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A Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA, através da Secretaria de Educação, vem Registrar os Preços para futura Aquisição de 
livros didáticos para educação infantil, fundamental I e II, para atender as necessidades da secretaria de Educação de Magalhães de 
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sede na Rua Vereador Edmundo Genuíno Oliveira,n°2860,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°417.338.273-15. MATERIAL REGISTRADO: 

LOTE 1 -LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Und Quant Marca Valor Valor Total 
Unitario 

Item Descrição 

1 COLEÇÃO BURITI MIRIM-Livro para Educação Und 
Infantil - Maternal (alunos 2 anos)-0 livro do 

aluno para o Maternal é consumivel, impresso 
em papel  Offset,  com acabamento em espiral 
com capa plástica e tem formato diferenciado: 

em espiral 34cm x 24,5cm.Organizado em 
atividades sequenciais, que possibilitam uma 

vivência integrada do conhecimento, com 
propostas que se relacionam com diferentes 
eixos de aprendizagem. As atividades são 

organizadas em histórias, brincadeiras, 
cantigas, poemas , textos literários e textos 
informativos com Caderno de criatividade, 

Almanaque da familia, Jogos Educativos. Portal 
Virtual que reúna imagens, áudios e textos 

pedagógicos, recursos que ampliam os 
conteúdos fornecidos em sala de aula e 

estimulam o interesse das crianças. 

2 COLEÇÃO BURITI MIRIM-Livro para Educação Und 250 Editora 
Infantil - Infantil I (alunos 3 anos)-0 livro do Moderna 

aluno é consumivel, impresso em papel  Offset,  

R$ 202,00 R$ 50.500,00 

500 Editora R$ 133,00 R$ 66.500,00 
Moderna 
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com acabamento em espiral com capa plástica, 
em formato 32 cm x 23,5 cm.Livro com 08 

unidades e 06 eixos de 
aprendizagem Organizado em atividades 

sequenciais, que possibilitam uma vivência 
integrada do conhecimento, com propostas que 

se relacionam com diferentes eixos de 
aprendizagem. As atividades são organizadas 
em histórias, brincadeiras, cantigas, poemas, 

textos literários e textos informativos com 
Caderno de cenarios,Almanaque da 

familia,Jogos Educativos.Portal Virtual que 
reúna imagens,  Audios  e textos pedagógicos, 

recursos que ampliam os conteúdos fornecidos 
em sala de aula e estimulam o interesse das 

crianças. 

3 COLEÇÃO BURITI MIRIM-Livro para Educação Und 220 Editora R$ 202,00 R$ 44.440,00 
Infantil- Infantil II (alunos 4 anos)-0 livro do Moderna 

aluno é consumivel, impresso em papel  Offset,  
com acabamento em espiral com capa plástica, 

em formato 23 cm X 29 cm. Livro com 08 
unidades e 06 eixos de aprendizagem. 

Organizado em atividades sequenciais, que 
possibilitam uma vivência integrada do 
conhecimento, com propostas que se 
relacionam com diferentes eixos de 

aprendizagem. As atividades são organizadas 
em histórias, brincadeiras, cantigas, poemas, 

textos literários e textos informativos com 
Caderno de cenarios, Almanaque da familia, 
Jogos Educativos. Portal Virtual que reúna 

imagens,  Audios  e textos pedagógicos, recursos 
que ampliam os conteúdos fornecidos em sala 
de aula e estimulam o interesse das crianças. 

4 COLEÇÃO BURITI MIRIM-Livro para Educação Und 210 Editora R$ 202,00 R$ 42.420,00 
Infantil - Infantil  III  (alunos 5 anos)-0 livro do Moderna 

aluno é consumivel, impresso em papel  Offset,  
com acabamento em espiral com capa plástica, 

em formato 23 cm X 29 cm. Livro com 08 
unidades e 06 eixos de aprendizagem. 

Organizado em atividades sequenciais, que 
possibilitam uma vivência integrada do 
conhecimento, com propostas que se 
relacionam com diferentes eixos de 

aprendizagem. As atividades são organizadas 
em histórias, brincadeiras, cantigas, poemas, - FOLHA No ,9  

textos literários e textos informativos com 
Caderno de cenarios, Almanaque da familia, PROCESSO ,VD10 
Jogos Educativos. Portal Virtual que reúna MODALIDADE 

imagens,  Audios  e textos pedag6gicos, recursos 
que ampliam os conteúdos fornecidos em sala VISTO 
de aula e estimulam o interesse das crianças. 
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Valor total do Lote I por Extenso-Duzentos e três mil e oitocentos e sessenta reais R$ 203.860,00  

Descrição 

Coleção Aprova Brasil-Livro para Prova 
Brasil-Livro do Aluno de atividades de 

Matemática, Livro consumivel para 
disciplina de Matemática, deverá ser 

destinado aos alunos do 10  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 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.A sequência de conteúdos deve 

estar organizada de acordo com os 
conteúdos definidos pela Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) para o 10  ano, 
considerando uma ordem crescente de 

dificuldade. 

2 Coleção Aprova Brasil-Livro para Prova 
Brasil-Livro do Aluno de atividades de 

Português, Livro consumivel para disciplina 
de  Lingua  Portuguesa, deverá ser destinado 

aos alunos do 10  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 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: 
leituras de adivinha, trava-lingua,  parlenda, 
texto jornalístico, legenda, 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 diferentes habilidades. A 

Item 

1 

Ensino Und Marca Quant Valor Unitário Valor Total  
fund  

1° ano Und Editora 270 R$ 112,00 R$ 30.240,00 
Moderna 

10 ano Und Editora 270 R$ 112,00 R$ 30.240,00 
Moderna 

FOLHA No 38 
PROCESSO 4 4  le  
MODALIDADE 

VISTO 
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sequência de conteúdos deve estar 
organizada de acordo com os conteúdos 

definidos pela Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) para o 1° ano, 

considerando uma ordem crescente de 
dificuldade; 

3 Coleção Aprova Brasil-Livro para Prova 
Brasil-Livro do Aluno de atividades de 

Matemática, Livro consumivel para 
disciplina de Matemática, deverá ser 

destinado aos alunos do 2° 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 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 pegas 
prontas, disponíveis no desenvolvimento 

dos conteúdos ou como material 
destacável.A sequência de conteúdos deve 

estar organizada de acordo com os 
conteúdos definidos pela Base Nacional 

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

dificuldade. 

4 Coleção Aprova Brasil-Livro para Prova 
Brasil-Livro do Aluno de atividades de 

Português,Livro consumivel para disciplina 
de  Lingua  Portuguesa, deverá ser destinado 

aos alunos do 2° 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 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: 
leituras de adivinha, trava-lingua,  parlenda, 
texto jornalístico, legenda, 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 

20 ano Und Editora 260 R$ 112,00 R$ 29.120,00 
Moderna 

2° ano Und Editora 260 R$ 112,00 R$ 29.120,00 
Moderna 

- FOLHA No cJ 85 
PROCESSO C 
MODALIDADE 
VISTO 
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graus progressivos de dificuldade 
envolvendo diferentes habilidades. 

organizada de acordo com os conteúdos 
definidos pela Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) para o 2° ano, 
considerando uma ordem crescente de 

dificuldade. 

5 Coleção Aprova Brasil-Livro para a Prova 3' ano Und Editora 300 R$ 112,00 R$ 33.600,00 
Brasil-Livro do Aluno de atividades de Moderna 

Matemática, Livro consumivel para 
disciplina de Matemática, deverá ser 

destinado aos alunos do 3° 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 jogos, 
priorizando os jogos de regras, em que os 

alunos poderto 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.A sequência de conteúdos deve 

estar organizada de acordo com os 
conteúdos definidos pela Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) para o 3° ano, 
considerando uma ordem crescente de 

dificuldade; 

6 Coleção Aprova Brasil-Livro para a Prova 3° ano Und Editora 300 R$ 112,00 R$ 33.600,00 
Brasil-Livro do Aluno de atividades de Moderna 

Português,Livro consumivel para disciplina 
de  Lingua  Portuguesa, deverá ser destinado 

aos alunos do 3° 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 90g/m2, com 
acabamento em espiral empastado com 

capa plástica, no formato 20,5cm x 27,5cm, 
organizados no mínimo em 10 (dez) 

compostas pelos seguintes conteúdos: - FOLHA No 3 
leituras de adivinha, trava-lingua,  parlenda, PROCESSO 
texto jornalístico, legenda, convite, receita 
culinária, regras de jogo, lenda e fábulas. MODALIDADE___ _ 
Cada lição deverá ser planejada para uma 
aula de aproximadamente 55 (cinquenta e VISTO 
cinco) minutos, a serem trabalhadas uma 
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vez por semana, contendo tarefas com 
graus progressivos de dificuldade 

envolvendo diferentes habilidades.A 
sequência de conteúdos deve estar 

organizada de acordo com os conteúdos 
definidos pela Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) para o 3° ano, 
considerando uma ordem crescente de 

dificuldade. 

7 Coleção Aprova Brasil-Livro para a Prova 
Brasil-Livro do Aluno de atividades de 

Matemática, Livro consumivel para 
disciplina de Matemática, deverá ser 

destinado aos alunos do 4° 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 minimo 10 (dez) lições, 

que se valham do desenvolvimento 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 pegas 
prontas, disponíveis no desenvolvimento 

dos conteúdos ou como material destacável. 
A sequência de conteúdos deve estar 

organizada de acordo com os conteúdos 
definidos pela Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) para o 4° ano, 
considerando uma ordem crescente de 

dificuldade, 

8 Coleção Aprova Brasil-Livro para a Prova 
Brasil-Livro do Aluno de atividades de 

Português,Livro consumivel para disciplina 
de  Lingua  Portuguesa, deverá ser destinado 

aos alunos do 4° 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 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: 
leituras de adivinha, trava-lingua,  parlenda, 
texto jornalístico, legenda, convite, receita 
culinária, regras de jogo, lenda e fábulas. 
Cada lição  clever-6 ser planejada para uma 

4° ano Und Editora 320 R$ 112,00 R$ 35.840,00 
Moderna 

4 ° ano Und Editora 320 R$ 112,00 R$ 35.840,00 
Moderna 

- FOLHA No 
PROCESSO  CCÍ1  

MODALIDADE pl  
VISTO 
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5' ano Und Editora 395 R$ 112,00 R$44.240,00 
Moderna 

*47 de Mar de 20Z1 Va V Edkulio  

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 
sequência de conteúdos deve estar 

organizada de acordo com os conteúdos 
definidos pela Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) para o 4° ano, 
considerando uma ordem crescente de 

dificuldade. 

9 Coleção Aprova Brasil-Livro para a Prova 5° ano Und Editora 395 R$ 112,00 R$ 44.240,00 
Brasil-Livro do Aluno de atividades de Moderna 

Matemática, Livro consumivel para 
disciplina de Matemática, deverá ser 

destinado aos alunos do 5° 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 jogos, 
priorizando os jogos de regras, em que os 

alunos poderão assumir diferentes papéis e 
combinar novas regras com o grupo.  Dave- 

se oferecer também tabuleiros ou peças 
prontas, disponíveis no desenvolvimento 

dos conteúdos ou como material destacável. 
Cada lição devera ser planejada para uma 
aula de aproximadamente 55 (cinquenta e 
cinco) minutos, a serem trabalhadas uma 
vez por semana, contendo tarefas  corn  

graus progressivos de dificuldade 
envolvendo diferentes habilidades.A 
sequência de conteúdos deve estar 

organizada de acordo com os conteúdos 
definidos pela Base Nacional Comum 

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

dificuldade. 

10 Coleção Aprova Brasil-Livro para a Prova 
Brasil-Livro do Aluno de atividades de 

Português, Livro consumivel para disciplina 
de  Lingua  Portuguesa, deverá ser destinado 

aos alunos do 5° ano do Ensino 
Fundamental I, composto no mínimo por 
100 (cem) e no máximo por 120 (canto e 
vinte) páginas impressas em papel  Offset  

com aproximadamente 90g/m2, com 
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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: 
leituras de adivinha, trava-lingua,  parlenda, 
texto jornalístico, legenda, convite, receita 
culinária, regras de jogo, lenda e fábulas. 

Cada HO() 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 
sequência de conteúdos deve estar 

organizada de acordo com os conteúdos 
definidos pela Base Nacional Comum 

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

dificuldade. 

11 Coleção Aprova Brasil-Livro para a Prova 
Brasil-Livro do Aluno de atividades de 

Matemática, Livro consumivel para 
disciplina de Matemática deverá ser 

destinado aos alunos do 6° 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 90g/m2, 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 representações de um numero, 

frações, frações e decimais, operações com 
frações decimais, figuras não planas e 

simetria, perímetro e ampliação de figuras, 
área, medidas de massa e capacidade, 

problemas com frações decimais, 
porcentagem, ler e interpretar gráficos e 
Página 22 de 29 tabelas, construção de 
tabelas e gráficos. Cada lição deverá ser 

planejada para uma aula de 
aproximadamente 50 (cinquenta) minutos, a 

serem trabalhadas uma vez por semana, 
contendo tarefas com graus progressivos de 

dificuldade envolvendo diferentes 
habilidades. A sequência de conteúdos 

deve estar organizada de acordo com os 
conteúdos definidos pela Base Nacional 

6'ano Und Editora 400 R$ 132,00 R$ 52.800,00 
Moderna 

- FOLH—A No  39  

PROCESSO 
MODALIDADE 

I VISTO  
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Comum Curricular (BNCC) para o 6° ano, 
considerando uma ordem crescente de 

dificuldade. 

12 Coleção Aprova Brasil-Livro para a Prova 
Brasil-Livro do Aluno de atividades de 

Português, Livro consumivel para disciplina 
de  Lingua  Portuguesa, devera ser destinado 

aos alunos do 6° ano do Ensino 
Fundamental II, composto por no mínimo 

100 (canto) e no máximo 160 (canto 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 (vinte) lições cada um, 

compostas com os seguintes conteúdos: 
relato de memória, poema e haicai, conto de 
mistério, letra de canção, leitura de imagem, 

entrevista, carta de leitor, texto de 
divulgação cientifica, sinopse de filme, 

campanha institucional, verbete de 
enciclopédia, relato de experiência 

cientifica,  charge,  soneto, reportagem, 
biografia, autobiografia, regulamento, artigo 
de opinião. Cada lição deverá ser planejada 

para uma aula de aproximadamente 50 
(cinquenta) minutos, a serem trabalhadas 

uma vez por semana, contendo tarefas com 
graus progressivos de dificuldade 

envolvendo diferentes habilidades.A 
sequência de conteúdos deve estar 

organizada de acordo com os conteúdos 
definidos pela Base Nacional Comum 

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

dificuldade. 

13 Coleção Aprova Brasil-Livro para a Prova 
Brasil-Livro do Aluno de atividades de 

Matemática, Livro consumivel para 
disciplina de Matemática devera ser 

destinado aos alunos do 7° ano do Ensino 
Fundamental II, composto por no mínimo 

120 (canto e vinte) e no máximo 160 (canto 
e sessenta) 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 aproximadamente 20 

(vinte) lições cada um, compostas pelos 
seguintes conteúdos: localização, giros, e 
ângulos, triângulos e quadriláteros, reta 

6° ano Und Editora 400 R$ 132,00 R$ 52.800,00 
Moderna 

7° ano Und Editora 291 R$ 132,00 R$ 38.412,00 
Moderna 

FOLHA N°  3 
PROCESSO  CCCO-i kcli  
MODALIDADE  

VISTO 
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numérica, problemas  corn  números naturais, 
diferentes representações de um numero, 

frações, frações e decimais, operações com 
frações decimais, figuras não planas e 

simetria, perímetro e ampliação de figuras, 
área, medidas de massa e capacidade, 

problemas com frações decimais, 
porcentagem, ler e interpretar gráficos e 
Página 22 de 29 tabelas, construção de 
tabelas e gráficos. Cada lição deverá ser 

planejada para uma aula de 
aproximadamente 50 (cinquenta) minutos, a 

serem trabalhadas uma vez por semana, 
contendo tarefas com graus progressivos de 

dificuldade envolvendo diferentes 
habilidades. A sequência de conteúdos 

deve estar organizada de acordo com os 
conteúdos definidos pela Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) para o 70  ano, 
considerando uma ordem crescente de 

dificuldade. 

14 Coleção Aprova Brasil-Livro para a Prova 7° ano Und Editora 291 R$ 132,00 R$ 38.412,00 
Brasil-Livro do Aluno de atividades de Moderna 

Português, Livro consumivel para disciplina 
de  Lingua  Portuguesa, deverá ser destinado 

aos alunos do 7° ano do Ensino 
Fundamental II, 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 (vinte) lições cada um, 

compostas com os seguintes conteúdos: 
relato de memória, poema e haicai, conto de 
mistério, letra de canção, leitura de imagem, 

entrevista, carta de leitor, texto de 
divulgação cientifica, sinopse de filme, 

campanha institucional, verbete de 
enciclopédia, relato de experiência 

cientifica,  charge,  soneto, reportagem, 
biografia, autobiografia, regulamento, artigo 
de opinião. Cada lição deverá ser planejada 

para uma aula de aproximadamente 50 
(cinquenta) minutos, a serem trabalhadas 

uma vez por semana, contendo tarefas com 
graus progressivos de dificuldade 

envolvendo diferentes habilidades.A 
sequência de conteúdos deve estar 

organizada de acordo com os conteúdos 
definidos pela Base Nacional Comum 

FOLHA N° J94 
PROCESSO tillA r)d- 
MOUALIDAO 
VISTO 
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Curricular (BNCC) para o 70  ano, 
considerando uma ordem crescente de 

dificuldade. 

15 Coleção Aprova Brasil-Livro para a Prova 8' ano 
Brasil-Livro do Aluno de atividades de 

Matemática, Livro consumivel para 
disciplina de Matemática deverá ser 

destinado aos alunos do 8° 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 90 g/m2, 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 representações de um numero, 

frações, frações e decimais, operações com 
frações decimais, figuras não planas e 

simetria, perímetro e ampliação de figuras, 
área, medidas de massa e capacidade, 

problemas com frações decimais, 
porcentagem, ler e interpretar gráficos e 
Página 22 de 29 tabelas, construção de 
tabelas e gráficos. Cada lição deverá ser 

planejada para uma aula de 
aproximadamente 50 (cinquenta) minutos, a 

serem trabalhadas uma vez por semana, 
contendo tarefas com graus progressivos de 

dificuldade envolvendo diferentes 
habilidades. A sequência de conteúdos 

deve estar organizada de acordo com os 
conteúdos definidos pela Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) para o 8° ano, 
considerando uma ordem crescente de 

dificuldade. 

16 Coleção Aprova Brasil-Livro para a Prova 8' ano 
Brasil-Livro do Aluno de atividades de 

Português, Livro c,onsumivel para disciplina 
de  Lingua  Portuguesa, deverá ser destinado 

aos alunos do 80  ano do Ensino 
Fundamental II, composto por no minimo 

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 (vinte) lições cada um, 

Und Editora 343 R$ 132,00 R$ 45.276,00 
Moderna 

Und Editora 343 R$ 132,00 R$ 45.276,00 
Moderna 

- FOLHA No g 
PROCESSO cY 
MODALIDADE 
VISTO 
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compostas com os seguintes conteúdos: 
relato de memória, poema e haicai, conto de 
mistério, letra de canção, leitura de imagem, 

entrevista, carta de leitor, texto de 
divulgação cientifica, sinopse de filme, 

campanha institucional, verbete de 
enciclopédia, relato de experiência 

cientifica,  charge,  soneto, reportagem, 
biografia, autobiografia, regulamento, artigo 
de opinião. Cada lição deverá ser planejada 

para uma aula de aproximadamente 50 
(cinquenta) minutos, a serem trabalhadas 

uma vez por semana, contendo tarefas com 
graus progressivos de dificuldade 

envolvendo diferentes habilidades. A 
sequência de conteúdos deve estar 

organizada de acordo com os conteúdos 
definidos pela Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) para o 8° ano, 
considerando uma ordem crescente de 

dificuldade. 

17 Coleção Aprova Brasil-Livro para a Prova 90  ano Und Editora 390 R$ 132,00 R$ 51.480,00 
Brasil-Livro do Aluno de atividades de Moderna 

Matemática, Livro consumivel para 
disciplina de Matemática deverá ser 

destinado aos alunos do 9° 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 90g/m2, com 
acabamento em espiral empastado  corn  

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, 
difeentes representações de um numero, 

frações, frações e decimais, operações com 
frações decimais, figuras não planas e 

simetria, perímetro e ampliação de figuras, 
área, medidas de massa e capacidade, 

problemas com frações decimais, 
porcentagem, ler e interpretar gráficos e 
Página 22 de 29 tabelas, construção de 
tabelas e gráficos. Cada lição deverá ser 

planejada para uma aula de FOLHA No 
aproximadamente 50 (cinquenta) minutos, a PROCESSO C/9-I 

serem trabalhadas uma vez por semana, 
contendo tarefas com graus progressivos de MODALIDADE 

dificuldade envolvendo diferentes 
1 VISTO  habilidades. A sequência de conteúdos 
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deve estar organizada de acordo com os 
conteúdos definidos pela Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) para o 9° ano, 
considerando uma ordem crescente de 

dificuldade. 

18 Coleção Aprova Brasil-Livro para a Prova 9° ano Und Editora 390 R$ 132,00 R$ 51.480,00 
Brasil-Livro do Aluno de atividades de Moderna 

Português, Livro consumivel para disciplina 
de  Lingua  Portuguesa, deverá ser destinado 

aos alunos do 9° ano do Ensino 
Fundamental II, composto por no mínimo 

100 (canto) e no máximo 160 (cento e 
sessenta) paginas 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 (vinte) lições cada um, 

compostas com os seguintes conteúdos: 
relato de memória, poema e haicai, conto de 
mistério, letra de canção, leitura de imagem, 

entrevista, carta de leitor, texto de 
divulgação cientifica, sinopse de filme, 

campanha institucional, verbete de 
enciclopédia, relato de experiência 

cientifica,  charge,  soneto, reportagem, 
biografia, autobiografia, regulamento, artigo 
de opinião. Cada lição deverá ser planejada 

para uma aula de aproximadamente 50 
(cinquenta) minutos, a serem trabalhadas 

uma vez por semana, contendo tarefas com 
graus progressivos de dificuldade 

envolvendo diferentes habilidades. A 
sequência de conteúdos deve estar 

organizada de acordo com os conteúdos 
definidos pela Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) para o 9° ano, 
considerando uma ordem crescente de 

dificuldade. 

19 Guia de recursos didaticos Coleção 
Aprova Brasil-Livro para prova Brasil do 
Professor - Matemática- destinado aos 

professores do 1° ao 5°° ano do Ensino 
Fundamental I, composto por no mínimo 80 
(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. Devera ser destinado aos 
professores  dot'  ao 5°° ano do Ensino 
Fundamental I, oferecendo orientações 

pedagógicas detalhadas nas laterais, para  

1° ao Und Editora 50 R$ 142,00 R$ 7.100,00 
5° Moderna 

- FOLHA No 

PROCESSO  ft  
' MODALIDADE 

VISTO 
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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 lições 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 pagina 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 
comentários, sugestões e orientações 

especificas para o desenvolvimento das 
questões, incluindo trabalhos preliminares e 

finais essenciais, relação dos conteúdos 
desenvolvidos nas paginas, além de 
sugestões de atividades caso sejam 

observadas dificuldades. Deverão ser 
realizadas, no  minim,  04 (quatro) 

capacitações presenciais, realizadas por 
pedagogo, com carga horária  minima  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 Diagnostica, a ser aplicada no 
inicio 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. 

20 Guia de recursos didaticos Coleção 
Aprova Brasil-Livro para a Prova Brasil do 
Professor - Português- deverá ser destinado 
aos professores do 10  ao 50  ano do Ensino 
Fundamental I, composto por no mínimo 95 

(noventa e cinco) paginas 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, com no mínimo 10 
(dez) lições. Deverá ser destinado aos 

professores do 10  ao 5°° ano do Ensino 
Fundamental I, devendo trazer orientações 

pedagógicas detalhadas para cada 
conteúdo trabalhado e também para cada 

10 ao Und Editora 50 R$ 142,00 R$ 7.100,00 
5° Moderna 
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simulado, para ajudar os alunos no 
momento da correção das questões 
propostas, relação dos conteúdos 

desenvolvidos nas lições anteriores e que 
são explorados 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 

capacidades essenciais do aluno para 
aprendizagem dos conteúdos da lição, 
comentários, sugestões e orientações 

especificas para o desenvolvimento das 
questões, incluindo trabalhos preliminares e 

finais essenciais, relação dos conteúdos 
desenvolvidos nas páginas, além de 
sugestões de atividades 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  Offset  com 
aproximadamente 75g/m2  em formato 

aproximado de 27,0cm x 40,0cm. Deverão 
ser realizadas, no  minim:),  04 (quatro) 

capacitações presenciais, realizadas por 
pedagogo, com carga horária  minima  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 

inicio 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 observação do desempenho dos 
estudantes, da turma e da rede de ensino 

21 Guia de recursos didaticos Coleção 6° ao Und Editora 50 R$142,00 R$7.100,00 
Aprova Brasil-Livro para Prova Brasil do 9° Moderna 

Professor - Matemática- deverá ser 
destinado aos professores do 6° ao 9° ano 
do Ensino Fundamental li, 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 

- FOLHA N° •3 
PROCESSO Ota: 
MODALIDADE 
VISTO 
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professores do 6° ao Tano 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 
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, relação das habilidades e 
capacidades essenciais do aluno para 
aprendizagem dos conteúdos da lição, 
comentários, sugestões e orientações 

especificas para o desenvolvimento das 
questões, incluindo trabalhos preliminares e 

finais essenciais, relação dos conteúdos 
desenvolvidos nas paginas, sugestões de 

atividades caso sejam observadas 
dificuldades e descrição das habilidades e 

da competência Página 23 de 29 
desenvolvidas em cada questão. 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 

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 realizadas 05 (cinco) 
capacitações presenciais, realizadas por 

pedagogo, com carga horária  minima  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 

Avaliação Diagnóstica, a ser aplicada no 
inicio 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. 

FOLHA N° 
PROCESSO  ft  

; MODALIDADE 
VISTO 
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22 Guia de recursos didaticos Coleção 
Aprova Brasil -Livro para a Prova Brasildo 
Professor - Português- deverá ser destinado 
aos professores do 6° ao 9*ano do Ensino 
Fundamental II, 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 6° anos do Ensino 
Fundamental II, devendo trazer orientações 

pedagógicas detalhadas para cada 
conteúdo trabalhado 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 livro do 
aluno gabaritado, informações sobre o 
gênero textual estudado, gênero textual 

estudado na lição, descrição da habilidade 
desenvolvida em cada atividade, definição e 
características do gênero textual estudado, 
orientações e sugestões para Página 18 de 
29 trabalhar com as atividades, questões 
para explorar o gênero textual estudado e 

orientações sobre como encaminhar 
atividades mais complexas. Deverão 

acompanhar o Guia e Recursos Didáticos 
de  Lingua  Portuguesa, 04 (quatro) fichas 
para registro, impressas em  Offset  com 
aproximadamente 75g/m2  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 livro do aluno. Deverão ser realizadas 05 
(cinco) capacitações presenciais, realizadas 
por pedagogo, com carga horária  minima  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 
Avaliação Diagnóstica, a ser aplicada no 

inicio 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  

60  ao Und Editora 50 R$ 142,00 R$ 7,100,00 
9° Moderna 
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partir da observação do desempenho dos 
estudantes, da turma e da rede de ensino. 

Coleção Aprova Brasil-Livro Diário para o 1° ao Und Editora 
Professor 90 Moderna 

Coleção Aprova Brasil- Livro do Gestor EF 1° ao Und Editora 
Al (Coordenador) 5° Moderna 

Coleção Aprova Brasil Livro do Gestor EF 6° ao Und Editora  
AF  (Coordenador) 9° Moderna  

Valor Total do Lote II por Extenso-Setecentos e cinquenta e seis mil e quatrocentos e 
noventa e seis reais 

R$ 4.400,00 

R$ 840,00 

R$ 840,00 

R$ 756.496,00  

200 R$ 22,00 

20 R$42,00 

20 R$42,00 
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io  ITE - LOTE Ill: LIVRO SOBRE VALORES NA 
ESCOLA - ESPECIFICAÇÃO 

1 LIVRO SOBRE VALORES NA ESCOLA-LIVRO 
DO ALUNO 2' ANO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL, QUE PROPORCIONAM 
REFLEXÕES SOBRE DIVERSAS  AREAS  DO 

CONHECIMENTO. 0 RESPEITO; A 
DIVERSIDADE; A SOLIDARIEDADE; A 
HUMILDADE; A AMIZADE; A ÉTICA; A 

CIDADANIA; A ETNIA; A PREVENÇÃO AS 
DROGAS E UMA AMPLA DISCUSSÃO SOBRE 
JUVENTUDE E SEXUALIDADE SÃO TEMAS 

PROPOSTOS NA COLEÇÃO. 0 DEBATE 
SOBRE ESSAS TEMÁTICAS É ESSENCIAL 

PARA 0 ESPAÇO ESCOLAR NOS DIAS 
ATUAIS.TAMANHO 28 X 21 CM, COLORIDO, 
COM CAPA PAPEL  TRIPLEX  250 GR. COM 
ACABAMENTO LOMBADA QUADRADA E 

MIOLO PAPEL  OFF SET  DE 90  GM.  

UND. MARCA QTDE. VALOR VALOR 

/MODELO 

UND EDIÇÕES 260 
IPDH 

- FOLHA No  -999 
PROCESSO  fRitAl  

MODALIDADE  

VISTO 

UNITÁRIO 

R$ 114,00 

TOTAL 

R$ 29.640,00 
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2 LIVRO SOBRE VALORES NA ESCOLA-LIVRO UNO EDIÇÕES 300 R$ 114,00 R$ 34.200,00 
DO ALUNO 3° ANO DO ENSINO IPDH 

FUNDAMENTAL, QUE PROPORCIONAM 
REFLEXÕES SOBRE DIVERSAS  AREAS  DO 

CONHECIMENTO. 0 RESPEITO; A 
DIVERSIDADE; A SOLIDARIEDADE; A 
HUMILDADE; A AMIZADE; A ÉTICA; A 

CIDADANIA; A ETNIA; A PREVENÇÃO AS 
DROGAS E UMA AMPLA DISCUSSÃO SOBRE 
JUVENTUDE E SEXUALIDADE SÃO TEMAS 

PROPOSTOS NA COLEÇÃO. 0 DEBATE 
SOBRE ESSAS TEMÁTICAS L ESSENCIAL 

PARA 0 ESPAÇO ESCOLAR NOS DIAS 
ATUAIS.TAMANHO 28 X 21 CM, COLORIDO, 
COM CAPA PAPEL  TRIPLEX  250 GR. COM 
ACABAMENTO LOMBADA QUADRADA E 

MIOLO PAPEL  OFF SET  DE 90  GM.  

3 LIVRO SOBRE VALORES NA ESCOLA-LIVRO UND EDIÇÕES 320 R$ 114,00 R$ 36.480,00 
DO ALUNO 4° ANO DO ENSINO IPDH 

FUNDAMENTAL, QUE PROPORCIONAM 
REFLEXÕES SOBRE DIVERSAS  AREAS  DO 

CONHECIMENTO. 0 RESPEITO; A 
DIVERSIDADE; A SOLIDARIEDADE; A 
HUMILDADE; A AMIZADE; A ÉTICA; A 

CIDADANIA; A ETNIA; A PREVENÇÃO AS 
DROGAS E UMA AMPLA DISCUSSÃO SOBRE 
JUVENTUDE E SEXUALIDADE SÃO TEMAS 

PROPOSTOS NA COLEÇÃO. O DEBATE 
SOBRE ESSAS TEMÁTICAS É ESSENCIAL 

PARA 0 ESPAÇO ESCOLAR NOS DIAS 
ATUAIS.TAMANHO 28 X 21 CM, COLORIDO, 
COM CAPA PAPEL  TRIPLEX  250 GR. COM 
ACABAMENTO LOMBADA QUADRADA E 

MIOLO PAPEL  OFF SET  DE 90  GM.  

4 LIVRO SOBRE VALORES NA ESCOLA-LIVRO UNO EDIÇÕES 395 R$ 114,00 R$ 45.030,00 
DO ALUNO 5° ANO DO ENSINO IPDH 

FUNDAMENTAL, QUE PROPORCIONAM 
REFLEXÕES SOBRE DIVERSAS  AREAS  DO 

CONHECIMENTO. 0 RESPEITO; A 
DIVERSIDADE; A SOLIDARIEDADE; A 
HUMILDADE; A AMIZADE; A ÉTICA; A 

CIDADANIA; A ETNIA; A PREVENÇÃO AS 
DROGAS E UMA AMPLA DISCUSSÃO SOBRE 
JUVENTUDE E SEXUALIDADE SÃO TEMAS 

PROPOSTOS NA COLEÇÃO. 0 DEBATE 
SOBRE ESSAS TEMÁTICAS É ESSENCIAL - FOLHA No ,A 000 

PROCESSO JP  , PARA 0 ESPAÇO ESCOLAR NOS DIAS 
ATUAIS.TAMANHO 28 X 21 CM, COLORIDO, 
COM CAPA PAPEL  TRIPLEX  250 GR. COM MODALIDADE 
ACABAMENTO LOMBADA QUADRADA E 

MIOLO PAPEL  OFF SET  DE 90  GM.  
VISTO 
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5 LIVRO SOBRE VALORES NA ESCOLA-LIVRO UND EDIÇÕES 
DO ALUNO 6' ANO DO ENSINO IPDH 

FUNDAMENTAL, QUE PROPORCIONAM 
REFLEXÕES SOBRE DIVERSAS  AREAS  DO 

CONHECIMENTO. 0 RESPEITO; A 
DIVERSIDADE; A SOLIDARIEDADE; A 
HUMILDADE; A AMIZADE; A ÉTICA; A 

CIDADANIA; A ETNIA; A PREVENÇÃO AS 
DROGAS E UMA AMPLA DISCUSSÃO SOBRE 
JUVENTUDE E SEXUALIDADE SÃO TEMAS 

PROPOSTOS NA COLEÇÃO. 0 DEBATE 
SOBRE ESSAS TEMÁTICAS É ESSENCIAL 

PARA 0 ESPAÇO ESCOLAR NOS DIAS 
ATUAIS.TAMANHO 28 X 21 CM, COLORIDO, 
COM CAPA PAPEL  TRIPLEX  250 GR. COM 
ACABAMENTO LOMBADA QUADRADA E 

MIOLO PAPEL  OFF SET  DE 90  GM.  

6 LIVRO SOBRE VALORES NA ESCOLA-LIVRO UND EDIÇÕES 
DO ALUNO 7' ANO DO ENSINO IPDH 

FUNDAMENTAL, QUE PROPORCIONAM 
REFLEXÕES SOBRE DIVERSAS  AREAS  DO 

CONHECIMENTO. 0 RESPEITO; A 
DIVERSIDADE; A SOLIDARIEDADE; A 
HUMILDADE; A AMIZADE; A ÉTICA; A 

CIDADANIA; A ETNIA; A PREVENÇÃO AS 
DROGAS E UMA AMPLA DISCUSSÃO SOBRE 
JUVENTUDE E SEXUALIDADE SÃO TEMAS 

PROPOSTOS NA COLEÇÃO. 0 DEBATE 
SOBRE ESSAS TEMÁTICAS É ESSENCIAL 

PARA 0 ESPAÇO ESCOLAR NOS DIAS 
ATUAIS.TAMANHO 28 X 21 CM, COLORIDO, 
COM CAPA PAPEL  TRIPLEX  250 GR. COM 
ACABAMENTO LOMBADA QUADRADA E 

MIOLO PAPEL  OFF SET  DE 90  GM.  

7 LIVRO SOBRE VALORES NA ESCOLA-LIVRO UND EDIÇÕES 
DO ALUNO 8' ANO DO ENSINO IPDH 

FUNDAMENTAL, QUE PROPORCIONAM 
REFLEXÕES SOBRE DIVERSAS  AREAS  DO 

CONHECIMENTO. 0 RESPEITO; A 
DIVERSIDADE; A SOLIDARIEDADE; A 
HUMILDADE; A AMIZADE; A ÉTICA; A 

CIDADANIA; A ETNIA; A PREVENÇÃO AS 
DROGAS E UMA AMPLA DISCUSSÃO SOBRE 
JUVENTUDE E SEXUALIDADE SÃO TEMAS 

PROPOSTOS NA COLEÇÃO. 0 DEBATE 
SOBRE ESSAS TEMÁTICAS É ESSENCIAL 

PARA 0 ESPAÇO ESCOLAR NOS DIAS 
ATUAIS.TAMANHO 28 X 21 CM, COLORIDO, 
COM CAPA PAPEL  TRIPLEX  250 GR. COM 
ACABAMENTO LOMBADA QUADRADA E 

MIOLO PAPEL  OFF SET  DE 90  GM.  

400 R$ 114,00 R$ 45.600,00 

291 R$ 114,00 R$ 33.174,00 

343 R$ 114,00 R$ 39.102,00 

- FOLHA No ,J) OO 

PROCESSO 

MODALIDADE 

VISTO 
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