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PROPOSTA DE PREÇOS-READEQUADA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE M GALHÃES DE 
ALMEIDA-MA.  

I MODALIDADE: PREGÃO ELETRONICO SRP N2 026/2021 

1 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1 N° 00058/2021-CPL  

I TIPO DE LICITAÇÃO MENOR PREÇO DIVIDIDO POR LOTE DISPUTADO POR ITEM 

11 DATA DA ABERTURA  122 DE DEZEMBRO DE 2021 

I HORARIO 
• 

I 08:00HS (OITO HORAS) 
, 

I OBJETO 

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO FORNECIMENTO DE LIVROS DIDATICOS PARA 
EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL I e II e EJA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA. 

EMPRESA: 
RAZÃO SOCIAL: INOVE EDUCACIONAL EIRELI  
END  EREÇO:RUA VEREADOR EDMUNDO GENUINO OLIVEIRA N2  2860,SALA-A TERESINA - PI.  
CNN:  35.187.278/0001-02  INS:  196573530 TEL:t 843234-2578  
EMAIL::  noveedu  cad  onal20 90)grn ii,corn Cep:64.055-030 

Prezados Senhores: Pelo presente, submete à apreciação de Vossa Senhoria, nossa Proposta 
de Preços para o fornecimento dos Livros Didáticos abaixo, assumindo inteira 
responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na 
preparação da mesma: 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO  
LINGUA  PORTUGUESA PARA 1° ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL I - ALUNO: Livro 
consumivel para disciplina de Lingua  
Portuguesa, deverá ser destinado aos 
alunos do 19. 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 cada bloco de 
conteúdos trabalhados do livro (lições), o 
aluno deverá encontrar inserido no próprio  

UND 432 
Editora 

M ernaod 
R$ 125,00 

Cento e 
vinte e 

cinco reais 
R$ 54.000,00 

Cinquenta e 
quatro mil e 
cento reais 
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livro, 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 
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. 
COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO 
LÍNGUA PORTUGUESA PARA 12  ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL I - PROFESSOR: 
Livro consumivel para disciplina de  Lingua  
Portuguesa, deverá ser destinado aos 
professores do P ano do Ensino 
Fundamental I, composto por no mínimo 95 
(noventa e cinco) páginas impressas em 
papel Offset com aproximadamente 

410 

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 2° 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 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). 

2 

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,  
co  mentários, sugestões e orientações 
especificas para o desenvolvimento das 
questões, incluindo trabalhos preliminares 

Und 22 
Editora 

Moderna 
R$ 158,00 

Cento e 
cinquenta e 
oito reais 

R$ 3.476,00 

Três mil e 
quatrocentos 
e setenta e 
seis reais 

11110 

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 _.  
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partir da observação do desempenho dos 
estudantes, da turma e da rede de ensino. , 

7 _ 

IF  

COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO 
LÍNGUA PORTUGUESA PARA 2° ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL I - ALUNO: Livro 
consumivel para disciplina de Lingua  
Portuguesa, deverá ser destinado aos 
alunos do 2Q ano do Ensino Fundamental I, 
composto no  minima  por 100 (cem) e no 
máximo por 120 (cento e vinte) páginas 
impressas em papel Offset com 
aproximada mente 90g/m2, com 
acabamento em espiral empastado com 
capa plástica, no formato 20,5cm x 27,5cm, 
organizados no  minima  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 (cinquentae 
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 (lições), o 
aluno deverá encontrar inserido no próprio 
livro, 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 
sequência de conteúdos deve estar 
organizada de acordo com os conteúdos 
definidos pela Base Nacional Co  mum  
Curricular (BNCC) para o 2Q ano, 
considerando uma ordem crescente de 
dificuldade.  

Und 416 
Editora 

Moderna 
R$ 125,00 

Cento e 
vinte e 

cinco reais 
R$ 52.000,00 

Cinquenta e 
dois mil  
reais 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL- PARA 22  ANO 
DO ENSINO FUNDAMENTAL I -  
PROFESSOR: Livro consumivel para 
disciplina de  Lingua  Portuguesa, deverá ser 
destinado aos professores do 2° ano do 
Ensino Fundamental I, composto por no 
mínimo 95 (noventa e cinco) páginas 
impressas em papel Offset com 
aproximadamente 90g/m2, com 
acabamento em brochura, empastado com 
capa plástica, no formato aproximado de 

_ 

' ----- 
--- 

ii — 

23,0cm x 28,8cm, com no mínimo 10 (dez) 
lições. Deverá ser destinado aos professores 
do 2Q 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 
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). 

4 

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 

Und 20 
Editora 

Moderna 
R$ 158,00 

Cento e 
cinquenta e 
oito reais 

R$ 3.160,00 

Três mil e 
cento e 
sessenta 
reais 

(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 

41110 

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. , 
COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO 
LÍNGUA PORTUGUESA PARA 32  ANO DO 

5 

ENSINO FUNDAMENTAL I - ALUNO: 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 

Und 480 
Editora 

Moderna 
R$ 125,00 

Cento e 
vinte e 

cinco reais 
R$ 60.000,00 

Sessenta mil 
reais 
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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: 

i _. 

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 cada 
bloco de conteúdos trabalhados do livro 
(lições), o aluno deverá encontrar inserido 
no próprio livro, 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 

0 

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, considerando uma ordem crescente 
de dificuldade.  
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0 

LÍNGUA PORTUGUESA PARA 32  ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL I - PROFESSOR: 
Livro consumivel para disciplina de  Lingua  
Portuguesa, deverá ser destinado aos 
professores do 35 ano do Ensino 
Fundamental I, composto por no mínimo 95 
(noventa e cinco) 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, com no 
mínimo 10 (dez) lições. Deverá ser 
destinado aos professores do 35  ano do 
Ensino Fundamental 1, 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 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 mínimo, 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 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 

Und 

COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO  

24 

estudantes, da turma e da rede de ensino.  

Editora 
Moderna 

R$ 158,00 
Cento e 

cinquenta e 
oito reais 

'----' 

R$ 3.792,00 

Três mil e 
setecentos e 
noventa e 
dois reais 

7 

COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO 
LÍNGUA PORTUGUESA PARA 40  ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL I - ALUNO: Livro 
consumivel para disciplina de Lingua  
Portuguesa, deverá ser destinado aos 
alunos do 42  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  

Und 512 
Editora 

Moderna 
R$ 125,00 

Cento e 
vinte e 

cinco reais 
R$ 64.000,00 

Sessenta e 
quatro mil 
reais 
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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 fabulas. 
Cada  lip)  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 (lições), o 
aluno deverá encontrar inserido no próprio 
livro, 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 

1111) 

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 42 ano, 
considerando uma ordem crescente de 
dificuldade. , 
COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO 
LÍNGUA PORTUGUESA PARA 4° ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL I - PROFESSOR: 
Livro consumivel para disciplina de  Lingua  
Portuguesa, devera ser destinado aos 
professores do 45 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 2Q ano do 
Ensino Fundamental I, devendo trazer 
orientações pedagógicas detalhadas para 
cada conteúdo trabalhado e também para 
cada simulado, para ajudar os alunos no 

410 

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 

Und 25 
Editora 

Moderna 
R$ 158,00 

Cento e 
cinquenta e 
oito reais 

R$ 3.950,00 

Três mil e 
novecentos e 
cinquenta 
reais 

Matrizes de Referencia do Saeb, sobretudo a 
Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA). 
Cada página devera 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 
(quatr9„) fichas para registro de Desafios de 

Inove Educacional Eireli-CNP)35.187.278/0001-02 
Rua Vereador Edmundo  Genuine  Oliveira ,n2 2039,Sala -A,São Cristovão,  Teresina-PI 

inoveeducaciona12019@gmaii.com(86)3234-2578 



INOVE 

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. , 
COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO 
LÍNGUA PORTUGUESA PARA 52  ANO DO 

• 

ENSINO FUNDAMENTAL I - ALUNO: Livro 
consumivel para disciplina de Lingua  
Portuguesa, deverá ser destinado aos 
alunos do 5Q 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, pa  rlenda, 
texto jornalístico, legenda, convite, receita 
culinária, regras de jogo, lenda e fábulas. 

9 
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 (lições), o 
aluno deverá encontrar inserido no próprio 
livro, sem folhas a parte, um desafio de 
leitura e um simulado, para que se possa 

Und 632 
Editora 

Moderna 
R$ 125,00 

Cento e 
vinte e 

cinco reais 
R$ 79.000,00 

Setenta e 
nove mil 
reais 
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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 5Q ano, 
considerando uma ordem crescente de 
dificuldade.  
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INOVE 

COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO 
LINGUA  PORTUGUESA PARA 52  ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL 1 - PROFESSOR: 
Livro consumivel para disciplina de  Lingua  
Portuguesa, deverá ser destinado aos 
professores do 5g ano do Ensino 

—..,..- -  

Fundamental I, composto por no mínimo 95 
(noventa e cinco) 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, com no 
mínimo 10 (dez) lições. Deverá ser 
destinado aos professores do 5° 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 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). 

10 

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 

Und 32 
Editora 

Moderna 
R$ 158,00 

Cento e 
cinquenta e 
oito reais 

R$ 5.056,00 
Cinco mil e 
cinquenta e 
seis reais 

(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) 

4116 

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 opoitunizar 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.  

Inoue  Educacional Eireli-CNP):35.187.278/0001-02 
Rua Vereador Edmundo Genuino Oliveira ,n2 2039,Sala -A,Seso Cristovão,  Teresina-PI 

inoveeducacional2019@gmail.corn(86)3234-2578 



INOVE 

COLEÇÃO APROVA BRASIL- CADERNO . 
LÍNGUA PORTUGUESA PARA 62  ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL II - ALUNO:Livro 
consumivel para disciplina de Lingua  
Portuguesa, deverá ser destinado aos 
alunos do 6,  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 devera ser 

Editora Cento e Noventa e 
11 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. Em aproximadamente a cada 

Und 640 
Moderna Mo 

R$ 147,00 quarenta e 
sete reais 

R$ 94.080,00 quatro mil e 
oitenta reais 

05 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 
ensinoaprendizagem. No livro de  Lingua  
Portuguesa deverão estar inseridas 04 

lb 

(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 6,  ano, considerando uma ordem 
crescente de dificuldade. 
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INOVE 

COLECAO APROVA BRASIL CADERNO 
LÍNGUA PORTUGUESA PARA 62  ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL II - PROFESSOR: 
Livro consumível para disciplina de  Lingua  
Portuguesa, deverá ser destinado aos 
professores do 6° ano do Ensino 

-, •,. - - I- -/ '' 

• ............ - 

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 

1111/ 

12 

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 ma is complexas. Deverão 
acompanhar o Guia e Recursos Didáticos de  

Und 32 
Editora 

Moderna 
R$ 158,00 

Cento e 
cinquenta e 
oito reais 

R$ 5.056,00 
Cinco mil e 
cinquenta e 
seis reais 

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 

111111  

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 Diagnástica, 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.  
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INOVE 

COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO  
LINGUA  PORTUGUESA PARA 7-q ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL II - ALUNO: Livro 
consumivel para disciplina de Lingua  
Portuguesa, deverá ser destinado aos 
alunos do 75  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: 

ill  
13 

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, 

Und 464 
Moderna 

R$ 147,00 
tora Edi l Cento e 

quarenta e 
sete reais 

R$ 68.208,00 

Sessenta e 
oito mi e 
duzentos e 
oito reais 

a serem trabalhadas uma vez por semana, 
contendo tarefas com graus progressivos de 
dificuldade envolvendo diferentes 
habilidades. Em aproximadamente a cada 
05 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 
ensinoaprendizagem. No livro de  Lingua  
Portuguesa deverão estar inseridas 04 

4111  

(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 75  ano, considerando uma ordem 
crescente de dificuldade. 
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INOVE 

COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO 
LINGUA  PORTUGUESA PARA 79  ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL II - PROFESSOR: 
Livro consumivel para disciplina de  Lingua  
Portuguesa, deverá ser destinado aos 
professores do 75 ano do Ensino 

. V _ , .. -- - '•  

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 

II 

14 

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  ern  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  

Und 24 
Editora 

Moderna 
R$ 158,00 

Cento e 
cinquenta e 
oito reais 

R$ 3.792,00 

Três mil e 
setecentos e 
noventa e 
dois reais 

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 

411110 

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 Diagnostica, a ser 
aplicada no inicio do ano letivo  corn  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. 
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INOVE 

COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO . ----- 

LÍNGUA PORTUGUESA PARA 8° ANO DO ‘ 
ENSINO FUNDAMENTAL 11 - ALUNO: Livro 
consumivel para disciplina de Lingua  
Portuguesa, deverá ser destinado aos 
alunos do 8g ano do Ensino Fundamental II, 
composto por no mínimo 100 (cento) 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 

111 
15 

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. Em aproximadamente a cada 

Und 548 
Editora 

Moderna 
R$ 147,00 

Cento e 
quarenta e 
sete reais 

R$ 80.556,00 

Oitenta mil e 
quinhentos e 
cinquenta e 
seis reais 

05 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 
ensinoaprendizagem. No livro de  Lingua  
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 

10 acordo com os conteúdos definidos pela 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 
para o 8Q ano, considerando uma ordem 
crescente de dificuldade.  
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COLEÇÃO APROVA APROVA BRASIL-CADERNO  
LINGUA  PORTUGUESA PARA 8P- ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL II - PROFESSOR: 
Livro consumível para disciplina de  Lingua  
Portuguesa, deverá ser destinado aos 
professores do Eig 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. Devera ser 
destinado aos professores dos 69- anos do 

• 

16 

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 Pagina 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  

Und 28 
Editora 

Moderna 
R$ 158,00 

Cento e 
cinquenta e 
oito reais 

R$ 4.424,00 

Quatro mil e 
quatrocentos 
e vinte e 
quatro reais 

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 Diagn6stica, 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.  
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO , - :',", 

LÍNGUA PORTUGUESA PARA 90  ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL II - ALUNO:Livro 
consumivel para disciplina de Lingua  
Portuguesa, deverá ser destinado aos 
alunos do 92  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/in2, 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 

411 enciclopédia, rela to de experiência 
cientifica, charge, soneto, reportagem, 
biografia, autobiografia, regulamento, 
artigo de opinião. Cada lição deverá ser Editora 

Cento e 
Noventa e 
um mil e 

17 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. Em aproximadamente a cada 

Und 624 
Moderna 

R$ 147,00 quarenta e 
sete reais 

R$ 91.728,00 setecentos e 
vinte e oito 
reais 

05 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 livro de Lingua  
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 

111110 
acordo com os conteúdos definidos pela 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 
para o 9-Q ano, considerando uma ordem 
crescente de dificuldade.  
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO  
LINGUA  PORTUGUESA PARA 90  ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL II - PROFESSOR: 
Livro consumivel para disciplina de  Lingua  
Portuguesa, deverá ser destinado aos 
professores do 95 ano do Ensino 
Fundamental 11, 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 95  anos do 

III  

18 

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 ma is complexas. Deverão 
acompanhar o Guia e Recursos Didáticos de  

Und 31 
Editora 

Moderna 
R$ 158,00 

Cento e 
cinquenta e 
oito reais 

R$ 4.898,00 

Quatro mil e 
oitocentos e 
noventa e 
oito reais 

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 diagnostico 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 

ilb 

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 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.  
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COLEÇÃO APROVA BRASIL CADERNO DE 
MATEMÁTICA PARA 1 2  ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL I — ALUNO:Livro 
consumivel para disciplina de Matemática, 
deverá ser destinado aos alunos do 1Q ano 
do Ensino Fundamental I, composto no 
mínimo por 80 (oitenta) e no máximo por 
130 (cento e trinta) páginas impressas  ern  
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 

416 

combinar novas regras com o grupo. Deve-
se oferecer também tabuleiros ou peças 
prontas, disponíveis no desenvolvimento 
dos conteúdos ou como material destacável. 

Und 432 
Editora 

Mo Moderna 
R$ 125,00 

Cento e 
vinte e 

cinco reais 
R$ 54.000,00 

Cinquenta e  
quatro mil 
reais 

Cada  lick)  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 (lições), 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 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 
12  ano, considerando uma ordem crescente 
de dificuldade. 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE • .......---' 
MATEMÁTICA PARA 1° ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL I - PROFESSOR:Livro 
consumivel para disciplina de Matemática, 
deverá ser destinado aos professores do 1° 
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. Deverá ser 
destinado aos professores do 12  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 
correção dos simulados; relação dos 

III  conteúdos desenvolvidos nas lições e que 
nas questões propostas no simulado e 
indicação das habilidades e competências 
avaliadas, com base nas Matrizes de 

20 

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 
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 ser 
realizadas, no mínimo, 04 (quatro) 
capacitações presenciais, realizadas por 
pedagogo, com carga horária  minima  de 02 

Und 22 
Editora 

Moderna 
R$ 158,00 

Cento e 
cinquenta e 
oito reais 

R$ 3.476,00 

Três mil e 
quatrocentos 
e setenta e 
seis reais 

(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 

410 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.  
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE 
MATEMÁTICA PARA 2° ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL I — ALUNO:Livro 
consumivel para disciplina de Matemática, 
deverá ser destinado aos alunos do 29- 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 

41 

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 

regras com o grupo. Deve- combinar 
também se oferecer mbem tabuleiros ou  peps  

prontas, disponíveis no desenvolvimento 
dos conteúdos ou como material destacável. 

Und 416 
Editora 

Mo Moderna 
R$ 125,00 

Cento e 
vinte e 

cinco reais 
R$ 52.000,00 

Cinquenta e 
dois mil 
reais 

Cada  BO()  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 (lições), 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 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 
2Q ano, considerando uma ordem crescente 
de dificuldade.  
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE ! ' .7 

MATEMÁTICA PARA 29  ANO DO ENSINO -. . - 

FUNDAMENTAL I - PROFESSOR:Livro 
consumivel para disciplina de Matemática, 
deverá ser destinado aos professores do 2° 
ano do Ensino Fundamental 1, 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. Deverá ser 
destinado aos professores do 2° ano do 
Ensino Fundamental 1, 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 lições e que 
nas questões propostas no simulado e 
indicação das habilidades e competências 
avaliadas, com base nas Matrizes de 

22 

Referência do Saeb, sobretudo a Avaliação 
Nacional de Alfabetização (ANA). Cada 
página devera contei. 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 
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 ser 
realizadas, no mínimo, 04 (quatro) 
capacitações presenciais, realizadas por 
pedagogo, com carga horária  minima  de 02 

Und 20 
Editora 

Moderna 
R$ 158,00 

en to e C 
cinquenta e 
oito reais 

R$ 3.160,00 

Três mil e 
cento e 
sessenta 
reais 

(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 

410 

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.  
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE 
MATEMÁTICA PARA 32  ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL I — ALUNO:Livro 
consumivel para disciplina de Matemática, 
devera ser destinado aos alunos do 35  ano 
do Ensino Fundamental 1, 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 

kil 

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  peps  
prontas, disponíveis no desenvolvimento 
dos conteúdos ou como material destacável. 

Und 480 
Editora 

Moderna 
R$ 125,00 

Cento e 
vinte e 

cinco reais 
R$ 60.000,00 Sessenta mil 

reais 

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 (lições), 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 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 
35 ano, considerando uma ordem crescente 
de dificuldade.  
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE 
MATEMÁTICA PARA 32  ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL I - PROFESSOR:Livro 
consumivel para disciplina de Matemática, 
deverá ser destinado aos professores do 35  
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. Deverá ser 
destinado aos professores do 2Q 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 
correção dos simulados; relação dos 

11/ 

conteúdos desenvolvidos nas lições e que 
nas questões propostas no simulado e 
indicação das habilidades e competências 
avaliadas, com base nas Matrizes de 

24 

Referência do Saeb, sobretudo a Avaliação 
Nacional de Alfabetização (ANA). Cada 
página devera 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,  
co  mentários, 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 ser 
realizadas, no mínimo, 04 (quatro) 
capacitações presenciais, realizadas por 
pedagogo, com carga horária  minima  de 02 

Und 24 
Editora 

Moderna 
R$ 158,00 

Cento e 
cinquenta e 
oito reais 

R$ 3.792,00 

Três mil e 
setecentos e 
noventa e 
dois reais 

(duas) horas cada, com a finalidade 
apresentação e implantação do projeto e 
material didático. Corno parte integrante da 

40 

 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.  
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE 
MATEMÁTICA PARA 40  ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL I — ALUNO:Livro 
consumivel para disciplina de Matemática, 
deverá ser destinado aos alunos do 4g 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 papeis e 
combinar novas regras com o grupo. Deve- 

lib  
se oferecer também tabuleiros ou peças 
prontas, disponíveis no desenvolvimento 
dos conteúdos ou como material destacável. 

Und 512 
Editora 

Nroderna 
R$ 125,00 

Cento e 
vinte e 

cinco reais 
R$ 64.000,00 

Sessenta e 
quatro mil 
reais 

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 (lições), 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 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 
4° ano, considerando uma ordem crescente 
de dificuldade. 

, 
COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE 
MATEMÁTICA 

. 

PARA 49  ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL I — PROFESSOR:Livro 
consumivel para disciplina de Matemática, 
deverá ser destinado aos professores do 4° 
ano do Ensino Fundamental I, composto por 
no mínimo 80 (oitenta) páginas impressas 
em papel  Offset  com aproximadamente 

26 

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 4° 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 
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  

Und 25 
Editora 

Moderna 
R$ 158,00 

C ento e 
cinquenta e 
oito reais 

R$ 3.950,00 

Quatro mil e 
novecentos e 
cinquenta 
reais 
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1111  

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 
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 ser 
realizadas, no mínimo, 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 de 
opoitunizar 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. 

..., .,...- 

Ilk  

COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE 
MATEMÁTICA PARA 5° ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL I — ALUNO:Livro 
consumivel para disciplina de Matematica, 
deverá ser destinado aos alunos do 5Q 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 
mil-limo 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. 
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 (lições), 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 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 
5Q ano, considerando uma ordem crescente 
de dificuldade.  

Und 632 
Editora 

Moderna 
R$ 125,00 

Cento e 
vinte e 

cinco reais 
R$ 79.000,00 

Setenta e 
nove mil 
reais 
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INOVE 

COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE 
- 

MATEMÁTICA PARA 59  ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL I - PROFESSOR:Livro 
consumivel para disciplina de Matemática, 
deverá ser destinado aos professores do 52 
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 do 52  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 
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 

28 

Referência do Saeb, sobretudo a Avaliação 
Nacional de Alfabetização (ANA). Cada 
página deverá conter a reprodução 
reduzida da pagina do livro do aluno 
gabaritado, relação das habilidades e 
competências 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 ser 
realizadas, no mínimo, 04 (quatro) 
capacitações presenciais, realizadas por 
pedagogo, com carga horária  minima  de 02 

Und 32 
Editora 

Moderna 
R$ 158,00 

Cento e 
cinquenta e 
oito reais 

R$ 5.056,00 
Cinco mil e 
cinquenta e 
seis reais 

(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 

40 
 

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.  

Inoue  Educacional Eireli-CNPJ35.187.278/0001-02 
Rua Vereador Edmundo Genuino Oliveira ,n2 2039,Sala -A,São Cristovão,  Teresina-PI 

inoveeducaciona12019@gmaiLcom(86)3234-2578 



INOVE 

MATEMÁTICA PARA 69- ANO DO ENSINO 

COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE 
 

• .. ._ -- 

FUNDAMENTAL II - ALUNO:Livro 
consumivel para disciplina de Matemática 
deverá ser destinado aos alunos do 6Q 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/in2, 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: 

a 

29 

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,  Area,  
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 HO° 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. 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 livro de Matemática, 
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 

Und 640 
Editora 

Moderna 
R$ 147,00 

Cento e 
quarenta e 
sete reais 

R$ 94.080,00 
Noventa e 
quatro mil e 
oitenta reais 

(cinco) conteúdos trabalhados, para se 
familiarizarem com o modelo de prova de 

10 

gabarito. 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. 
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INOVE 

COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE 
MATEMÁTICA PARA 6° ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL H — PROFESSOR:Livro 
consumivel para disciplina de Matemática 
devera ser destinado aos professores do 62  
ano do Ensino Fundamental  IL  Composto 
por no mínimo 120 (cento e vinte) páginas 
impressas em papel Offset corn  
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 6g ano do Ensino 

Aik
---,  

ilir 

Fundamental II, devendo trazer orientações 
pedagógicas detalhadas para cada conteúdo 
trabalhado e também para cada simulado, 
para ajudar os alunos no  momenta  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 pagina 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 

30 desenvolvidos nas páginas, 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 

Und 32 
Editora 

Moderna 
R$ 158,00 

Cento e 
cinquenta e 
oito reais 

R$ 5.056,00 
Cinco mil e 
cinquenta e 
seis reais 

Matemática 04 (quatro) fichas para registro, 
impressas em  Offset  com aproximadamente 
75g/m2  e formato aproximado de 27,0cm x 

, 

4110  

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 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. 
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INOVE 

MATEMÁTICA PARA 7°- ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II - ALUN 0 : Livro 
consumivel para disciplina de Matemática 
deverá ser destinado aos alunos do 7,  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 

COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE  
.. . .- 

''' .—,_.......-- 
.. 

20,5cm x 27,5cm, organizados em 
aproximadamente 20 (vinte) lições cada 
um, compostas pelos seguintes conteúdos: 

III  

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,  area,  
medidas de massa e capacidade, problemas 
com frações decimais, porcentagem, ler e 
interpretar gráficos e Página 22 de 29 

31 

, 

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. 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 livro de Matemática, 
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 

ll nd 464 
Editora 

Moderna 
R$ 147,00 

Cento e 
quarenta e 
sete reais 

R$ 68.208,00 

Sessenta e 
oito mil e 
duzentos e 
oito reais 

16 

(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 7,  ano, 
considerando uma ordem crescente de 
dificuldade.  
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INOVE 

MATEMÁTICA PARA 7° ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II - PROFESSOR:Livro 
consumivel para disciplina de Matemática 
deverá ser destinado aos professores do 7,  
ano do Ensino Fundamental II, composto 
por no mínimo 120 (cento e vinte) páginas 
impressas em papel Offset com 
aproximada mente 90g/m2, com 
acabamento em brochura, empastado com 
capa plástica, no formato aproximado de 

COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE  
,.., .\ 

23,0cm x 28,8cm. Deverá ser destinado aos 
professores do 7, 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 desenvolvidos nas 

41.. lições anteriores e que são explorados nas 

• 

32 

questões propostas no simulado e indicação 
das habilidades e subcompetências 
avaliadas no mesmo. Cada pagina 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, 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 

Und 24 
Editora 

Moderna 
R$ 158,00 

Cento e 
cinquenta e 
oito reais 

R$ 3.792,00 

Três mil e 
setecentos e 
noventa e 
dois reais 

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 

111110  
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.  
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE 
A „„ • 

MATEMÁTICA PARA 82  ANO DO ENSINO . .. 

FUNDAMENTAL II — ALUNO: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 
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, difeentes 
representações de um numero, frações, 
frações e decimais, operações com frações 
decimais, figuras não planas e simetria, 
perímetro e ampliação de figuras,  area,  
medidas de massa e capacidade, problemas 
com frações decimais, porcentagem, ler e 
interpretar gráficos e Página 22 de 29 

33 
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. 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 livro de Matemática, 
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 

Und 548 
i Edtora 

Moderna 
R$ 147,00 

Cento e 
quarenta e 
sete reais 

R$ 80.556,00 

Oitenta mil e 
quinhentos e 
cinquenta e 
seis reais 

(cinco) conteúdos trabalhados, para se 
familiarizarem com o modelo de prova de 

110 

gabarito. A sequência de conteúdos deve 
estar organizada de acordo com os 
conteúdos definidos pela Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC) para o 82  ano, 
considerando uma ordem crescente de 
dificuldade.  
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INOVE 

COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE 
MATEMÁTICA PARA 8° ANO DO ENSINO 

consumivel para disciplina de Matemática 
deverá ser destinado aos professores do 8-Q 
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 

FUNDAMENTAL II — PROFESSOR:Livro ',..----,-- 
I  . • -- 

23,0cm x 28,8cm. Deverá ser destinado aos 
professores do 8, ano do Ensino 

ii  

34 

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 páginas, 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 

Und 28 
Editora 

Moderna 
R$ 158,00 

Cento e 
cinquenta e 
oito reais 

R$ 4.424,00 

Quatro mil e 
quatrocentos 
e vinte e 
quatro reais 

Matemática 04 (quatro) fichas para registro, 
impressas em  Offset  com aproximadamente 
75g/m2  e formato aproximado de 27,0cm x 

, 

40 

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 subcompeténcias que foram 
desenvolvidas, ou as que precisam ser 
retomadas e planejar novas estratégias para 
as próximas aulas. Deverão ser realizadas 
05 (cinco) capacitações presencia is, 
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 ofeita, 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.  
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." 
COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE - ,....,. . 
MATEMÁTICA PARA 92  ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 11 - ALUNO: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 com capa plástica, no formato 
20,5cm x 27,5cm, organizados em 
aproximadamente 20 (vinte) lições cada 
um, compostas pelos seguintes conteúdos: 

0 

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,  Area,  
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. 

Editora 
Cento e 

Noventa e 
um mil e 

35 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. 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 livro de Matemática, 
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 

Und 624 
Moderna 

R$ 147,00 quarenta e 
sete reais 

R$ 91.728,00 setecentos e 
vinte e oito 
reais 

(cinco) conteúdos trabalhados, para se 

, familiarizarem com o modelo de prova de 
A de deve • gabarito. sequência conteúdos 

estar organizada de acordo com os 
conteúdos definidos pela Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC) para o 9° ano, 
considerando uma ordem crescente de 
dificuldade.  
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE 
MATEMÁTICA PARA 92  ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II — PROFESSOR:Livro 
consumivel para disciplina de Matemática 
deverá ser destinado aos professores do 95 
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 

' - 
...- 

1 
i 

23,0cm x 28,8cm. Devera ser destinado aos 
professores do 95 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 desenvolvidos nas 

1111/ 

36  

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 páginas, 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 

UN  31 
Editora 

Moderna 
R$ 158,00 

Cento e 
cinquenta e 
oito reais 

R$ 4.898,00 

Quatro mil e 
oitocentos e 
noventa e 
oito reais 

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.  
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COLECAOAPROVA BRASIL - LIVRO 
DIARIO DO PROFESSOR - 32  MOO. UN  238 Editora 

Moderna R$ 25,00 
Vinte e 

cinco reais R$ 5.950,00 

Cinco  mile  
novecentos e 
cinquenta 
reais 

38 
COLEÇÃO APROVA BRASIL - LIVRO 
COORDENADOR -  Lingua  Portuguesa e  
Matemática - EF1 Anos Iniciais - 3° Edição. 

UN  20 Editora 
Moderna sete 

R$47,00 
Quarenta e 

reais R$ 940,00 
Novecentos 
e quarenta 
reais 

39 

COLEÇÃO APROVA BRASIL - LIVRO 
COORDENADOR -  Lingua  Portuguesa  
e Matemática - EF2 Anos Finais - 30 
Edição. 

UN  20 EditoraR$ 
Moderna 47,00 Quarenta e 

sete reais 
R$ 940,00 

Novecentos 
e quarenta 
reais 

-... R$ 1.370.182,00 

VALOR TOTAL DO LOTE I R$ 1.370.182,00 (HUM MILHÃO E TREZENTOS E SETENTA MIL E CENTO E OITENTA E 
DOIS REAIS) 

LOTE II-LIVRO PARA EDUCA AO INFANTIL 

Item . - Especificações Und Qtd Marca Vatinit(RP 
- ,V41.Unn 

Extenso 
, 

Valor-TOtaitELS) , 
Vil  *Vaal  
irktinto 

ill  

1 

COLEÇÃO  SET  
BRASIL(SISTEMA DE 
ENSINO):Livros didáticos para 
o aluno na Educação Infantil (2 
anos) sendo:Para o aluno: 
• Livros didáticos, sendo 01 
(um) para cada bimestre ou 
semestre, cuja organização 
didático - metodológica está 
estruturada a partir dos cinco 
campos de experiências e dos 
seus direitos de aprendizagem 
propostos pela Base Nacional 
Comum Curricular. Material em 
formato horizontal; capa  
confeccionada em papel 
resistente, com impressão 
colorida; miolo impresso em 
papel de qualidade e em quatro 
cores, com adesivos e destaque 
para o projeto gráfico adequado 
A faixa etária das crianças; 
material 
de apoio confeccionado em papel 
com gramatura maior que a do 
miolo; e acabamento em espiral, 
com picote; 
• Livro impresso em papel 
cartão, remessa anual, impresso 
em cores, composto por pranchas  
clue  favorecem o trabalho 
manual, o fazer artístico e o 
desenvolvimento da coordenação 
motora;  

Und 400 Editora 
Moderna R$ 295,00 

Duzentos e 
noventa e 

cinco reais 
R$ 118.000,00 

Cento e 
dezoito mil 
reais 

Inoue  Educacional Eireli-CNP)35.187.278/0001-02 
Rua Vereador Edmundo Genuino Oliveira ,ns.  2039,Sala -A,São Cristovão,  Teresina-PI 

in0veeducaci0na12019@gmaiLcom  (86)3234-2578 



INOVE 

• Livro da família em formato 
espiral, remessa anual, 
acabamento em papel cartão,com 
atividades que serão utilizadas 
pelos alunos e pela família 
considerando suas 
possibilidades e capacidade; 

_ , ' 

• Livro impresso, remessa anual, 
composto por textos literários, 
formas e ilustrações adequados A 
faixa etária do aluno com a 
proposta de ampliar o 
vocabulário dos 
alunos e despertar o interesse 
pela leitura; 
• Agenda escolar para os alunos; 

W 

• 0 material impresso deverá ser 
acondicionado em bolsa/ maleta 
resistente e lavável, sendo uma 
bolsa/ maleta para cada aluno,  
COLEÇÃO  SET  BRASIL(SISTEMA 

DE ENSINO): Livros didáticos 
para o aluno na Educação 
Infantil (3 anos) sendo:Para o 
aluno 
• Livros didáticos, sendo 01(um) 
para cada bimestre ou semestre, 
cuja organização didático-
metodológica está estruturada a 
partir dos cinco campos de 
experiências e dos seus direitos 
de aprendizagem propostos pela 
Base Nacional Comum 
Curricular.Material em formato 
horizontal; capa confeccionada 
em papel resistente, com 
impressão colorida; miolo 

• 

impresso em papel de qualidade 
e em quatro cores, com adesivos 
e destaque para o projeto gráfico 
adequado A faixa etária das 
crianças; material de apoio 
confeccionado em papel com 
gramatura maior que a do miolo; 
e acabamento em espiral, com 
picote. 

Und 400 Edi tora 
Moderna R$ 295,00 

Duzentos e 
noventa e 

cinco reais 
R$ 118.000,00 

Cento e 
dezoito mil 
reais 

• Livro impresso em papel 
cartão, remessa anual, impresso 
em cores, composto por pranchas 
que favorecem o trabalho 
manual, o fazer artístico e o 
desenvolvimento da coordenação 
motora. 

2 

• Livro da família em formato 
espiral, remessa anual, 
acabamento em papel cartão, 
com atividades que serão  
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utilizadas pelos alunos e pela 
família considerando suas 
possibilidades e capacidade. 
e Livro impresso, remessa anual, 
composto por textos literários, 
formas e ilustrações adequados A 
faixa etária do aluno com a 
proposta de ampliar o 
vocabulário dos 
alunos e despertar o interesse 
pela leitura. 

• s---- — 

II 

• Livro impresso, remessa anual, 
em papel cartão, impresso em 
cores,compostopor imagens 
frente e verso, destinado ao 
desenvolvimento da imaginação, 
ampliação de repertório e criação 
de possibilidades pelos alunos. 
• Agenda escolar para os alunos 
• 0 material impresso deverá ser 
acondicionado em bolsa/maleta 
resistente elavável, sendo uma 
bolsa/maleta para cada aluno  
COLEÇÃO  SET  
BRASIL(SISTEMA DE 
ENSINO):Livros didáticos para 
o aluno na Educação Infantil (4 
anos) sendo:Para o aluno: 
• Livros didáticos, sendo 01 
(um) para cada bimestre ou 
semestre, cuja organização 
didático-metodológica está 
estrutura da a partir dos cinco 
campos de experiências e dos 
seus direitos de aprendizagem 
propostos pela Base Nacional 

II 
Comum Curricular.Material em 
formato horizontal; capa 
confeccionada em papel 
resistente, com impressão 
colorida; miolo impresso em 
papel de qualidade e em quatro 
cores, com adesivos e destaque 
para o projeto gráfico adequado 

Und 476 Editora 
Moderna R$ 295,00 

Duzentos e 
noventa e 

cinco reais 
R$ 140.420,00 

Cento e 
quarenta mil 
e 
quatrocentos 
e vinte reais 

A faixa etária das 
crianças;material de apoio 
confeccionado em papel com 
gramatura maior que a do miolo; 
e acabamento em espiral, com 
picote. 

3 

• Livro impresso em papel 
cartão, remessa anual, impresso 
em cores, composto  pen-  pranchas 
que favorecem o trabalho 
manual, o fazer artístico e o 
desenvolvimento da coordenação 
motora. ,  
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espiral, remessa anual, 
acabamento em papel cartão, 
com atividades que serão 
utilizadas pelos alunos e pela 
família considerando suas 
possibilidades e capacidade. 

• Livro da família em formato  

• Livro impresso, remessa anual, 
composto por textos literários, 
formas e ilustrações adequados A. 
faixa etária do aluno com a 
proposta de ampliar o 
vocabulário dos alunos e 
despertar o interesse pela leitura. 

• 

• Livro impresso, remessa anual, 
em papel cartão, impresso em 
cores, composto por imagens 
frente e verso, destinado ao 
desenvolvimento da imaginação, 
ampliação 
de repertório e criação de 
possibilidades pelos alunos. 
• Agenda escolar para os alunos 
• 0 material impresso deverá ser 
acondicionado em bolsa/maleta 
resistente elavável, 
sendo uma bolsa/maleta para 
cada aluno 
COLEÇÃO  SET  
BRASIL(SISTEMA DE 
ENSINO):Livros didáticos para 
o aluno na Educação Infantil (5 
anos) sendo:Para o aluno: 
• Livros didáticos, sendo 01 
(um) para cada bimestre ou 
semestre, cuja organização 
didático-metodológica está 
estruturada a partir dos cinco 

• 
campos de experiências e 
dos seis direitos de 
aprendizagem propostos pela 
Base Nacional Comum 
Curricular.Material em formato 
horizontal; capa 
confeccionadaem papel 
resistente, com impressão 
colorida; miolo impresso em 
papel de qualidade e em quatro 
cores, com adesivos e destaque 
para o projeto gráfico adequado 

Und 468 Editora 
Moderna R$ 295,00 

Duzentos e 
noventa e 

cinco reais 
R$ 138.060,00 

Cento e 
trinta e oito 
mil e 
sessenta 
reais 

A faixa etária das 
crianças;material de apoio 
confeccionado em papel  corn  
gramatura maior que a do miolo; 
e acabamento em espiral,  coin  
picote. 

4 • Livro impresso em papel  
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cartão, remessa anual, impresso 
em cores, composto por pranchas 
que favorecem o trabalho 
manual, o fazer artístico e o 
desenvolvimento da coordenação 
motora. 

\ 

• Livro da família em formato 
espiral, remessa anual, 
acabamento em papel cartdo,com 
atividades que serão utilizadas 
pelos alunos e pela família 
considerando suas 
possibilidades e capacidade. 
• Livro impresso, remessa anual, 
composto por textos literários, 
formas e ilustraçõesadequados a 
faixa etária do aluno com a 

• 
 proposta de ampliar o 
vocabulário dos  
alunos e despertar o interesse 
pela leitura. 
• Livro impresso, remessa anual, 
em papel cartão, impresso em 
cores, composto por imagens 
frente e verso, destinado ao 
desenvolvimento da imaginação, 
ampliação de repertório e criação 
de possibilidades pelos alunos. 
• Agenda escolar para os alunos. 
• O material impresso deverá ser 
acondicionado em bolsa/maleta 
resistente elavável, sendo uma 
bolsa/maleta para cada aluno. . . 

Valor total da proposta R$ 514.480,00 

VALOR TOTAL DO LOTE II R$ 514.480,00(QUINHENTOS E QUATORZE MIL E QUATROCENTOS E 
OITENTA REAIS) 

LOTE III:LIVRO DO EJA(EDUCACÃO DE JOVENS E ADULTOS 

ITEM ESPEcIF1CAÇAU 

_ 

lJnd qm  Napo  . 
. 

. 
'ValOnififfilq 

.. 
V.4061.4iteiiii,..... :'-.**XotiiO4-1 -: 

-• • • • • • • : • '''•• 
Vai total .. 
lixtento:'  

Vinte e 
cinco mil e 
seiscentos 
reais 

44 

EJA - Alfabetização - Volume 1. Livro do aluno: Material didático 
consumivel, anual, interdisciplinar (Letramento e Alfabetização 
Linguistica e Matemática), organizado em volume único. Em formato 205 
mm x 275 mm, gramatura miolo 75g e capa em Laminado Brilho, 250g, 
brochura, impresso em cores. Deve conter atividades diversas e 
numerosas possibilidades de desenvolver as habilidades básicas - falar, 
ouvir, ler e escrever-, 0 livro deve apresentar conteúdos de letramento 
e alfabetização linguistica e de alfabetização matemática organizados em 
quatro unidades temáticas: Identidade; 0 mundo do trabalho; 
Manifestações culturais; ambiente e sociedade. Abordar os temas em 
textos, imagens e atividades que buscam desenvolver a leitura, a 
oralidade, a escrita e os conhecimentos matemáticos. 

Und 200 
Editora 
Moderna 

R$ 128 , 00 
Cento e vinte e oito 
reais 

R$ 25 600 00 . , 

45 

EJA - Anos Iniciais - Volume 2 (2" e 3' anos). Livro do aluno: Material 
didático constunivel, anual, organizado em volume único, Em formato 
205 mm x 275 mm, gramatura miolo 75g e capa em Laminado Brilho, 
250g, brochura, impresso em cores. Deve trabalhar os conteúdos de  
Lingua Portuguesa, Matemática, Ciências Humanas (História e 

— 

Und 200 
Editora 
Moderna 

R$ 128,00 
Cento e vinte e oito 
reais 

R$ 25.600,00 

Vinte e 
cinco mil e 
seiscentos 
reais  
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Geografia), Ciências e Arte em capítulos. Deve trabalhar os eixos 
temáticos, 0 entorno natural, social e cultural; A formação do território 
brasileiro; Sociedade e meio ambiente. 

._ 

46 

EJA - Anos Iniciais - Volume 3 (4" e 5" anos). Livro do aluno: Material 
didático conswuivel, anual, organizado em volume único. Em formato 
205 mm x 275 mm, gramatura miolo 75g e capa em Laminado Brilho, 
250g, brochura, impresso em cores. Deve trabalhar os conteúdos de 
Lingua Portuguesa, Matemática, Ciências Humanas (Historia e 
Geografia), Ciências e Arte em capitulos,Deve trabalhar os eixos 
temáticos, Direitos e deveres do cidadão; Participação e sociedade; 
Patrimônio Nacional. 

Und 200 
Editora 
Moderna 

, 

R$ 128 , 00 
Cento e vinte e oito 
reais 

, 

.  R$ 25 600 00 , 

Vinte e 
cinco mil e 
seiscentos 

reais 

47 

11 

EJA- ANOS FINAIS - 6° ANO. MATERIAL DIDÁTICO CONSUMIVEL, 
ANUAL, MULTIDISCIPLINAR  (LINGUA  PORTUGUESA, MATEMÁTICA, 
HISTÓRIA, GEOGRAFIA, CIÊNCIAS, ARTE E LÍNGUA INGLÊS E 
ESPANHOL. EM FORMATO 205MMX275MM, GRAMATURA MIOLO 75G E 
CAPA EM LAMINADO BRILHO, 250G, BROCHURA, IMPRESSO EM CORES. 
OS CONTEÚDOS DEVEM ESTAR AGRUPADOS POR DISCIPLINAS E 
ABORDADOS POR EIXOS TEMÁTICOS QUE PERPASSEM OS DIFERENTES 
COMPONENTES CURRICULARES, ORGANIZADOS POR UNIDADES, 
SUBDIVIDIDAS EM CAPITULOS. A DIVISÃO EM UNIDADES DEVEM SER 
AGRUPADAS EM CAPÍTULOS DE MODO ORGÂNICO, EXPLORANDO UM 
MESMO EIXO TEMÁTICO. 0 MATERIAL TEM COMO PRERROGATIVA QUE 
0 TRABALHO COM EIXOS PERMITA AO ALUNO A COMPREENSÃO DE UM 
DADO ASPECTO SOB OS PONTOS DE VISTA DAS DIFERENTES  AREAS  DO 
CURRÍCULO ESCOLAR. EM VARIADOS MOMENTOS, DEVE-SE BUSCAR 
UMA ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR DOS TEMAS, VISANDO AO 
CONHECIMENTO GLOBAL, DINÂMICO E HISTÓRICO DA REALIDADE. OS 
EIXOS TEMÁTICOS ESPERADOS  SAO:  IDENTIDADE E PLURALIDADE; 
ALIMENTAÇÃO. 

Und 150 
Editora 
Moderna 

R$ 153, 00 
Cento e cinquenta e 
três reais 

R$ 2.950,00 2 novecentos 
 

Vinte e dois 

mil e 

e cinquenta 
reais 

48 

EJA- ANOS FINAIS - 7° ANO. MATERIAL DIDÁTICO CONSUMIVEL, 
ANUAL, MULTIDISCIPLINAR  (LINGUA  PORTUGUESA, MATEMÁTICA, 
HISTÓRIA, GEOGRAFIA, CIÊNCIAS, ARTE E LÍNGUA INGLÊS E 
ESPANHOL. EM FORMATO 205MMX275MM, GRAMATURA MIOLO 75G E 
CAPA EM LAMINADO BRILHO, 250G, BROCHURA, IMPRESSO EM CORES. 
OS CONTEÚDOS ESTÃO AGRUPADOS POR DISCIPLINAS E ABORDADOS 
POR EIXOS TEMÁTICOS QUE PERPASSEM OS DIFERENTES 
COMPONENTES CURRICULARES, ORGANIZADOS POR UNIDADES, 
SUBDIVIDIDAS EM CAPITULOS. A DIVISÃO EM UNIDADES DEVEM SER 
AGRUPADAS EM CAPÍTULOS DE MODO ORGÂNICO, EXPLORANDO UM 
MESMO EIXO TEMÁTICO. 0 MATERIAL DEVE TER COMO 
PRERROGATIVA QUE 0 TRABALHO COM EIXOS PERMITA AO ALUNO A 
COMPREENSÃO DE UM DADO ASPECTO SOB OS PONTOS DE VISTA DAS 
DIFERENTES  AREAS DO CURRÍCULO ESCOLAR. EM VARIADOS 
MOMENTOS, DEVE-SE BUSCAR UMA ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR 
DOS TEMAS, VISANDO AO CONHECIMENTO GLOBAL, DINÂMICO E 
HISTÓRICO DA REALIDADE. OS EIXOS TEMÁTICOS ESPERADOS 
SÃO:MORADIA; SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA. 

Und 

, 

150 

, 

Editora 
Moderna 

R$ 153,00 
Cento e cinquenta e 

três reais R$ 22.950,00 

Vinte e dois 
mil e 

novecentos 
e cinquenta 

reais 

49 

EJA- ANOS FINAIS - 8° ANO. MATERIAL DIDÁTICO CONSUMIVEL, 
ANUAL, MULTIDISCIPLINAR  (LINGUA  PORTUGUESA, MATEMÁTICA, 
HISTÓRIA, GEOGRAFIA, CIÊNCIAS, ARTE E LINGUA INGLÊS E 
ESPANHOL. EM FORMATO 205MMX275MM, GRAMATURA MIOLO 75G E 
CAPA EM LAMINADO BRILHO, 250G, BROCHURA, IMPRESSO EM CORES. 
OS CONTEÚDOS DEVERÃO ESTAR AGRUPADOS POR DISCIPLINAS E 
ABORDADOS POR EIXOS TEMÁTICOS QUE PERPASSEM OS DIFERENTES 
COMPONENTES CURRICULARES, ORGANIZADOS POR UNIDADES, 
SUBDIVIDIDAS EM CAPITULOS. A DIVISÃO EM UNIDADES DEVERÁ 
AGRUPAR OS CAPÍTULOS DE MODO ORGÂNICO, EXPLORANDO UM 
MESMO EIXO TEMÁTICO. 0 MATERIAL DEVE TER COMO 
PRERROGATIVA QUE 0 TRABALHO COM EIXOS PERMITA AO ALUNO A 
COMPREENSÃO DE UM DADO ASPECTO SOB OS PONTOS DE VISTA DAS 
DIFERENTES  AREAS DO CURRÍCULO ESCOLAR. EM VARIADOS 
MOMENTOS, DEVE-SE BUSCAR UMA ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR 
DOS TEMAS, VISANDO AO CONHECIMENTO GLOBAL, DINÂMICO E 
HISTÓRICO DA REALIDADE. OS EIXOS TEMÁTICOS ESPERADOS SÃO: 0 
PAIS; A SOCIEDADE BRASILEIRA 

Und 150 
Editora 
Moderna 

R$ 15300 , 
Cento e cinquenta e 
três reais 

R$2295000 

Vinte e dois 

mil e 
novecentos 

e cinquenta 
reais 

50 

EJA- ANOS FINAIS - 9° ANO. MATERIAL DIDÁTICO CONSUMÍVEL, 
ANUAL, MULTIDISCIPLINAR  (LINGUA  PORTUGUESA, MATEMÁTICA, 
HISTÓRIA, GEOGRAFIA, CIÊNCIAS, ARTE E LINGUA INGLÊS E 
ESPANHOL. EM FORMATO 205MMX275MM, GRAMATURA MIOLO 75G E 
CAPA EM LAMINADO BRILHO, 250G, BROCHURA, IMPRESSO EM CORES. 
OS CONTEÚDOS DEVERÃO ESTAR AGRUPADOS POR DISCIPLINAS E 
ABORDADOS POR EIXOS TEMÁTICOS QUE PERPASSEM OS DIFERENTES 
COMPONENTES CURRICULARES, ORGANIZADOS POR UNIDADES, 
SUBDIVIDIDAS EM CAPITULOS. A DIVISÃO EM UNIDADES DEVERÁ 
AGRUPAR OS CAPÍTULOS DE MODO ORGÂNICO, EXPLORANDO UM 
MESMO EIXO TEMÁTICO, 0 MATERIAL DEVE TER COMO  

Und 150 
Editora 
Mode ma 

R$ 153,00  
Cent°  ecinquenta e 
três reais 

R$ 22.950,00 

Vinte e dois 
Mil e 

novecentos 
e cinquenta 
reais 

Inoue  Educacional Eireli-CNI21:35.187.278/0001-02 
Rua Vereador Edmundo Genuino Oliveira ,n2 2039,Sala -A,Sào Cristovão,  Teresina-PI 

inoveeducacional2019@gmail.com(86)3234-2578 



INOVE 

PRERROGATIVA QUE 0 TRABALHO COM EIXOS PERMITA AO ALUNO A 
COMPREENSÃO DE UM DADO ASPECTO SOB OS PONTOS DE VISTA DAS 
DIFERENTES  AREAS DO CURRÍCULO ESCOLAR. EM VARIADOS 
MOMENTOS, DEVE-SE BUSCAR UMA ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR 
DOS TEMAS, VISANDO AO CONHECIMENTO GLOBAL, DINÂMICO E 
HISTÓRICO DA REALIDADE. OS EIXOS TEMÁTICOS ESPERADOS  SAO:  
TRABALHO; DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE. 

_ 

51 

EJA - Alfabetização- 12  ano - Manual do Educador. Livro deverá ser 
destinado aos professores da Alfabetização/l. ano ,o livro deve ser 
adequado aos grandes debates no cenário brasileiro sobre a 
alfabetização de jovens e adultos e as contribuições trazidas pelos 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN),bem como aos subsídios 
fornecidos pelas análises do MEC.Deve trabalhar com a diversidade 
textual e a intertextualidade relacionada a textos de diferentes tipos e 
gêneros(verbais e não verbais ,literários ,informativos 
,poéticos,publicitarios,humoristicos,contos,lendas,noticias,reportagens). 

Und 10 Editora 
Moderna R$ 128,00 Cento e vinte e oito 

reais R$ 1.280,00 

Um mil e 
duzentos e 
oitenta 
reais 

52 

ii  

EJA - Anos Iniciais - 22  e 32  ano - Manual do Educador. Livro deverá 
ser destinado aos professores da do 2. e 3Q anos ,o livro deve ser 
adequado aos grandes debates no cenário brasileiro sobre a 
alfabetização de jovens e adultos e as contribuições trazidas pelos 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN),bern como aos subsidios 
fornecidos pelas análises do MEC.Deve trabalhar com a diversidade 
textual e a intertextualidade relacionada a textos de diferentes tipos e  
gêneros(verbais e não verbais, literarios ,informativos ,poéticos , 
publicitários, humoristicos,contos,lendas,noticias,reportagens). 

Und 10 Editora 
Moderna R$ 128,00 

.. 

Cento e vinte e oito 
reais R$ 1.280,00 

UM mil e 
duzentos e 
oitenta 
reais 

53 

EJA - Anos Iniciais - 42  e 52  ano - Manual do Educador.Livro deverá 
ser destinado aos professores do 4Q- e 5. anos ,o livro deve está adequado 
aos grandes debates no cenário brasileiro sobre a alfabetização de jovens 
e adultos e as contribuições trazidas pelos Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCN),bem como aos subsídios fornecidos pelas análises do 
MEC.Deve trabalhar com a diversidade textual e a intertextualidade 
relacionada a textos de diferentes tipos e gêneros(verbais e não verbais, 
literários ,informativos, 
poéticos,publicitarios,humoristicos,contos,lendas,noticias,reportagens). 

Und 10 Editora 
Moderna R$ 128,00 Cento e vinte e oito 

reais R$ 1.280,00 

Um mil e 
duzentos e 
oitenta 
reais 

54 

EJA- ANOS FINAIS -6" AO 9' ANO - LÍNGUA PORTUGUESA - MANUAL 
DO EDUCADOR-Livro deverá ser destinado aos professores de  Lingua  
Portuguesa. A obra deve estar pautada nos documentos oficiais que 
orientam a pratica docente: os Parâmetros Curriculares Nacionais e a 
Proposta Curricular dos anos finais do Ensino Fundamental. 

Und 8  
Editora 
Moderna R$ 153,00 

Cento e cinquenta e 

três reais R$ 1.224,00 

Um mil e 
duzentos e 
vinte e 
quatro reais 

55 

EJA- ANOS FINAIS - 6° AO 9° ANO - MATEMÁTICA - MANUAL DO 
EDUCADOR. Livro deverá ser destinado aos professores de Matemática. 
A obra deve estar pautada nos documentos oficiais que orientam a 
pratica docente: os Parâmetros Curriculares Nacionais e a Proposta 
Curricular dos anos finais do Ensino Fundamental. 

Und 
,,, 
" 

— 

Editora 
Moderna R$ 153,00 Cento e cinquenta e 

três reais R$ 1.224,00 

Um mil e 
duzentos e 
vinte e 
quatro reais 

56 

EJA- ANOS FINAIS - 6° AO 9° ANO - HISTORIA - MANUAL DO 
EDUCADOR Livro deverá ser destinado aos professores de História. A 
obra deve esta pautada nos documentos oficiais que orientam a pratica 
docente: Os Parâmetros Curriculares Nacionais e a Proposta Curricular 
dos anos finais do Ensino Fundamental. 

I, A 

Und 
. 
" 

Editora 
Moderna R$ 153,00 

Cento e cinquenta e 
três reais 

. 

R$ 1.224,00 

Um mil e 
duzentos e 
vinte e 
quatro reais 

40 

EJA- ANOS FINAIS - 6° AO 95  ANO - GEOGRAFIA - MANUAL DO 
EDUCADOR Livro deverá ser destinado aos professores de Geografia. A 
obra deve esta pautada nos documentos oficiais que orientam a pratica 
docente: Os Parâmetros Curriculares Nacionais e a Proposta Curricular 
dos anos finais do Ensino Fundamental. 

Und 
 8 Editora 

Moderna R$ 153,00 Cento e cinquenta e 
três reais .  R$ 1 224, 

Um mil e 
duzentos e 
vinte e

00 

quatro reais 

58 

EJA- ANOS FINAIS - 6° AO 9° ANO - CIÊNCIAS - MANUAL DO 
EDUCADOR. Livro deverá ser destinado aos professores de Ciências. A 
obra deve esta pautada nos documentos oficiais que orientam a pratica 
docente: Os Parâmetros Curriculares Nacionais e a Proposta Curricular 
dos anos finais do Ensino Fundamental. 

Und 
. 
`-' 

. 

Editora 
Moderna R$ 153,00 

. 

Cento e cinquenta e 
três reais R$ 1.224,00 

Um mil e 
duzentos e 
vinte e 
quatro reais 

59 

EJA- ANOS FINAIS - 6° AO 9° ANO - ARTE - MANUAL DO EDUCADOR 
Livro deverá ser destinado aos professores de Artes. obra deve está 
pautada nos documentos oficiais que orientam a pratica docente: Os 
Parâmetros Curriculares Nacionais e a Proposta Curricular dos anos 
finais cio Ensino Fundamental.  

Und 
. 
" 

Editora 
Moderna 

R$ 153,00 Cento e cinquenta e 
três reais R$ 1.224,00 

Um mil e 
duzentos e 
vinte e 
quatro reais 
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EIA- ANOS FINAIS - 6° AO 9 ANO - INGLÊS E ESPANHOL - MANUAL DO 
EDUCADOR. Livro deverá ser destinado aos professores de Inglês e 
Espanhol. A obra deve está pautada nos documentos oficiais que 
orientam a pratica docente: Os Parâmetros Curriculares Nacionais e a 
Proposta Curricular dos anos finais do Ensino Fundamental. 

Und 
a  
- 

Editora 
Moderna 

R$ 153,00 
Cento e cinquenta e 
três reais 

R$ 1.224,00 

Um mil e 
duzentos e 
vinte e 
quatro reais 

R$ 181.008,00 

VALOR TOTAL DO LOTE  III  R$ 181.008,00(CENTO E OITENTA E UM MIL E OITO REAIS) 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA DE PREÇOS: R$ 2.065.670,00(DOIS MILHÕES E SESSENTA E CINCO MIL E 
SEISCENTOS E SETENTA E REAIS) 

Prazo de Entrega/Fornecimento: De acordo com edital e ordem de fornecimento. 
Prazo de Validade da Proposta: 60(sessenta)dias 
Forma de Entrega/Fornecimento: Conforme Edital. 
Dados Bancários: Agencia n° 3507-6,Conta Corrente n° 81.265 Banco do Brasil: Código(001) 
Representante Legal: Edson Pinheiro Costa  Junior  
Estado Civil:Solteiro 
Profissão: Empres6rio 
Cargo: Administrador 
RG N° 36190096X SSP SP 
CPF N° 417.338.273-15 

Declaramos que: 

Declara por fim, que aceitamos e concordamos com todas as condições estabelecidas no referido 

vital e anexos. 

Os produtos são de primeira qualidade; 
• Nos preços estio inclusos todas as despesas com mão-de-obra, fretes, abatimentos e/ou• descontos, 
encargos de qualquer natureza, tributos e taxas, enfim, todos os custos diretos efou indiretos necessários 
ao cumprimento do objeto ora licitado que interfiram no preço proposto; 

Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos: 
• A entregar os produtos no prazo previsto no Edital, contados a partir do recebimento da respectiva. 

Autorização de Fornecimento dos Materiais - AFM. 

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período não inferior a 60 (sessenta) dias 
consecutivos, a contar da abertura da mesma.  

Inoue  Educacional Eireli-CNP):35.187.278/0001-02 
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Até o recebimento da nota de empenho e/ou outro documento correspondente, esta proposta constituirá 
um compromisso de nossa parte, observadas as condições do Edital. 

Teresina(PI), 23 de Dezembro de 2021 

EDSON PINHEIRO Assinado de forma digital por 

COSTA EDSON PINHEIRO COSTA 
JUNIOR:41733827315 

JUNIOR:417338273 Dados: 2021.12.23 11:30:50 

15 -0300' 

INOVE EDUCACIONAL EIRELI 

CNPJ N2 35.187.278/0001-02  

Representante Legal: Edson Pinheiro Costa  Junior  
Cargo: Administrador 
RG N° 36190096X SSP SP 
CPF N° 417.338.273-15  
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