez por semana, contendo tarefas com graus
progressivos de dificuldade envolvendo diferentes
habilidades. Em aproximadamente a cada 05
conteúdos trabalhados do liyro, o aluno deverá
encontrar inserido no próprio livro, sem folhas a
parte, um simulado, para que se possa avaliar o
processo que é uma etapa indispensável no
processo ensino aprendizagem. No liwo de Língua
Portuguesa deverão estar inseridas 04 (quatro)
folhas de respostas / gabaritos destacáveis, não
sendo folhas a parte, que deverão ser preenchidas
pelos alunos ao realizarem o simulado ao finâl de
aproximadamente 05 (cinco) conteúdos
trabalhados, para se familiarizarem com o modelo
de prova de gabarito. A sequência de conteúdos
deve estar organizada de acordo com os conteúdos
definidos pela Base Nacional Comum Curricular
(BNCC) para o Bs ano, considerando uma ordem
crescente de dinculdade.

Und 400 EDITORA
MODERNA

R$ 132,00 R$ 52.800,00

16 GUIÂ DE RECURSOS DIDATICOS APROVÁ
BRASIL.CADERNO LÍNGUA PORTUGUESA PARÁ
89 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II -
PROFESSOR: LilTo consumível para disciplina de
Língua Portuguesa, deverá ser destinado aos
professores do 8a ano do Ensino Fundamental II,
composto por no mÍnimo 120 [cento e vinte)
páginas impressas em papel Offset com
aproximadamente 908/m2, com acabamento em

Und 24 EDITORA
MODERNA

R$ 142,00 R$ 3.408,00
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brochura, empastado com capa plástica, no formato
aproximado de 23,0cm x 28,8cm. Deverá ser
desünado aos proíessores dos 6e anos do Ensino
Fundamental Il, devendo trazer orientações
pedagógicas detalhadas para cada conteúdo
trabalhado e também para cada simulado, contendo
a descrição da habilidade desenvolüda, indicações
para corrigir cada teste, inclusive com as
justificativas para as opções incorretas, explicação
sobre o conceito avaliado no mesmo. Cada página
deverá conter a reproduÉo reduzida da página do
livro do aluno gabaritado, informações sobre o
gênero textual estudado, gênero textual estudado na
lição, descrição da habilidade desenvolüda em cada
atividade, definição e características do gênero
textual estudado, orientâções e sugestões para
Página 18 de 29 trabalhar com as atiúdades,
questões para explorar o gênero textual estudado e
orientações sobre como encaminhar atividades mais
complexas. Deverão acompanhar o Guia e Recursos
Didáticos de LÍngua Portuguesa,04 (quatro) fichas
para registro, impressas em Offset com
aproximadamente 75g/m2 em formato aproximado
de 27,0cm x 40,0cm. Com o obietiyo de oferecer um
diagnóstico do desenvolúmento de cada aluno e
também de toda turma após cada simulado contido
no livro do aluno. Deverão ser realizadas 05 (cinco)
capacitações presenciais, realizâdas por pedagogo,
com carga horária mínima de 02 (duasJ horas cada,
com a finalidade apresentação e implantação do
proieto e material didático, por segmento de ensino
e componente curricular, princípios educativos e
pedagógicos. Como parte integrante da oferta, deve-
se incluir uma proposta de Avaliação Diagnóstica, a

ser aplicadâ no início do ano letivo com o objeüvo
de oportunizar um planejamento mais assertivo no
que diz respeito ao trabalho com competências de
hâbilidades do Saeb, a partir da observação do
desempenho dos estudantes, da turma e da rede de
ensino.

17 COLEçÃO APROVA BRASTL.CADERNO LÍNGUA
PORTUGUESA PÁRÁ 99 ANO DO ENSINO
fUNDÂMENTAL II - ALUNo: Livro consumível para
disciplina de LÍngua Portuguesa, deverá ser
destinado aos alunos do 9e ano do Ensino
Fundamental Il, composto por no mínimo 100

[cento) e no máximo 160 (cento e sessenta) páginas
impressas em papel Offset com aproximadamente
90g/m2, com acabamento em espiral empastado
com capa plástica, no formato aproximado de
20,5cm x 27,5cm, organizados em
aproximadamente 20 (únte) lições cada um,
compostas com os seguintes conteúdos: relato de
memória, poema e haicai, conto de mistério, letra de
ca[çâo, leitura de imagem, entreústa, carta de
leitor, texto de diwlgação científica, sinopse de
nlme, campanha institucional, verbete de
enciclopédia, relato de experiência cientifica,
charge,soneto, reportagem, biografia, autobiograna,
regulamento, artigo de opinião. Cada lição deveÉ
§er planejada para uma aula de aproximadamente
50 (cinquenta) minutos, a serem Eabalhadas uma
vez por semana, contendo tarefas com ffaus

Und 400 EDITORA
MODERNA

R$ 132,00 R$ 52.800,00
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progressivos de difi culdade enyolvendo diferentes
habilidades. Em aproximadamente a cada 05
conteúdos trabalhados do livro, o aluno deverá
encontrar inserido no próprio liwo, sem folhas a
parte, um simulado, para que se possa avaliar o
proce§so que é uma etapa indispensáyel no
processo ensino aprendizagem. No livro de LÍngua
Portuguesa deverão estar inseridas 04 (quatro)
folhas de respostas / gabaritos destacáveis, não
sendo folhas a parte, que deverão ser preenchidas
pelos alunos ao realizarem o simulado ao final de
aproximadamente 05 (cinco) conteúdos
trabalhados, para se familiarizarem com o modelo
de prova de gabarito. A sequência de conteúdos
deve estar organizada de acordo com os conteúdos
definidos pela Base Nacional Comum Curricular
(BNCC) para o 9e ano, considerando uma ordem
crescente de dinculdade.

1B GUI,A DE RECURSOS DIDATICOS ÂPROVÁ
BRÁSIL-CÂDERNO LíNGUA PORTUGUESÁ PARA
9C ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II -
PROFESSOR: Liwo consumível para disciplina de
Língua Portuguesa, deverá ser destinado aos
professores do 9e ano do Ensino Fundamental II,
composto por no mÍnimo 120 [cento e vinte)
páginas impressas em papel Offset com
aproximadamente 9og/m'?, com acabamento em
brochura, empastado com capa plástica, no formato
aproximado de 23,0cm x 28,8cm. Deverá ser
destinado aos professores dos 9s anos do Ensino
Fundamental II, devendo trazer orientações
pedagógicas detalhadas parâ cada conteúdo
trabalhado e também para cada simulado, contendo
a descrição da habilidade desenyolüda, indicações
para coffigir cada teste, inclusive com as

iustincativas para as opções incorretas, explicação
sobre o conceito avaliado no mesmo. Cada páglna
deverá conter a reproduÉo reduzida da página do
livro do aluno gabaritado, informações sobre o
gênero textual estudado, gênero textual estudado na
lição, descrição da habilidade desenvolvida em cada
atiúdade, definição e características do gênero
textual estudado, orientações e sugestões para
Página 18 de 29 trabalhar com as atiúdades,
questões para explorar o gênero textual estudado e
orientações sobre como encaminhar atividades mais
complexas. Deverão acompanhar o Guia e Recursos
Didáücos de Língua Portuguesa,04 (quatro) nchas
para registro, impressas em Offset com
aproximadamente 758/mz em formato aproximado
de 27,0cm x 40,0cm. Com o objetivo de oferecer um
diagnóstico do desenvolümento de cada aluno e
também de toda turma após cada simulado contido
no liwo do aluno. Deverão ser realizadas 05 (cincol
capacitâçôes presenciais, r€alizadas por pedagogo,
com carga horária mÍnima de 02 [duas) horas cada,
com a finalidade apresentação e implantaçâo do
proieto e material didático, por segmento de ensino
e componente curricular, princípios educativos e
pedagógicos. Como parte integrante da oferta, deve-
se incluir uma proposta de Ayaliação Diagnóstica, a

ser aplicada no inÍcio do ano letivo com o objetivo
de oportunizár um Dlaneiamento mais assertivo no

Und 24 R$ 142,00 R$ 3.408,00EDITORA
MODERNA
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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.

19 APROVA BRÁSIL CADERNO DE
MÂTEiúíTICA PARÂ 1S ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL I - ALUNO: Livro consumível para
disciplina de Matemática, deverá ser destinado aos
alunos do 10 ano do Ensino Fundamental l,
composto no mínimo por 80 {oitenta) e no máximo
por 130 (cento e trinta] páginas impressas em papel
Offset com aproximadamente 90g/m2, com
acabamento em espiral empastado com capa
plástica, no formato 20,5cm x 27,5cm, organizados
em no mínimo 10 (dez) lições, que se valham do
desenvolyimento de habilidades matemáticas por
meio de jogos, priorizando os jogos de regras, em
que os alunos poderão assumir diferentes papéis e
combinar novas regras com o grupo. Deve-se
oferecer também tabuleiros ou peças prontas,
disponíveis no desenvolvimento dos conteúdos ou
como material destacável. Cada liçâo deverá ser
planejada para uma aula de aproximadamente 55
(cinquenta e cinco) minutos, a serem trabalhadas
uma vez por semana, contendo tarefas com graus
progressivos de difi culdade envolvendo diferentes
habilidades. A cada bloco de conteúdos trabalhados
do liwo (lições), o aluno deverá enconftar inserido
no próprio livro, sem folhas a parte, um simulado,
para que se possa ayaliar o processo de
aprendizagem, sendo esta, uma etapa indispensáyel
no processo crescente de aquisiçâo de
conhecimento. A sequência de conteúdos deve estar
organizada de acordo com os conteúdos definidos
pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para
o 1a ano, considerando uma ordem crescente de
dificuldade.

CO Und EDITORA
MODERNA

R$ 112,00 R$ 47.600,00

Und 24 EDITORA
MODERNA

R$ 142,00 R$ 3.408,0020 GUIA DE RECURSOS DIDATICOS ÂPROVA
BRASIL.CADERNO DE MÂTEMÁTICA PARÁ 19

ÁNO DO EN§INO FUNDAMENTAL I - PROFESSOR:

Liwo consumível para disciplina de Matemática,
deverá ser destinado âos professores do 1q ano do
Ensino Fundamental I, composto por no mínimo 80
(oitenta) páginas impressas em papel Offset com
aproximadamente 9OE/m2, com acabamento em
brochura, empastado com capa plástica, no formato
aproximado de 23.0cm x 28,8cm. Deverá ser
destinado aos professores do la ano do Ensino
Fundamental I, oferecendo orientações pedaSógicas
detalhadas nas laterais, para cada conteúdo
trabalhado no livro do aluno, bem como para cada

simulado, de modo a indicar procedimento
adotados em avaliações externas e orientaçôes de
encaminhamento da correçào dos simulados;
relaçào dos conteúdos desenvolvrdos nas lições e
que nas questões propostas no simulado e indicaçâo
das habilidades e competências avaliadas, com base

nas Matrizes de Referência do saeb, sobretudo a

Avaliaçào Nacional de Alfabehzâção (ANA). cada
páBina deverá conteÍ a reprodução reduzida da
página do livro do aluno gabaritado, relação das
habilidades e competências essenciais do aluno para
âprendizagem dos conteúdos da liçâo, comentários,

I
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sugestôes e orientações especificas para o
desenvolvimento das questões, incluindo trabalhos
preliminares e finais essenciai§, relação dos
conteúdos deselvolvidos nas páginas, além de
sugestões de atividades caso seiam observadas
dificuldades. Deverão ser realizadas, no mÍnimo, 04
(quatro) capacitaçôes presenciais, realizadas por
pedagogo, com carga horária mínima de 02 (duas)
horas cada, com a nnalidade apresentação e
implantação do projeto e material didático. Como
parte integrante da oferta, deve-se incluir uma
proposta de Avaliaçào Diagnóstica, a ser aplicada no
inÍcio do ano letivo com o objetivo de oportunizar
um planejamento mais assertivo no que diz respeito
ao trabalho com comp€tências de habilidades do
Saeb, a partir da observação do desempenho dos
estudantes, da turma e da rede de ensino.

27 Und 424 EDITORA
MODERNA

COLEÇÂO APROVA BRASTL-CÁDERNO DE
MÂTEMÁTICÁ PARÂ 29 ANO DO EI{SINO
FUNDÂ]|IENTAL I - ALUNO: Liwo consumÍvel para
disciplina de Matemática, deverá ser destinado aos
alunos do 2q ano do Ensino Fundamental I,

composto no mínimo por 80 (oitenta) e no máximo
por 130 (cento e trinta) páginas impressas em papel
Offset com aproximadamente 90g/m2, com
acabamento em espiral empastado com capa
plástica, no formato 20,5cm x 27,5cm, organizados
em no mÍnimo 10 (dez) lições, que se valham do
desenvolvimento de habilidades matemáticas por
meio de jogo§, priorizando os jogos de regras, em
que os alunos poderão assumir diferentes papéis e
combinar novas regras com o grupo. Deye-se
oferecer também tabuleiros ou peças prontâs,
disponíveis no desenvolvimento dos conteúdos ou
como material destacável. Cada lição deverá ser
planeiada para uma aula de aproximadamente 55

[cinquenta e cinco) minuto§, a serem trabalhadas
uma vez por semana, contendo târefas com graus
progressivos de difi culdade envolvendo diferentes
habilidades. A cada bloco de conteúdos tlabalhados
do liwo (liçõesJ, o aluno deverá encontrar inserido
no próprio livro, sem folhas a parte, um simulado,
para que se possa avaliar o processo de
aprendizagem, sendo esta, uma etâpa indispensável
no processo crescente de aquisiçâo de
conhecimento. A sequência de conteúdos deve estâr
organizada de acordo com os conteúdos definidos
pela Base Nacional Comum Curriculâr (BNCC) para
o 2a ano. considerando uma ordem crescente de
dinculdade.

R$ 112,00 R$ 47.488,00

22 GUIÁ DE RECURSOS DIDATICOS APROVA
BRÁSIL.CÂDERNO DE MATEMÁTICÁ PARÂ 2C

ANO DO ENSINO FUNDÁ.IUENTAL I _ PROFESSOR
:Livro consumível para disciplina de Matemática,
deverá ser destinado aos professores do 2s ano do
Ensino Fundamental I, composto por no mÍnimo B0

[oitenta) páginas impressas em papel offset com
aproximadamente 90g/m'z, com acabamento em
brochura, empastado com capa plástica, no formato
aproximado de 23,0cm x 28,8cm. Deverá ser
destinado aos professores do 2e ano do Ensino
Fundamental l, oíerecendo orientações pedagógicas
detalhadas nas laterais, para cada conteúdo

Und 24 EDITORA
MODERNA

R$ 142,00 R$ 3.408,00
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ladotados em avaliaçôes externas e orientações de
encaminhamento da correçào dos simulados;
relâçào dos conteúdos desenvolvidos nas lições e
que nas questôes propostas no simulado e indicaçào
das habilidades e competências avaliadas, com base
nas Matrizes de Referência do Saeb, sobretudo a
Avaliaçào Nacional de Alfabetizaçâo (ANA). Cada
página deverá conter a reprodução reduzida da
página do livro do aluno gabaritado, relaçào das
habilidades e competências essenciais do aluno para
aprendizagem dos conteúdos da lição, comenúrios,
sugestões e orientações especÍficas para o
desenvolvimento das questões, incluindo trabalhos
preiiminares e finais essenciais. relação dos
conteúdos desenvolvidos nas páginas, alem de
sugestôes de atividades caso sejam observadas
dificuldades. Deverào ser realizadas, no mínimo,04

trabalhado no liwo do aluno, bem como para cada
simulado, de modo a indicar procedimento

(quatro) capacitações presenciais, realizadas por
pedâgogo, com carga horária mínima de 02 (duas)
horas cada, com a finalidade apresentação e
implantação do projeto e material didático. Como
parte integrante da oferta, deve-se incluir uma
proposta de Avaliação Diâgnóstica, a ser aplicada no
inÍcio do ano leüvo com o obietivo de oportunizar
um planeiamento mais assertivo no que diz respeito
ao trabalho com competências de habilidades do
Saeb, a parhr da observação do desempenho dos
estudantes, da turma e da rede de ensino.

R$ 112,00 R$ 51.072,00

-r/-l

Und 456 ED ITORA
MODERNA

23 COLEçÁO ÁPROVA BRÂSIL-CTqDERNO DE
MÁTEMÁTICÁ PARÂ 39 ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL I - ALUNO: Livro consumÍvel para
disciplina de Matemática, deverá ser destinado aos
alunos do 3a ano do Ensino Fundamental I,

composto no minimo por 80 (oitental e no máximo
por 130 (cento e trinta) páginas impressas em papel
Offset com aproximadamente 90g/m2, com
acabamento em espiral empastádo com capa
plásüca, no Formato 20,5cm x 27,5cm, organizados
em no mínimo 10 (dez) liçôes, que se valham do
desenvolvimento de habilidades matemáticas por
meio de iogos, priorizando os iogos de regras, em
que os alunos poderão assumir diferentes papéis e

combinar novas regras com o grupo. Deve-se
oferecer também tabuleiros ou peças pronta§,
disponíveis no desenvolvimento dos conteúdos ou
como material destacável. Cada lição deverá ser
planeiada para uma aula de aprolimadamente 55
(cinquenta e cinco) minutos, a serem trabalhadas
uma vez por semana, contendo târefas com graus
progressivos de dificuldade envolvendo diferentes
habilidades. A cada bioco de conteúdos trabalhados
do liwo (lições), o aluno deverá encontrar inserido
no próprio liwo, sem folhas a parte, um simulado,
para que se possa avaliar o processo de
aprendizagem, sendo esta, uma etapa indispensável
no processo crescente de aquisição de
conhecimento. A sequência de conteúdos deve estar
organizada de acordo com os conteúdos definidos
pela Base Nacional Comum curricular (BNCC) para

o 3q ano, considetando uma ordem crescente de

dificuldade,

il
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R$ 3.408,00z4 GUIÀ DE RECURSOS DIDATICOS APROVÁ

BRASIL-CÁDERNO DE MÂTEMÁTICA PARÂ 39
ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I - PROFESSOR:
Livro consumível para disciplina de Matemática,
deverá ser destinado aos professores do 3a ano do
Ensino Fundamental l, composto por no mínimo 80
(oitenta] páginas impressas em papel Offset com
aproximadamente glg/m2, com acabamento em
brochura, empastado com capa plástica, no formato
aproximado de 23,0cm x 28,Bcm. Deyerá ser
destinado aos professores do 2e ano do Ensino
Fundamental I, oferecendo orientações pedagógicas
detalhadas nas laterais, para cada conteúdo
kabalhado no livro do aluno, bem como para cada
simulado, de modo a indicar procedimento
adotados em avaliações externas e orientâções de
encaminhamento da correção dos simulados;
relaçâo dos conteúdos desenvolvidos nas liçóes e
que nas questões propostas no simulado e indicação
das habilidades e competências avaliadas, com base
nas Matrizes de Referência do Saeb, sobretudo a
Avaliação Nacional de Alfabetização (ANAJ. Cada
página deverá conter a reprodução reduzida da
página do Iivro do aluno gabaritado, relação das
habilidades e competências essenciais do aluno para
aprendizagem dos conteúdos da lição, comentários,
sugestôes e orientações especÍficas para o
desenvolvimento das questões, incluindo trabalhos
preliminares e finais essenciais, relação dos
conteúdos desenvolúdos nas páginas, além de
sugestões de atiúdades caso seiam observadas
dificuldades. Deverão ser realizâdas, no mínimo, 04
(quatro) capacitações presenciais, realizadas por
pedagogo, com carga horária mínima de 02 [duas)
horas cada, com a finalidade apresentaçâo e

implantação do pro,eto e material didático. Como
parte integrante da oferta, deve-se incluir uma
proposta de Avaliação Diagnósüca, a ser aplicada no
início do ano letivo com o objetivo de oportunizar
um planeiamento mais assertivo no que diz respeito
ao trabalho com competências de habilidades do
saeb, a partir da observaçâo do desempenho dos
estudantes, da turma e da rede de ensino.

Und 24 EDITORA
MODERNA

R$ 142,00

23 COLEÇÃO APROVA BRASIL-CÁDERNO DE
MÂTEMÁTICA PARÁ 49 ANO DO ENSINO
FUNDÂ"I||ENTÁL I - ÁLUNO: Liwo consumível para
disciplina de Matemática, deverá ser destinado aos
alunos do 4e ano do Ensino Fundamental l,
composto no mínimo por 80 (oitentâ) e no máximo
por 130 fcento e trinta) páginas impressas em papel
offset com aproximadamente 90g/m2, com
acabamento em espiral empastado com capa
plástica, no formato 20,5cm x 27,5cm, organizados
em no mÍnimo 10 (dez) lições, que se valham do
desenvolümento de habilidades matemáticas por
meio de ,ogos, priorizando os jo8os de regras, em
que os alunos poderão assumir diferentes papéis e
combinar novas regras com o grupo. Deve-se
oferecer também tabuleiros ou peças prontas,
disponiveis no desenvolümento dos conteúdos ou
como material destacável. cada lição deverá ser
planeiada para uma aula de âproÍmadamente 55
[cinquenta e cinco] minutos, a serem trabalhadas

Und 524 EDITORA
MODERNA

R$ 112,00 R$ 58.688,00
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uma vez por semana, contendo tarefas com graus
progressivos de difi culdade envolvendo diferentes
habilidades. A cada bloco de conteúdos tlabalhados
do liwo 0ições), o aluno deverá encontrar inserido
no próprio liwo, §em folhas a parte, um simulado,
para que se possa âvaliar o processo de
aprendizâgem, §endo esta, uma etâpa indispensável
no processo crescente de aquisição de
conhecimento. Á sequência de conteúdos deve estar
organizada de acordo com os conteúdos definidos
pela Base Nacional Comum Curricular (BNCCJ para
o 4s ano, considerando uma ordem crescente de
dificuldade.

26 GUIA DE RECUR§OS DIDATICOS APROVÂ
BRASIL.CÂDERNO DE MATEMÁTICÁ PÁRÂ 49
ANO DO ENSINO FUNDÂMENTÁL I - PROFE§§OR:
Livro consumÍvel para disciplina de Matemática,
deverá ser destinado aos professores do 4e ano do
Ensino Fundamental I, composto por no mínimo 80
(oitenta) páginas impressas em papel Offset com
aproximadamente 90g/m2, com acabamento em
brochura, empastâdo com capa plástica, no formato
aproximado de 23,0cm x 28,8cm. Deverá ser
destinado aos professores do 4p ano do Ensino
Fundamental I, oferecendo orientações pedagógicas
detalhadas nas laterais, para cada conteúdo
trabalhado no livro do aluno, bem como para cada
simulado, de modo a indicar procedimento
adotados em avaliações externas e orientações de
encaminhamento da correçâo dos simulados;
relação dos conteúdos desenvolüdos nas liçôes e
que nas questões propostas no simulado e indicação
das habilidades e competências avaliadas, com base
nas Matrizes de Referência do Saeb, sobretudo a

Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA). Cada
página deverá conter a reprodução reduzida da
página do livro do aluno gabaritado, relação das
habilidades e competências essenciais do aluno para
aprendizagem dos conteúdos da liÇão, comentários,
sugestões e orientações específicas para o
desenvolümento das questões, incluindo kabalhos
preliminares e finais essenciais, relação dos
conteúdos desenvolyidos nas páginas, além de
sugestões de atividades caso seiam observadas
dificuldades. Deverão ser realizadas, no mínimo, 04
(quatro) capacitações presenciais, realizadas por
pedagogo, com carga horária mÍnima de 02 (duas)
horas cada, com a finalidade apresentação e
implantâção do projeto e material didático. Como
parte integrante da oferta, deve-se incluir uma
propostâ de Avaliação Diagnóstica, â ser aplicada no
início do ano letivo com o obietivo de oporturizar
um planeiamento mais assertivo no que diz respeito
ao trabãlho com competências de habilidades do
Saeb, a partir da observação do desempenho dos

da turma e da rede de ensino.estudan

Und 40 EDITORA
MODERNA

R$ 142,00 R$ s.680,00

27 APROVÁ BRÁSIL-CADERNO DE
MÁTEMÁTICA PARÂ 59 ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL I - ALUNO: Livro consumivel para
disciplina de Matemática, deverá ser destinado aos
alunos do 5q ano do Ensino Fundamental I,
composto no mínimo por 80 (oitenta) e no máximo

130 cento e trinta nas tm ressas em

CO Und 513 EDITORÁ
MODERNA

R$ 112,00 R$ 57.456,00
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Offset com aproximadamente 9\g/m2, com
acabamento em espiral empastado com capa
plástica, no formato 20,5cm x 27,5cm, organizados
em no mínimo 10 (dez) lições, que se valham do
desenvolvimento de habilidades matemáticas por
meio de iogos, priorizando os jogos de regras, em
que os alunos poderão assumir diferentes papéis e
combinar novas regras com o grupo. Deve-se
oferecer também tabuleiros ou peças prontas,
disponívejs no desenvolyimento dos conteúdos ou
como material destacável. Cada lição deverá ser
planejada para uma aula de aproximadamente 55
(cinquenta e cincol minutos, a serem nabalhadas
uma vez por semana, contendo tarefas com graus
progressiyos de difi culdade enyolvendo diferentes
habilidades. A cada bloco de conteúdos trabalhados
do livro (lições), o aluno deverá encontrar inserido
no próprio liwo, sem folhas a parte, um simulado,
para que se possa avaliar o processo de
aprendizagem, sendo esta, uma etapa indispensável
no processo crescente de aquisição de
conhecimento. A sequência de conteúdos deve estar
organizada de acordo com os conteúdos definidos
pela Base Nacional Comum Curricular (BNCCI para
o 5e ano, considerando uma ordem crescente de
dificuldade.
GUIA DE RECURSOS DIDÂTICOS APROVA
BRASIL-CADERNO DE MÂTEMÁTICA PARA 5S

ANO DO ENSINO TUNDÁ.IITENTAL I - PROFESSOR:
Liwo consumível para disciplina de Matemática,
deverá ser destinado aos professores do 5p ano do
Ensino Fundamental I, composto por no mínimo B0
(oitenta) páginas impressas em papel Offset com
aproximadamente 90g/m2, com acabamento em
brochura, empastado com capa plástica, no formato
aproximado de 23,0cm x 28,8cm. Deverá ser
destinado aos professores do 5e ano do Ensino
Fundamental t, oferecendo orientações pedagógicas
detalhadas nas laterais, para cada conteúdo
trabalhado no livro do aluno, bem como para cada
simulado, de modo a indicar procedimento
adotados em avaliações externas e orientações de
encaminhamento da correção dos simulados;
relação dos conteúdos desenvolvidos nas liçôes e
que nas questões propostas no simulado e indicação
das habilidades e competências avaliadas, com base
nas Matrizes de Referência do Saeb, sobretudo a

Avaliação Nacional de Alfabetização (ANAJ. Cada
página deverá conter a reprodução reduzida da
página do livro do aluno gabaritado, relação das
habilidades e competências essenciais do aluno para
aprendizagem dos conteúdos da lição, comentários,
sugestões e orientações específicas para o
desenvolvimento das questões, incluindo trabalhos
preliminares e finais essenciais, relaçâo dos
conteúdos desenvolvidos nas páginas, além de
sugestões de atividades caso sejam observada§
diÍiculdades. Deverão ser realizádas, no mínimo, 04
(quatro) capacitações presenciais, realizadas por
pedagogo, com carga horária mínima de 02 (duas)
horas cada, com a Íinalidade apresentação e
implantação do proieto e material didático. Como
paÍte integra[te da oFerta, deve-se incluir uma

Und 40 EDITORA
MODERNA

R$ 142,00 R$ 5.680,00
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proposta de Avaliação Diagnóstica, a §er aplicada no
início do ano letivo com 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.

29 coLEçÂo ÁPRovA BRÂSIL.CA)ERNo DE
MÁTEMÁTICA PÂRÁ 6e ANo Do ENsrNo
FUNDAMENTAI II - ALUNO: Liwo consumíyel para
disciplina de Matemáüca deverá ser destinado aos
alunos do 6a ano do Ensino Fundamental II,
composto por no mínimo 120 (cento e ünte) e no
máximo 160 (cento e sessenta) páginas impressas
em papel OÍfset com aproximadamente gog/m'?,

com acabamento em espiral empastado com capa
plástica, no formato 20,5cm x 27,5cm, organizados
em aproximadamente 20 (vinte) Iições cada um,
compostas pelos seguintes conteúdos: localização,
giros, e ângulos, triângulos e quadriláteros, reta
numérica, problemas com números naturais,
diferentes representações de um numero, frações,
frações e decimais, operações com ftaçôes decimais,
figuras não planas e simetria, perímetro e ampliação
de figuras, área, medidas de massa e capacidade,
problemas com fraçôes decimais, porcentagem, Ier e
interpretar gráficos e Págirj.a 22 de 29 tabelas,
construção de tabelas e gráÍicos. Cada lição deverá
ser planejada para uma aula de aproximadamente
50 (cinquenta) minutos, a serem habalhadas uma
vez por semana, contendo tarefas com grau§
progressivos de difi culdade envolvendo diferentes
hãbilidâdes, Em aproximadamente a cada 05 [cinco)
conteúdos tratralhados do livro, o aluno deverá
encontrar inserido no próprio liwo. sem folhas a
parte, um simulado, para que se possa avaliar o
processo que é uma etapa indispensável no
processo ensino aprendizagem. No liwo de
Matemática, deyerão estar inseridas 04 (quatro)
folhas de respostas / gabaritos destâcáveis, não
sendo folhas a parte, que deverâo ser preenchidas
pelos alunos ao realizarem o simulado ao final de
aproximadamente 05 [cinco) conteúdos
trabalhados, para se familiarizarem com o modelo
de prova de gabarito. A sequência de conteúdos
deve estar organizada de âcordo com os conteúdos
definidos pela Base Nacional Comum Curricular
(BNCC) para o 6a ano, considerando uma ordem
crescente de dificuldade-

Und 572 EDITORÂ
MODERNA

R$ 132,00 R$ 67.584,00

30 GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA
BRASÍL-CÁDERNO DE MATEMÁTICA PARA 6S

ÁNO DO ENSINO FUNDAMENTAL II -
PROFESSORT Liyro consumível para disciplina de
Matemática deverá ser destinado aos professores do
6e ano do Ensino Fundamental ll, Composto por no
minimo 120 (cento e vinte) páginas impressas em
papel Offset com aproximadamente 90g/m2, com
acabamento em brochura, empastado com capa
plástica, no formato aproximado de 23,0cm x
28,8cm. Deverá ser destinado aos professores do 6s
ano do Ensino Fundamental ll, devendo trazer
orientações pedagógicas detalhadas para cada
conteúdo trabalhado e também para cada simulado,
para ajudar os alunos no momento da correção de

Und 24 EDITORA
MODERNA

R$ 142,00 R$ 3.408,00
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cada questão do simulado, relação dos conteúdos
desenvolvidos nas lições anteriores e que sào
explorados nas questões propostas no simulado e
indicação das habilidades e subcompetências
avaliadas no mesmo. Cada página deverá conter a
reprodução reduzida da página do livro do aluno
gabaritado, relação das habilidades e capacidades
essenciais do aluno para aprendizagem dos
conteúdos da lição, comentário§, sugestôes e
orientaçôes específicas para o desenvolvimento das
questões, incluindo trabalhos preliminares e Rnais
essenciais, relação dos conteúdos desenvolyidos nas
páginas, sugestões de atiyidades caso sejam
observadas dificuldades e descrição das habilidades
e da competência Página 23 de 29 desenvolüdas em
cada questaio. Deverão acompanhar o Guia e
Recursos Didáticos de Matemática 04 (quatro)
fichas para registro. impressas em Offset com
aproximadamente 75g/m2 e formato aproximado de
27,0cm x 40,0cm. Com o objetivo de oferecer um
diagnóstico do desenvolümento de cada aluno e
também de toda turma após cada simulado contido
no livro do aluno. Deverá identificar as

subcompetênciâs que foram desenvolvidas, ou as
que precisam ser retomadas e planejar novas
estratégias para as próximas aula§, Deyerão ser
realizadas 05 (cinco) capacitações presenciais,
realizadas por pedagogo, com carga horária mÍnima
de 02 (duas) horas cada, com a finalidade
apresentação e implantação do projeto e material
didático, por segmento de ensino e componente
curricular, princípios educativos e pedagógicos.
Como parte integrante da oferta, deve-se incluir
uma proposta de AvaliaÉo Diagnóstica, a ser
aplicada no inÍcio do ano letivo com o obietivo de
oportunizâr um planeiamento mais assertiyo no que
diz respeito ao trabalho com competências de
habilidades do Saeb, a partir da observação do
desempenho dos estudante§, da turma e da rede de
ensino.

31 colEÇÂo APROVÂ BRÁSIL-CÁDERNO DE
MATEMÁTICA PARÂ 79 ANO DO ENSINO
PUNDAMENTAL ll - A.LUNO: Liwo consumível para
disciplina de Matemática deverá ser destinado aos
alunos do 7e ano do Ensino Fundamental Il,
composto por no mÍnimo 120 [cento e vinte) e no
máximo 160 (cento e sessenta) páginas impressas
em papel Offset com aproximadamente gog/m'?,

com acabamento em espiral empastado com capa
plástica, no formato 20,5cm x 27,5cm, organizado§
em aproximadamente 20 (úntel lições cada um,
compostas pelos seguintes conteúdos: localização,
giros, e ângulos, triângulos e quadriláteros, reta
numérica, problemas com números naturais,
diferentes representações de um numero, frações,
frações e decimais, operaçôes com fraçóes decimais,
figuras não planas e simetria, perímetro e ampliação
de ngura§, área, medidas de massa e capacidade,
problemas com frações decimais, porcentagem, ler e
interpretar gráficos e PáEina 22 de 29 tabelas,
construçâo de tabelas e gráficos. Cada lição deverá
ser planejada pâra uma aula de aproximadamente
50 [cinquenta) nrinutos, a serem trabalhadas uma

Und 432 EDITORÁ
MODERNA

R$ 132,00 R$ 57.024,00
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vez por semana, contendo tareías com graus
progressivos de difi culdade envolvendo diferentes
habilidades. Em aproximadamente a cada 05 (cinco]
conteúdos trabalhados do livro, o aluno deverá
encontrar inserido no próprio livro, sem folhas a
parte, um simulado, para que se possa avaliar o
processo que é uma etapa indispensável no
processo enslno aprendizagem. No livro de
Matemática, deyerão estar inseridas 04 (quatrol
folhas de respostas / gabaritos destacáveis, não
sendo folhas a parte, que deverão ser preenchidas
pelos alunos ao realizarem o simulado ao final de
aproximadamente 05 [cinco) conteúdos
úabalhados, para se familiarizarem com o modelo
de prova de gabarito. A sequência de conteúdos
deve estar organizada de âcordo com os conteúdos
definidos pela Base Nacional Comum Curricular
(BNCC) para o 7e ano, considerando uma ordem
crescente de dinculdade.

32 GUIA DE RECURSOS DIDATICOS ÂPROVA
BRASIL.CADERNO DE MATEMÁTICA PARA 7S
ÂNO DO ENSINO FUNDÂMENTAI II -
PROFESSOR: Liwo consumíyel para disciplina de
Matemática deverá ser destinado aos professores do
7s ano do Ensino Fundamental II, composto por no
minimo 120 (cento e ünte) páginas impressas em
papel Offset com aproximadamente 90g/m2, com
acabamento em brochura, empastâdo com capa
plástica, no formato aproximado de 23,ocm x
28,8cm. Deverá ser destinado aos professores do 7q

ano do Ensino Fundamental Il, devendo trazer
orientações pedagógicas detâlhadas para cada
conteúdo hatlalhado e também para cada simulado,
para ajudar os alunos no momento da correção de
cada questão do simulado, relação dos conteúdos
desenvolvidos nas liçôes anteriores e que sào
explorados nas questões propostas no simulado e

indicaçâo das habilidades e subcompetências
avaliadas no mesmo. Cada página deverá conter a

reprodução reduzida da página do livro do aluno
gabaritado, relação das habilidades e capacidades
essenciais do aluno para aprendizagem dos
conteúdos da lição, comentários, sugestões e
orientações espêcíficas para o desenvolümento das
questões, incluindo trabalhos preliminares e finais
essenciais, relação dos conteúdos desenvolüdos nas
páBinas, sugestões de atiüdades caso sejam
observadas dificuldades e descrição das habilidades
e da competência Página 23 de 29 desenvolvidas em
cada quest:io, Deverão acompanhar o Cuia e

Recursos Didáticos de Matemática 04 (quatro)
flchas para registro, impressas em Offset com
aproximadamente 75g/m'z e formato aproximado de
27,0cm x 40,0cm. Com o obietivo de oferecer um
diagnóstico do desenvolvimento de cada aluno e
também de toda turma após cada simulado contido
no livro do aluno. Deverá identificar as
subcompetências que foram desenvolvidas, ou as
que precisam ser retomadas e planejar novas
estratégias para as próximas aulas. Deverão ser
realizádas 05 (cinco) capacitações presenciais,
realizadas por pedagogo, com carga horária mínima
de 02 (duasl horas cada, com a finalidade

tlnd 24 EDITORA
MODERNA

R$ 142,00 R$ 3.408,00
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apresentação e implantação do proieto e material
didático, por segmento de ensino e componente
curricular, princípios educativos e pedagógicos.
Como parte integrante da oferta, deve-se incluir
uma proposta de Avaliação Diagnóstica, a ser
aplicada no início do ano letivo com o objeüvo 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 estudantet da turma e da rede de
ensino.

33 COLEÇÃO APRovA BRÁ.ii{ÂDERNo DE
MATEMÁTICÂ PARÁ 89 ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL lI - ÁLIJNO: Li!'ro consumÍvel para
disciplina de Matemática deverá ser destinado aos
alunos do Be ano do Ensino Fundamental II,
composto por no mÍnimo 120 (cento e vintel e no
máximo 160 (cento e sessenta) páginas impressas
em papel Offset com aproximadameúe 9OE/m2,
com acabamento em espiral empastado com capa
plástica, no formato 20,5cm x 27,5cm, organizados
em aproximadamente 20 (vintel liçôes cadâ um,
compostz§ pelos seguintes conteúdos: localização,
giros, e ângulos, Biângulos e quadriláteros, reta
numérica, problemas com números naturai§,
diferentes representações de um numero, frações,
fraçôes e decimais, operaçôes com frações decimais,
figuras não planas e simetria, perímetro e ampliação
de figurat área, medidas de massa e capacidade,
problemas com frações decimais, porcentagem, ler e
interpretar gráficos e Pâgina ZZ de 29 tabelas,
construção de tabelas e gráficos. Cada liçâo deverá
ser planeiada para uma aula de aproximadamente
50 (cinquenta) minutos, a serem trabalhadas uma
vez por semâna, contendo tarefas com graus
progressivos de difi culdade envolvendo diferentes
habilidades. Em aproximadamente a cada 05 (cinco)
conteúdos trabalhados do livro. o aluno deverá
encontrar inserido no próprio livro, sem folhas a
parte, um simulado, para que se possa avaliar o
processo que é uma etapa indispensável no
processo ensino aprendizagem. No liwo de
Matemática, deverão estar inseridâ§ 04 (quatrol
folhas de respostas / gabaritos destacáveis, não
sendo folhas a parte, que deverão ser preenchidas
pelos alunos ao realizarem o simulado ao final de
aproximadamente 05 [cinco) conteúdos
trabalhados, para se familiarizarem com o modelo
de prova de gabarito. A sequência de conteúdos
deve estar organizada de acordo com os conteúdos
dennidos pela Base Nacional Comum Curricular
IBNCC) para o 8q ano, considerando uma ordem
crescente de difi culdade.

Und 400 EDITORÁ
MODERNA

R$ 132.00 R$ 52.800,00

34 GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA
BRASIL-CADERNO DE MATEMÁTICÁ PARÂ 89
ANO DO ENSINO FUNDAJITENTAL II -
PROFESSOR: Liwo consumivel para disciplina de
Matemática deverá ser destinado aos professores do
8s ano do Ensino Fundamental Il, composto por no
mÍnimo 120 [cento e vrnte] páginas impressas em
papel Offset com aproximadamente 9og/m'z, com
acabamento em brochura, empastâdo com capa
plástica, no formato aDroximado de 23,0cm x

Und 24 EDITORA
MODERNA

R$ 142,00 R$ 3.408,00
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2B,8cm. Deverá ser destinado aos professores do Bs
ano do Ensino Fundamental Il, devendo trazer
orientações pedagógicas detalhadas para cada
conteúdo trabalhado e também para cada simulado,
para aiudar os alunos no momento da correção de
cada questão do simulado, relação dos conteúdos
desenvolvidos nas lições anteriores e que são
explorados nas questões propostas no simulado e
indicação das habilidades e subcompetências
avaliadas no mesmo. Cada página deverá conter a
reprodução reduzida da página do livro do aluno
gabaritado, relaçâo das habilidades e capacidades
essenciais do aluno para aprendizagem dos
conteúdos da lição, comenúrios, sugestões e

orientações específicas para o desenvolvimento das
questões, incluindo trabalhos preliminares e finais
essenciai§, relação dos conteúdos deseIlvolúdos nas
páginas, sugestões de aüvidades caso seiam
observadas dificuldades e descrição das habilidades
e da competência Página 23 de 29 desenvolvidas em
cada questâo. Deverâo acompanhar o Guia e
Recursos Didáticos de Matemática 04 (quatro)
fichas para regisho, impressas em Offset com
aproximadamente 7sg/mz e formato aproximado de
27,0cm x 40,0cm. Com o obietivo de oferecer um
dia8nóstico do desenvolvimento de cada aluno e
também de toda turma após cada simulado contido
no llvro do aluno. Deverá identificar as

subcompetências que foram desenvolvidas, ou as
que precisam ser retomadas e planeiar novas
estraté8ias para as próximas aulas. Deverão ser
realizadas 05 (cinco) capacitações presenciajs,
realizadas por pedagogo, com carga horária mínima
de 02 (duas) horas cada, com a finalidade
apresentação e implantação do proieto e material
didático, por segnento de ensÍno e componente
curricular, princípios educativos e pedagógicos.
Como parte integrante da oferta, deve-se incluir
uma proposta de Avaliação Diagnóstica, a ser
aplicada no início do ano letivo com o obietivo de
oportunizar um planejamento mais assertivo no que
diz respeito ao kabalho com competências de
habilidades do Saeb, a partir da observação do
desempenho dos estudantes, da turma e da rede de
ensino,

35 COLEçÃO APROVA BRÁSIL-CADERNO DE
MATEMÁTICA PARA 99 ÁNO DO ENSINO
FUNDAMENTAL II - ALUNO: Liwo consumível para
disciplina de Matemática deverá ser destinado aos
alunos do 9p ano do Ensino Fundamental II,
composto por no mínimo 120 [cento e vinte] e no
máximo 160 (cento e sessenta) páginas impressas
em papel offset com aproximadamente 9og/m'z,
com acabamento em espiral empastado com capa
plástica, no formato 20,5cm x 27,5cm, organizados
em aproximadamente 20 [vinte] lições cada um,
compostas pelos seguintes conteúdos: localização,
giros, e ângulos, triângulos e quadriláteros, reta
numérica, problemas com números naturais,
diferentes representaçôes de um numero, frações,
fraçôes e decimais, operaçôes com frações decimais,
figuras não planas e simetria, perímetro e ampliação
de figuras, área, medidas de massa e capacidade,

Und 400 EDITORA
MÔDERNA

R$ 132,00 R$ 52.800,00
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problemas com frações decimais, porcentagem, ler e
interpretar gráficos e PáEina 22 de 29 tabelas,
construção de tabelas e gráncos. Cada lição deverá
ser planejada para uma aula de aproximadamente
50 (cinquenta) minutos, a serem trabalhadas uma
vez por semana, contendo tareras com graus
progressivos de difi culdade envolvendo diferentes
habilidades. Em aproximadamente a cada 05 (cinco)
conteúdos trabalhados do livro, o aluno deverá
encontrar inserido no próprio livro, sem folhas a
parte, um simulado, para que se possa ayaliar o
processo que é uma etapa indispensáyel no
processo ensino aprendizagem. No livro de
Matemática, deverão estar inseridas 04 (quatro)
folhas de respostas / gabaritos destácáveis, não
sendo folhas a parte, que deyerão ser preenchida§
pelos alunos ao realizarem o simulado ao final de
aproximadamente 05 (cincol conteúdos
trabalhados, para se familiarizarem com o modelo
de prova de gabarito. A sequência de conteúdos
deve estâr organizada de acordo com os conteúdos
definidos pela Base Nacional Comum Curricular
IBNCC) para o 9e ano, considerando uma ordem
crescente de difi culdade.

36 GUIÂ DE RECURSOS DIDATICOS ÁPROVÂ
BRASIL.CADERNO DE MATEMÁTICA PÂRA 99
ÁNO DO ENSINO FUNDÂ"},IENTÁT II -
PROFESSOR: Lil'ro consumivel para disciplina de
Matemática deverá ser destinado aos professores do
9a ano do Ensino Fundamental II, composto por no
mínimo 120 (cento e vinte) páginas impressas em
papei Offset com aproximadamente 90g/m2, com
acabamento em brochura, empastado com cãpa
plástica, no formato aproximado de 23,0cm x
28,8cm. Deverá ser destinado aos professores do 9e

ano do Ensino Fundamental II, devendo trazer
orientações pedagógicas detalhadas para cada
conteúdo trabalhado e também para cada simulado,
para ajudar os alunos no momento da correção de
cada questão do simulado, relação dos conteúdos
desenvolüdos nas lições anteriores e que sào
explorados nas questões propostas no simulado e

indicação das habilidades e subcompetências
avaliadas no mesmo. Cada página deyerá conter a
reproduçâo reduzida da página do livro do aluno
gabaritado, relação das habilÍdades e capacidades
essenciais do aluno para aprendiza8em dos
conteúdos da lição, comentários, sugestóes e

orientações específicas para o desenvolümento das
questões, incluindo trabalhos preliminares e finais
essenciai§, relação dos conteúdos desenvolúdos nas
páginas, sugestões de atividades câso sejam
observadas dificuldades e descrição das habilidades
e da competência Página 23 de 29 desenyolüdas em
cada questâo. Deverão acompanhar o Guia e

Recursos Didáticos de Matemática 04 [quatro)
Íichas para registro, impressas em Offset com
aproximadamente 75g/m'? e formato aproximado de
27,0cm x 40,0cm. Com o objetivo de oferecer um
diagnóstico do desenvolvimento de cada aluno e
também de toda turma após cada simulado contido
no livro do aluno. Deverá identificar as

subcompetências que foram desenvolvidas, ou as

Und 24 EDITORA
MODERNA

R$ 142,00 R$ 3.408,00
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que precisam ser retomadas e planejar novas
estratégias para as próximas aula§. Deverão ser
realizadas 05 [cinco) capacitaçôes presenciais,
realizadas por pedagogo, con carga horária mínima
de 02 [duas) horas cada, com a finalidade
apresentação e implantação do proieto e material
didático, por segmento de ensino e componente
curricular, princípios educativos e pedagógicos.
Como parte integrante da oferta, deve-se incluir
uma proposta de Avaliação Diagnósüca, a ser
aplicada no início do ano letivo com o obje[yo de
oportunizar um planejamento mais assertivo no que
diz respeito ao trabalho com competências de
habilidades do Saeb, a parür da observaçâo do
desempenho dos estudantes, da turma e da rede de
ensino-

37 APROVÁ BRÂSIL . LIVRO DIÁRIO DO PROFESSOR
- 3S EDIÇqO.

UN 496 EDITORÁ
MODERNA

R$ 22,00 R$ 10.912,00

3B APROVÂ BRÁSIL . LIVRO COORDENÁDOR .
Lingua Portuguesa e Matemática - EF1 Anos Iniciais
- 3s Edição.

UN 24 EDITORA
MODERNA

R$ 42,00

39 APROVA BRÁSIL . LIVRO COORDENADOR .
Lingua Portuguesa e Matemática - EF2 Anos Finais
- 3s Edição.

UN 24 EDITORA
MODERNA

R$ 42,00 R$ 1.008,00

VALOR TOTÂL POR EXTENSO .HUM MILHÁO E TREZENTOS E TRINTA E CINCO MIL E DUZENTOS E
CINQUENTA E SEIS REÂIS

R$

1.068.496,00

LOTE Ir LIVRO PARA EDUCAçÃO
INFANTIT

Item Especificações Und Qtd Marca v.unitIR$) V. Total [R$)
1 COLEçAO BURITI MIRIM-Liwo para o Maternal

(alunos 2 anos) Livro do aluno: Material didático
destinado a alunos na faixa etária de 2 anos, livro
anual, organizado em atiüdades sequenciais, que
possibilitam uma üvência integrada do
conhecimento, com propostas que se relacionam
com diferentes eixos de aprendizagem. As
atividades sâo organizadas em histórias,
brincadeiras, cantigas, poemas e outros textos
literários, jogos, obras de arte e textos
informativos sobre a mascote Tatu-bola. O livro
do aluno para o Maternal é consumível, impresso
em papel Offset, com acabamento em espiral com
capa plástica e tem formato diferenciado: em
espiral 34cm x 24,5cm, possibilitando melhor
visualização e desenvolümento das atividades.
Caderno de criatividade: Liwo anual, composto
de pranchas destacáveis que favorecem trabalhos
manuais mais elaborados, explorando o olhar e a
sensibilidade para o Íazer artístico e

desenvolvendo a coordenação motora. Oferece
subsídios para a exploração sensorial e artística
de diversos tipos de material, como tinta guache,
folhas secas e areia. Contém, ainda, moldes
temáticos para a criança customizar. As
atividades do cademo realizadas ao longo do ano
letivo, reunidas, comporão uma mostr"a pessoal
com as criações de cada criança. Em formato
apropriado à faixa-etária a que se destina, o
Caderno de Criatividade se apresenta em 41. x
29,5 cm. Almanaque da família: Livro de
orientaçôes que fornece informações, dicas e

Und 1749 EDITORA
MODERNÁ

R$ 133,00 R$
152.877,00

tt

R$ 1.008,00 
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atividades para a criança e seus familiares,
orgânizado em seções, o almanaque fomenta um
envolvimento mais significativo dos familiares
com a formação integral da criança e fortâlece,
âssim, a parceria entre famÍlia e escola. O liwo é
impresso em papel Offset, grampeado, com capa
plástica, no formato horizontal, em formato 27,5
x 20,5 cm.

2 BURITI MIRIM-Livro para Educação
Infantil I (alunos 3 anosJ-1) Liwo do aluno:
Material didático destinado a alunos na faixa
eLária de 3 anos, liwo anual, que apresenta à
criança assuntos desafiadores e interessantes,
que possibilitam a vivência integrada de
diferentes áreas do conhecimento. É organizado
em oito unidades temáticas, com atiúdades
relacionadas a diferentes eixos de aprendizagem.
Sâo elas: Como é gostoso brincar!; Eu sou assim;
O que tem na escola?; Vamos nos vestir?; Passeio
ao síüo; Frutas daqui e dali; Onde vive o logo-
guará; Circo e dança. O livro do aluno é
consumível, impresso em papel Offset, com
acabamento em espiral com capa plástica, em
formato 32 cm x 23,5 cm. Caderno de cenários:
Conjunto de cenários, organizados em um
caderno espiralado, que permite desenvolver a
imaginação das crianças de modo leve e
prazeroso enquanto elas consEoem e

reconstroem histórias, explorando o próprio
repertório e as narrativas que compõem a
Coletânea Prosa e Poesiâ (exclusiva do
professor).O Caderno de cenários é composto de
imagens frente e verso, impresso em papel Offse!
com acabamento em espiral com capa plástica,
em formato 29 crr, x 23 cm. Caixa de jogos: Caixa
retangular, confeccionada em material resistente,
no formato aproximado 32 x 26,5 x 4 cm. A caixa
de jogos armazena todo o material cartonado
oferecido aos estudantes, a saber: peças de seis
jogos de regras; personagens do caderno de
cenários e letras móveis. Á partir desses
componentes, as crianças poderão construir
conhecimentos de diversas áreas e üvenciar
situações significâtivas em grupo. Almanaque da
famÍlia: Liwo de orientações que fornece
informaçôes, dicas e atiüdades para a criança e
seus fami]iares, organizado em seçôes, o
almanaque fomenta um envolümento mais
significativo dos familiares com a formação
integral da criança e fortalece, assim, a parceria
entre famÍlia e escola. O liwo é impresso em
papel Offset, grampeado, com capa plástica, no
formato horizontal, em formato 27 x20 5 cm.

CO Und 327 ÉDITORA
MODERNÁ

R$ 202,00 R$ 66.054,00

3 COLEÇAO BURITI MIRIM-Livro para Educação
Infantil II (alunos 4 anos)-1J Liwo do aluno:
Material didático destinado a alunos na faixa
etária de 4 anos, liwo anual, que apresenta à
criança assuntos desafiadores e interessantes,
que possibilitam a yivência integrada de
diferentes áreas do conhecimento. É orqanizado

Und 317 EDITORA
MODERNA

R$ 202.00 R$ 64.034,00
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em oito unidades temáticas, com atividâdes
relacionadas a diferentes eixos de aprendizagem.
Sâo elas: leitos de brincar; Eu e minha família; O
que tem no jardim?; Passeio à praiâ; Profissôes
daqui e dali; Onde vive a preguiça de coleira; e
Música e cinema. O liwo do aluno é consumível,
impresso em papel Offset, com acabamento em
espiral com capa plástica, em formato 23 cm X 29
cm. Caderno de cenários: conjunto de cenários,
organizados em um cademo espiralado, que
permite desenvolver a imâginação das crianças
de modo leve e prazeroso enquanto elas
constroem e reconstroem histórias, explorando o
próprio repertório e as narrativas que compõem
a Coletânea Prosa e Poesia (exclusiva do
professor).O Caderno de cenários é composto de
imagens frente e verso, impresso em papel Offset,
com acabamento em espiral com capa plásticâ,
em formato 29 crn x 23 cm. Caixa de jogos: Caixa
retangular, confeccionada em material resistente,
no formato aproximado 32 x 26,5 x 4 cm. A caixa
de jogos armazena todo o material cârtonado
oferecido aos estudantes, a saber: peças de seis
jogos de regras; personagens do caderno de
cenários e letras móveis. A partir desses
componentes, as criânças poderão construir
conhecimentos de diversas áreas e vivenciar
situaçôes signiÍicativas em gmpo. Almanaque da
famflia: Livro de orientâções que fornece
informaçôes, dicas e atividades para a criança e
seus familiares, organizado em seções, o
almanaque fomenta um envolvimento mais
significativo dos familiares com a formação
integral da criança e fortalece, assim, a parceria
entre íamília e escola. O liwo é impresso em
papel Offseg grampeado, com capa plástica, no
formato horizontal, em formato 27,5 x 20,5 cm.

4 COLEçÃO BURITI MTRIM-Liwo para Educaçâo
lnfantil llt (alunos 5 anos)-1) Liwo do aluno:
Material didático destinado a alunos na faixa
etária de 5 anos, liwo anual, que apresenta à

criança assuntos desaÍiadores e interessantes,
que possibilitam a vivência integrada de
diferentes áreas do conhecimento. É organizado
em oito unidâdes temáticas, com atiüdades
relacionadas a diferentes eixos de aprendizagem.
São elas: Brincadeiras e esportes; Eu e meus
amigos; O que tem na rua?; Vamos festejar!;
Passeio à serra; crianças daqui e dali; Onde üve a

onça-pintada; Teatro e poesia. O liwo do aluno é
consumÍvel, impresso em papel Offset, com
acabamento em espiral com capa plástica, em
formato 23 cm X 29 cm. Caderno de cenáriosi
conjunto de cenários, organizados em um
caderno espiralado, que permite desenvolver a
imaginação das crianças de modo leve e
prazeroso enquanto elas constroem e
reconstmem histórias, explorando o próprio
repertório e as narrafivas que compôem a
Coletânea Prosa e Poesia (exclusiva do

Und 341, EDITORÂ
MODERNA

R$ 202,00 R$ 68.882,00
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professor).O Caderno de cenários é composto de
imagens frente e verso, impresso em papel Offset,
com acabamento em espiral com capa plástica,
em formato 29 cm x 23 cm. Caixa de jogos: Caixa
retangulâr, confeccionada em material resistente,
no formato aproximado 32 x 26,5 x 4 cm. A caixa
de jogos armazena todo o material cartonado
oferecido aos estudantes, a saber: peças de 06
(seis) jogos de regras; personagens do caderno
de cenários e letras móveis. A partir desses
componentes, as crianças poderão construir
conhecimentos de diversas áreas e vivenciar
situações significativas em grupo. Almanaque da
famÍlia: Livro de orientações que fornece
informações, dicas e aüvidades para a criança e

seus familiares, organizado em seções, o
almanaque fomentâ um envolvimento mais
significativo dos familiares com a formação
integral da criança e fortalece, assim, a parceria
entre família e escola- O liwo é impresso em
papel Offset, grampeado, com capa plástica, no
formato horizontal, em formato 27,5 x 20,5 cm.
VALOR TOTAL POR SXTENSO.QUATROCENTOS E TRII{TA f, NOVE MII, E QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO
Rf,AIS

R$

357.7A7,0O

LOTE III-LMO PARA EDUCAÇÃO On JOVEUS r
ADUTTOS(EfA

Ite
m

Und Qtd #VALOR!

1 PROTETO ErA MODERNA - AlfabeüzaÉo -
Volume l.Liwo do aluno: Material didático
consumível, anual, interdisciplinar
(Letramento e Alfabetização Linguística e

Matemática), orgânizado em volume único. Em
formato 205 mm x 275 mm, gramatura miolo
75g e capa em Laminado Brilho, 2509,
brochura, impresso em cores. Com atividades
diversas e numerosas possibilidades de
desenvolver as habilidades básicas - falar,
ouvir, ler e escrever -, o livro tem que
apresentar os conteúdos de letramento e

alfabetizaçâo linguística e de alfabetização
matemática organizados em quatro unidades
temáticas: Identidadê; O mundo do trabalho;
Manifestações culturais; Ambiente e sociedade.
Abordar os temas em textos, imagens e

atividades que buscam desenvolver a leiturâ, a

oralidade, a escrita e os conhecimentos
mâtemáticos.

Und 800 Editora
Moderna

R$ 115,00 R$ 92.000,00

2 PROIETO EIA MODERNA- Anos Iniciais -
Volume 2 [2o e 3q anos).Livro do aluno:
Material didático consumível, anual,
organizado em volume único. Em formato 205
mm x 275 mm, gramatura miolo 759 e capa em
Laminado Brilho,250g, brochura, impresso em
cores. Trabalhar os conteúdos de LÍngua
Portuguesa, Matemática, Ciências Humanas
(História e Geografial, Ciências e Arte em
câpítulos. Trabalhar os eÍxos temáticos ,O

Und 104 0 Editora
Moderna

R$ 115,00 R$
119.600,00
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entorno natural, social e cultural; A formação
do território brasileiro; Sociedade e meio
ambiente

3 PRO|ETO EfA MODERNA - Anos Iniclais -
Volume 3 [4e e 5a anos).Livro do aluno:
Material didático consumÍvel, anual,
organizado em volume único. Em formato 205
mm x 275 mm, gramatura miolo 759 e capa em
Laminado Brilho,250g, brochurâ, impresso em
cores. Trabalhar os conteúdos de LÍngua
Portuguesa" Matemática, Ciências Humanas

[História e GeografiaJ, Ciências e Arte em
capítulos. Trabalhar os eixos temáticos
,Direitos e deveres do cidâdão; Participação e

sociedade; Patrimônio NacionâI.

Und 744 Editora
Moderna

R$ 115,00 R$ 85.560,00

4 PROIETO EJA MODERNA - Alfabetização - 1q

ano - Manual do Educador
Und 40 Editora

Moderna
R$ 115,00 R$ 4.600,00

5 PRO| ETO EJA MODERNA - Anos Iniciais - 2e e

3a ano - Manual do Educador
Und 44 Editorâ

Moderna
R$ 115,00 R$ 5.060,00

6 PROJETO EIA MODERNA - Anos Iniciâis - 4q e

50 ano - Manual do Educador
Und 34 Editora

Moderna
R$ 115.00 R$ 3.910,00

VALOR TOTÁI POR EXTENSO -TREZENTOS E OITENTA E OITO MIL D TREZENTOS E CINQUENTA E

CINCO REÂIS
R$

310.730,00
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