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"INSTITUI A NOMEAÇÃO DE FISCAL DE TRIBUTOS" 
Leia-se: 
"INSTITUI A RELOTAÇAO  DE FISCAL DE TRIBUTOS (...)"  
Art.  2° - Esta Portaria  antra  em vigor na data de sua publicação. Revogadas apenas as disposições em contrário, mantendo-se as demais. 
Leia-se, Publique-se e Cumpra-se, em Magalhães de Almeida/MA, 13 de janeiro de 2022. Francisco de Assis Aragão, SECRETARIO DE 
FINANÇAS 

Autor: Franciel Pessoa da Silva 
Código de identificação: 6d9f7ea7c639e7bc97e722e4d1e7a9e4b5b83838 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 001/2022 — PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 00058/2021 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, N°001/2022 vem Registrar 
Prego para futuro fornecimento de livros didáticos para educação infantil, fundamental I e II e EJA, para atender as necessidades da 
Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.° 026/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 
00058/2021 -  CPL.  Sessão Finalizada em 23/12/2021 - 15:14:51hs. Preaoeiro: Franciel Pessoa da Silva. Adjudicag,ão: 23/12/2021 
homologação: 24/12/2021. EMPRESA: MOVE EDUCACIONAL EIRELI, localizada à Rua Vereador Edmundo Genuíno Oliveira, N° 2860, Sala 
- A, Teresina/Pl. CNPJ: 35.187.278/0001-02, representada pelo Sr. Edson Pinheiro Costa  Junior,  Cargo: Administrador, RG N° 36190096X - 
SSP/SP, CPF N" 417.338.273-15, residente em Teresina/Piaui, 05 de janeiro de 2022. MATERIAL REGISTRADO: 

Ite Especificação 

1 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 1° ano do Ensino Fundamental I, composto 
no mínimo por 100 (cem) e no máximo por 120 
(canto e vinte) páginas impressas em papel  
Offset  com aproximadamente 90g/m2, com 
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, !agenda, 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 
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. 

Un Qt  Marca  V.Unit(R V. Total 
d d (R$) 

UN  43 Editora R$ R$  
D 2  Modem  

a 
125,00 54.000,00 

2 COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO Und 22 Editora R$ R$ 3.476,00  
LINGUA  PORTUGUESA PARA 1° ANO DO Modem  158,00 
ENSINO FUNDAMENTAL I - PROFESSOR: a 
Livro consumfvel para disciplina de  Lingua  
Portuguesa, deverá ser destinado aos 
professores do 1° 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 

5 / 37 



DOM Magalhães de Almeida, Qui, 13 de  Jan  de 2022 

Diário Oficial do Município 
Prefeitura de Magalhães de Almeida 

destinado aos professores do 20  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). 
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 (quatro) fichas para registro de 
Desafios de Leitura que avaliem a fluência 
leitora dos estudantes, impressas em  Offset  
com aproximadamente 75g/if!' em formato 
aproximado de 27,0cm x 40,0cm. Deverão ser 
realizadas, no  minim,  04 (quatro) 
capacitações presenciais, realizadas por 
pedagogo, com carga horaria  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 Diagnástica, 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  Saab,  a partir da observação 
do desempenho dos estudantes, da turma e da 
rede de ensino. 

3 COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO 
LINGUA  PORTUGUESA PARA 2° ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL I - ALUNO: Livro 

Und 41 Editora R$ R$  
6  Modern  

a 
125,00 52.000,00 

consumivel para disciplina de  Lingua  
Portuguesa, devera ser destinado aos alunos 
do 2° ano do Ensino Fundamental I, composto 
no mínimo por 100 (cem) e no máximo por 120 
(cento e vinte) páginas impressas em papel  
Offset  com aproximadamente 90g/if'2, 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 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 2° 
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Und 20  Editora R$ R$ 3.160,00 
Modem 158,00 
a 

48  Editora  R$ R$ 
0 Modern 

a 
125,00 60.000,00 
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ano, considerando uma ordem crescente de 
dificuldade. 

4 COLEÇÃO APROVA BRASIL- PARA 2° 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 
23,0cm x 28,8cm, com no mínimo 10 (dez) 

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). 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 Diagneistica, 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. 

5 COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO  
LINGUA  PORTUGUESA PARA 3° ANO DO 
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 
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 
jomalistico, legenda, convite, receita culinária, 
regras de jogo, lenda e fábulas. Cada lição 
deverá ser planejada para uma aula de 
aproximadamente 55 (cinquenta e cinco) 
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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 Comum Curricular (BNCC) para o 3° 
ano, considerando uma ordem crescente de 
dificuldade. 

6 COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO 
LiNGUA PORTUGUESA PARA 30  ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL I - PROFESSOR: 
Livro consumivel para disciplina de  Lingua  
Portuguesa, deverá ser destinado aos 
professores do 3° 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 
formatci aproximado de 23,0cm x 28,8cm, com 
no mínimo 10 (dez) lições. Deverá ser 
destinado aos professores do 3° 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). 
Cada página deverá conter a reprodução 
reduzida da página do livro do aluno 
gabaritado, relação das habilidades e 
capacidades essenciais do aluno para 
aprendizagem dos conteúdos da lição, 
comentários, sugestões e orientações 
especificas para o desenvolvimento das 
questões, incluindo trabalhos preliminares e 
finais essenciais, relação dos conteúdos 
desenvolvidos nas páginas, além de sugestões 
de atividades caso sejam observadas 
dificuldades. Deverão acompanhar o Guia do 
Professor, 04 (quatro) fichas para registro de 
Desafios de Leitura que avaliem a fluência 
leitora dos estudantes, impressas em  Offset  
com aproximadamente 75g/m2  em formato 
aproximado de 27,0cm x 40,0cm. Deverão ser 
realizadas, no  minim,  04 (quatro) 
capacitações presenciais, realizadas por 
pedagogo, com carga horária  minima  de 02 
(duas) horas cada, com a finalidade 
apresentação e implantação do projeto e 
material didático. Como parte integrante da 
oferta, deve -se incluir uma proposta de 
Avaliação Diagnóstica, a ser aplicada no inicio 
do ano letivo com o objetivo Página 3 de 29 de 
oportunizar um planejamento mais assertivo no 
que diz respeito ao trabalho com competências 
de habilidades do Saeb, a partir da observação 
do desempenho dos estudantes, da turma e da 
rede de ensino. 

7 COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO  
LINGUA  PORTUGUESA PARA 4° ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL I - ALUNO: Livro 

Und 24  Editora R$ R$ 3.792,00 
Modern 158,00 
a 

Und 51  Editora  R$ R$ 
2 Modem 

a 
125,00 64.000,00 
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consumivel para disciplina de  Lingua  
Portuguesa, deverá ser destinado aos alunos 
do 40  ano do Ensino Fundamental I, composto 
no mínimo por 100 (cem) e no máximo por 120 
(canto e vinte) páginas impressas em papel  
Offset  com aproximadamente 90g/m2, com 
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 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 4° 
ano, considerando uma ordem crescente de 
dificuldade. 

8 COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO Und 25 Editora R$ R$ 3.950,00  
LINGUA  PORTUGUESA PARA 4' ANO DO Modem  158,00 
ENSINO FUNDAMENTAL I - PROFESSOR: a 
Livro consurravel para disciplina de  Lingua  
Portuguesa, deverá ser destinado aos 
professores do 4° 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 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). 
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 

9 / 37 



, sz, 
14.4' Folha  , 

S de 

 

DOM - Magalhães de Almeida, Qui, 13 de  Jan  de 2022 

 

Diário Oficial do Município 
Prefeitura de Magalhães de Almeida 

(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 Pagina 3 de 29 de 
oportunizar um planejamento mais assertivo no 
que diz respeito ao trabalho com competências 
de habilidades do Saeb, a partir da observação 
do desempenho dos estudantes, da turma e da 
rede de ensino. 

9 COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO 
LÍNGUA PORTUGUESA PARA 5° ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL I - ALUNO: Livro 
consumivel para disciplina de  Lingua  
Portuguesa, deverá ser destinado aos alunos 
do 5° ano do Ensino Fundamental I, composto 
no mínimo por 100 (cem) e no  maxima  por 120 
(cento e vinte) paginas 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  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 
devera 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 própria 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 5° 
ano, considerando uma ordem crescente de 
dificuldade. 

10 COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO Und 32 Editora R$ R$ 5.056,00  
LINGUA  PORTUGUESA PARA 5° ANO DO Modem  158,00 
ENSINO FUNDAMENTAL I - PROFESSOR: a 
Livro consumivel para disciplina de  Lingua  
Portuguesa, devera ser destinado aos 
professores do 5° ano do Ensino Fundamental 
I, composto por no  minima  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 50  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). 
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 

Und 63 Editora R$ R$ 
2  Modern  

a 
125,00 79.000,00 
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comentários, sugestões e orientações 
especificas para o desenvolvimento das 
questões, incluindo trabalhos preliminares e 
finais essenciais, relação dos conteúdos 
desenvolvidos nas páginas, além de sugestões 
de atividades caso sejam observadas 
dificuldades. Deverão acompanhar o Guia do 
Professor, 04 (quatro) fichas para registro de 
Desafios de Leitura que avaliem a fluência 
leitora dos estudantes, impressas em  Offset  
com aproximadamente 75g/m2  em formato 
aproximado de 27,0cm x 40,0cm. Deverão ser 
realizadas, no  minim,  04 (quatro) 
capacitações presenciais, realizadas por 
pedagogo, com carga horária  minima  de 02 
(duas) horas cada, com a finalidade 
apresentação e implantação do projeto e 
material didático. Como parte integrante da 
oferta, deve -se incluir uma proposta de 
Avaliação Diagnástica, 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. 

11 COLEÇÃO APROVA BRASIL- CADERNO 
LINGUA  PORTUGUESA PARA 6° 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 
(canto e sessenta) páginas impressas em 
papel  Offset  com aproximadamente 90g/m2, 
com acabamento em espiral empastado com 
capa plástica, no formato aproximado de 
20,5cm x 27,5cm, organizados em 
aproximadamente 20 (vinte) lições cada um, 
compostas com os seguintes conteúdos: relato 
de memória, poema e haicai, conto de mistério, 
letra de canção, leitura de imagem, entrevista, 
carta de leitor, texto de divulgação cientifica, 
sinopse de filme, campanha institucional, 
verbete de enciclopédia, relato de experiência 
cientifica,  charge,  soneto, reportagem, 
biografia, autobiografia, regulamento, artigo de 
opinião. Cada lição deverá ser planejada para 
uma aula de aproximadamente 50 (cinquenta) 
minutos, a serem trabalhadas uma vez por 
semana, contendo tarefas com graus 
progressivos de dificuldade envolvendo 
diferentes habilidades. 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 (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 06° ano, considerando 
uma ordem crescente de dificuldade. 

12 COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO Und 32 Editora R$ R$ 5.056,00  
LINGUA  PORTUGUESA PARA 6° ANO DO Modem  158,00 
ENSINO FUNDAMENTAL II - PROFESSOR: a 

Und 64 Editora R$ R$  
0  Modem  

a 
147,00 94.080,00 
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Livro consurnivel para disciplina de  Lingua  
Portuguesa, deverá ser destinado aos 
professores do 6° ano do Ensino Fundamental 
II, composto por no mínimo 120 (cento e vinte) 
páginas impressas em papel  Offset  com 
aproximadamente 90g/m2, com acabamento 
em brochura, empastado com capa plástica, no 
formato aproximado de 23,0cm x 28,8cm. 
Deverá ser destinado aos professores dos 6° 
anos do Ensino Fundamental II, devendo 
trazer orientações pedagógicas detalhadas 
para cada conteúdo trabalhado e também para 
cada simulado, contendo a descrição da 
habilidade desenvolvida, indicações para 
corrigir cada teste, inclusive com as 
justificativas para as opções incorretas, 
explicação sobre o conceito avaliado no 
mesmo. Cada página deverá conter a 
reprodução reduzida da página do livro do 
aluno gabaritado, informações sobre o gênero 
textual estudado, gênero textual estudado na 
lição, descrição da habilidade desenvolvida em 
cada atividade, definição e características do 
gênero textual estudado, orientações e 
sugestões para Página 18 de 29 trabalhar com 
as atividades, questões para explorar o gênero 
textual estudado e orientações sobre como 
encaminhar atividades mais complexas. 
Deverão acompanhar o Guia e Recursos 
Didáticos de  Lingua  Portuguesa, 04 (quatro) 
fichas para registro, impressas em  Offset  com 
aproximadamente 75g/m2  em formato 
aproximado de 27,0cm x 40,0cm. Com  o 
objetivo de oferecer um diagnóstico do 
desenvolvimento de cada aluno e também de 
toda turma após cada simulado contido no livro 
do aluno. Deverão ser realizadas 05 (cinco) 
capacitações presenciais, realizadas por 
pedagogo, com carga horária  minima  de 02 
(duas) horas cada, com a 'finalidade 
apresentação e implantação do projeto e 
material didático, por segmento de ensino e 
componente curricular, princípios educativos e 
pedagógicos. Como parte integrante da oferta, 
deve-se incluir uma proposta de Avaliação 
Diagnóstica, a ser aplicada no inicio do ano 
letivo com o objetivo de oportunizar um 
planejamento mais assertivo no que diz 
respeito ao trabalho com competências de 
habilidades do Saeb, a partir da observação do 
desempenho dos estudantes, da turma e da 
rede de ensino. 

13 COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO 
LÍNGUA PORTUGUESA PARA 7° ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL II - ALUNO: Livro 
consumivel para disciplina de  Lingua  
Portuguesa, deverá ser destinado aos alunos 
do 7' ano do Ensino Fundamental II, composto 
por no mínimo 100 (cento) e no máximo 160 
(cento e sessenta) páginas impressas em 
papel  Offset  com aproximadamente 90g/m2, 
com acabamento em espiral empastado com 
capa plástica, no formato aproximado de 
20,5cm x 27,5crn, organizados em 
aproximadamente 20 (vinte) lições cada um, 
compostas com os seguintes conteúdos: relato 
de memória, poema e haicai, conto de mistério, 
letra de canção, leitura de imagem, entrevista, 
carta de leitor, texto de divulgação cientifica, 
sinopse de filme, campanha institucional, 
verbete de enciclopédia, relato de experiência 
cientifica,  charge,  soneto, reportagem, 
biografia, autobiografia, regulamento, artigo de 
opinião. Cada lição deverá ser planejada para 
uma aula de aproximadamente 50 (cinquenta) 

Und 46 Editora R$ R$ 
4  Modern  

a 
147,00 68.208,00 
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minutos, 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 (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 7° ano, considerando 
uma ordem crescente de dificuldade. 

14 COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO Und 24 Editora R$ R$ 3.792,00  
LINGUA  PORTUGUESA PARA 7° ANO DO Modem  158,00 
ENSINO FUNDAMENTAL ll - PROFESSOR: a 
Livro consumivel para disciplina de  Lingua  
Portuguesa, deverá ser destinado aos 
professores do 7° ano do Ensino Fundamental 
II, composto por no  minima  120 (cento e vinte) 
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. 
Deverá ser destinado aos professores dos 6° 
anos do Ensino Fundamental II, devendo 
trazer orientações pedagógicas detalhadas 
para cada conteúdo trabalhado e também para 
cada simulado, contendo a descrição da 
habilidade desenvolvida, indicações para 
corrigir cada  taste,  inclusive com as 
justificativas para as opções incorretas, 
explicação sobre o conceito avaliado no 
mesmo. Cada pagina devera conter a 
reprodução reduzida da página do livro do 
aluno gabaritado, informações sobre o gênero 
textual estudado, gênero textual estudado na 

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 explorara gênero 
textual estudado e orientações sobre como 
encaminhar atividades mais complexas. 
Deverão acompanhar o Guia e Recursos 
Didáticos de  Lingua  Portuguesa, 04 (quatro) 
fichas para registro, impressas em  Offset  com 
aproximadamente 75g/m2  em formato 
aproximado de 27,0cm x 40,0cm. Com  o 
objetivo de oferecer um diagnóstico do 
desenvolvimento de cada aluno e também de 
toda turma após cada simulado contido no livro 
do aluno. Deverão ser realizadas 05 (cinco) 
capacitações presenciais, realizadas por 
pedagogo, com carga horária  minima  de 02 
(duas) horas cada, com a finalidade 
apresentação e implantação do projeto e 
material didático, por segmento de ensino e 
componente curricular, princípios educativos e 
pedagógicos. Como parte integrante da oferta, 
deve-se incluir uma proposta de Avaliação 
Diagnóstica, a ser aplicada no inicio do ano 
letivo com o objetivo de oportunizar um 
planejamento mais assertivo no que diz 
respeito ao trabalho com competências de 
habilidades cio Saeb, a partir da observação do 
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desempenho dos estudantes, da turma e da 
rede de ensino. 

15 COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO 
LINGUA  PORTUGUESA PARA 8° ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL II - ALUNO: Livro 
consurnivel para disciplina de  Lingua  
Portuguesa, deverá ser destinado aos alunos 
do 8° ano do Ensino Fundamental II, composto 
por no mínimo 100 (canto) e no máximo 160 
(canto e sessenta) páginas impressas em 
papel  Offset  com aproximadamente 90g/m2, 
com acabamento em espiral empastado com 
capa plástica, no formato aproximado de 
20,5cm x 27,5cm, organizados em 
aproximadamente 20 (vinte) lições cada um, 
compostas com os seguintes conteúdos: relato 
de memória, poema e haicai, conto de mistério, 
letra de canção, leitura de imagem, entrevista, 
carta de leitor, texto de divulgação cientifica, 
sinopse de filme, campanha institucional, 
verbete de enciclopédia, relato de experiência 
científica,  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 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 acordo com os conteúdos 
definidos pela Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) para 08° ano, considerando 
uma ordem crescente de dificuldade. 

Und 54 Editora R$ R$  
8  Modem  

a 
147,00 80.556,00 

16 COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO Und 28 Editora R$ R$ 4.424,00  
LINGUA  PORTUGUESA PARA 8° ANO DO Modern  158,00 
ENSINO FUNDAMENTAL II - PROFESSOR: a 
Livro consumivel para disciplina de  Lingua  
Portuguesa, deverá ser destinado aos 
professores do 8° ano do Ensino Fundamental 
II, composto por no mínimo 120 (canto e vinte) 
páginas impressas em papel  Offset  com 
aproximadamente 90g/m2, com acabamento 
em brochura, empastado com capa plástica, no 
formato aproximado de 23,0cm x 28,8cm. 
Deverá ser destinado aos professores dos 6° 
anos do Ensino Fundamental II, devendo 
trazer orientações pedagógicas detalhadas 
para cada conteúdo trabalhado e também para 
cada simulado, contendo a descrição da 
habilidade desenvolvida, indicações para 
corrigir cada teste, inclusive com as 
justificativas para as opções incorretas, 
explicação sobre o conceito avaliado no 
mesmo. Cada página deverá conter a 
reprodução reduzida da página do livro do 
aluno gabaritado, informações sobre o gênero 
textual estudado, gênero textual estudado na 
lição, descrição da habilidade desenvolvida em 
cada atividade, definição e características do 
gênero textual estudado, orientações e 

14137 
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sugestões para Página 18 de 29 trabalhar com 
as atividades, questões para explorar o gênero 
textual estudado e orientações sobre como 
encaminhar atividades mais complexas. 
Deverão acompanhar o Guia e Recursos 
Didáticos de  Lingua  Portuguesa, 04 (quatro) 
fichas para registro, impressas em  Offset  com 
aproximadamente 75g/m2  em formato 
aproximado de 27,0cm x 40,0cm. Com  o 
objetivo de oferecer um diagnóstico do 
desenvolvimento de cada aluno e também de 
toda turma após cada simulado contido no livro 
do aluno. Deverão ser realizadas 05 (cinco) 
capacitações presenciais, realizadas por 
pedagogo, com carga horária  minima  de 02 
(duas) horas cada, com a finalidade 
apresentação e implantação do projeto e 
material didático, por segmento de ensino e 
componente curricular, princípios educativos e 
pedagógicos. Como parte integrante da oferta, 
deve-se incluir uma proposta de Avaliação 
Diagnóstica, a ser aplicada no inicio do ano 
letivo com o objetivo de oportunizar um 
planejamento mais assertivo no que diz 
respeito ao trabalho com competências de 
habilidades do Saeb, a partir da observação do 
desempenho dos estudantes, da turma e da 
rede de ensino. 

17 COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO Und 
LÍNGUA PORTUGUESA PARA 9° ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL ll - ALUNO:Livro 
consumivel para disciplina de  Lingua  
Portuguesa, deverá ser destinado aos alunos 
do 9° ano do Ensino Fundamental II, composto 
por no mínimo 100 (cento) e no máximo 160 
(cento e sessenta) páginas impressas em 
papel  Offset  com aproximadamente 90g/m2, 
com acabamento em espiral empastado com 
capa plástica, no formato aproximado de 
20,5cm x 27,5cm, organizados em 
aproximadamente 20 (vinte) lições cada um, 
compostas com os seguintes conteúdos: relato 
de memória, poema e haicai, conto de mistério, 
letra de canção, leitura de imagem, entrevista, 
carta de leitor, texto de divulgação cientifica, 
sinopse de filme, campanha institucional, 
verbete de enciclopédia, relato de experiência 
cientifica,  charge,  soneto, reportagem, 
biografia, autobiografia, regulamento, artigo de 
opinião. Cada lição deverá ser planejada para 
uma aula de aproximadamente 50 (cinquenta) 
minutos, a serem trabalhadas uma vez por 
semana, contendo tarefas com graus 
progressivos de dificuldade envolvendo 
diferentes habilidades. 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 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 acordo 
com os conteúdos definidos pela Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC) para o 9° 
ano, considerando uma ordem crescente de 
dificuldade. 

62 Editora R$ R$ 
4  Modern  

a 
147,00 91.728,00 

18 COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO Und 31 Editora R$ R$ 4.898,00 
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LINGUA  PORTUGUESA PARA 9° ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL II - PROFESSOR: 
Livro consumivel para disciplina de  Lingua  
Portuguesa, deverá ser destinado aos 
professores do 9' ano do Ensino Fundamental 
II, composto por no mínimo 120 (cento e vinte) 
páginas impressas em papel  Offset  com 
aproximadamente 90g/m2, com acabamento 
em brochura, empastado com capa plástica, no 
formato aproximado de 23,0cm x 28,8cm. 
Deverá ser destinado aos professores dos 9° 
anos do Ensino Fundamental II, devendo 
trazer orientações pedagógicas detalhadas 
para cada conteúdo trabalhado e também para 
cada simulado, contendo a descrição da 
habilidade desenvolvida, indicações para 
corrigir cada teste, inclusive com as 
justificativas para as opções incorretas, 
explicação sobre o conceito avaliado no 
mesmo. Cada página deverá conter a 
reprodução reduzida da página do livro do 
aluno gabaritado, informações sobre o gênero 
textual estudado, gênero textual estudado na 
lição, descrição da habilidade desenvolvida em 
cada atividade, definição e características do 
gênero textual estudado, orientações e 
sugestões para Página 18 de 29 trabalhar com 
as atividades, questões para explorar o gênero 
textual estudado e orientações sobre como 
encaminhar atividades mais complexas. 
Deverão acompanhar o Guia e Recursos 
Didáticos de  Lingua  Portuguesa, 04 (quatro) 
fichas para registro, impressas em  Offset  com 
aproximadamente 75g/m2  em formato 
aproximado de 27,0cm x 40,0cm. Com  o 
objetivo de oferecer um diagnóstico do 
desenvolvimento de cada aluno e também de 
toda turma após cada simulado contido no livro 
do aluno. Deverão ser realizadas 05 (cinco) 
capacitações presenciais, realizadas por 
pedagogo, com carga horária  minima  de 02 
(duas) horas cada, com a finalidade 
apresentação e implantação do projeto e 
material didático, por segmento de ensino e 
componente curricular, princípios educativos e 
pedagógicos. Como parte integrante da oferta, 
deve-se incluir uma proposta de Avaliação 
Diagnóstica, a ser aplicada no inicio do ano 
letivo com o objetivo de oportunizar um 
planejamento mais  assertive  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.  

19 COLEÇÃO APROVA BRASIL CADERNO DE 
MATEMÁTICA PARA 1° ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL I — ALUNO:Livro consumivel 
para disciplina de Matemática, deverá ser 
destinado aos alunos do 1° ano do Ensino 
Fundamental I, composto no mínimo por 80 
(oitenta) e no máximo por 130 (canto e trinta) 
páginas impressas em papel  Offset  com 
aproximadamente 90g/m2, com acabamento 
em espiral empastado com capa plástica, no 
formate 20,5cm x 27,5cm, organizados em no 
mínimo 10 (dez) lições, que se valham do 
desenvolvimento de habilidades matemáticas 
por meio de jogos, priorizando os jogos de 
regras, em que os alunos poderão assumir 
diferentes papéis e combinar novas regras com 
o grupo. Deve-se oferecer também tabuleiros 
ou peças prontas, disponíveis no 
desenvolvimento dos conteúdos ou como 
material destacável. Cada lição deverá ser 
planejada para uma aula de aproximadamente 

Modem 158,00 
a 

Und 43 Editora R$ R$ 
2  Modem  

a 
125,00 54.000,00 
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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 1° 
ano, considerando uma ordem crescente de 
dificuldade. 

20 COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE Und 22 Editora R$ R$ 3.476,00 
MATEMÁTICA PARA 1° ANO DO ENSINO Modem  158,00 
FUNDAMENTAL I — PROFESSOR:Livro a 
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 10  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  !Vies  e que nas 
questões propostas no simulado e indicação 
das habilidades e competências avaliadas, 
com base nas Matrizes de Referência do Saeb, 
sobretudo a Avaliação Nacional de 
Alfabetização (ANA). Cada página deverá 
conter a reprodução reduzida da página do 
livro do aluno gabaritado, relação das 
habilidades e competências essenciais do 
aluno para aprendizagem dos conteúdos da 
lição, comentários, sugestões e orientações 
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  
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 
de oportunizar um planejamento mais assertivo 
no que diz respeito ao trabalho com 
competências de habilidades do Saeb, a partir 
da observação do desempenho dos 
estudantes, da turma e da rede de ensino. 

21 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 20  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/m°, com acabamento 
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mínimo 10 (dez) lições, que se valham do 
desenvolvimento de habilidades matemáticas 
por meio de jogos, priorizando os jogos de 
regras, em que os alunos poderão assumir 
diferentes papéis e combinar novas regras com 
o grupo. Deve-se oferecer também tabuleiros 
ou peças prontas, disponíveis no 
desenvolvimento dos conteúdos ou como 
material destacável. 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 2° 
ano, considerando uma ordem crescente de 
dificuldade. 

22 COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE Und 20 Editora R$ R$ 3.160,00 
MATEMÁTICA PARA 2° ANO DO ENSINO Modern  158,00 
FUNDAMENTAL I — PROFESSOR:Livro a 
consumivel para disciplina de Matemática, 
deverá ser destinado aos professores do 2° 
ano do Ensino Fundamental I, composto por no 
mil-limo 80 (oitenta) páginas impressas em 
papel  Offset  com aproximadamente 909/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 
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 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  corn  o objetivo 
de oportunizar um planejamento mais assertivo 
no que diz respeito ao trabalho com 
competências de habilidades do Saeb, a partir 
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da observação do desempenho dos 
estudantes, da turma e da rede de ensino. 

23 COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE 
MATEMÁTICA PARA 3° ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL I — ALUNO:Livro consurnivel 
para disciplina de Matemática, deverá ser 
destinado aos alunos do 3° ano do Ensino 
Fundamental I, composto no mínimo por 80 
(oitenta) e no máximo por 130 (cento e trinta) 
páginas impressas em papel  Offset  com 
aproximadamente 90g/m2, com acabamento 
em espiral empastado com capa plástica, no 
formato 20,5cm x 27,5cm, organizados em no 
mínimo 10 (dez) lições, que se valham do 
desenvolvimento de habilidades matemáticas 
por meio de jogos, priorizando os jogos de 
regras, em que os alunos poderão assumir 
diferentes papéis e combinar novas regras com 
o grupo. Deve-se oferecer também tabuleiros 
ou peças prontas, disponíveis no 
desenvolvimento dos conteúdos ou como 

Und 48 Editora R$ R$ 
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a 
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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 3° 
ano, considerando uma ordem crescente de 
dificuldade. 

24 COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE Und 24 Editora R$ R$ 3.792,00 
MATEMÁTICA PARA 3° ANO DO ENSINO Modem  158,00 
FUNDAMENTAL I — PROFESSOR:Livro a 
consumivel para disciplina de Matemática, 
deverá ser destinado aos professores do 3° 
ano do Ensino Fundamental I, composto por no 
mínimo 80 (oitenta) páginas impressas em 
papel  Offset  com aproximadamente 90g/m°, 
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 
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 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 

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 
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dificuldades. Deverão ser realizadas, no  
minim  04 (quatro) capacitações presenciais, 
realizadas por pedagogo, com carga horária  
minima  de 02 (duas) horas cada, com a 
finalidade apresentação e implantação do 
projeto e material didático. Como parte 
integrante da oferta, deve-se incluir uma 
proposta de Avaliação 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. 

25 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 4° ano do Ensino 
Fundamental I, composto no mínimo por 80 
(oitenta) e no máximo por 130 (cento e trinta) 
páginas  impresses  em papel  Offset  com 
aproximadamente 90g/m2, com acabamento 
em espiral empastado com capa plástica, no 
formato 20,5cm x 27,5crn, 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. 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 40 
ano, considerando uma ordem crescente de 
dificuldade. 

26 COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE Und 25 Editora R$ R$ 3.950,00 
MATEMÁTICA PARA 4° ANO DO ENSINO Modem  158,00 
FUNDAMENTAL I — PROFESSOR:Livro a 
consumivel para disciplina de Matemática, 
deverá ser destinado aos professores do 40 
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 40  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 Referência do Saeb, 
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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 

comentários, sugestões e orientações 
especificas para o desenvolvimento das 
questões, incluindo trabalhos preliminares e 
finais essenciais, relação dos conteúdos 
desenvolvidos nas paginas, além de sugestões 
de atividades caso sejam observadas 
dificuldades. Deverão ser realizadas, no  
minima,  04 (quatro) capacitagóes 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 oportunizar um planejamento mais assertivo 
no que diz respeito ao trabalho com 
competências de habilidades do  Saab,  a partir 
da observação do desempenho dos 
estudantes, da turma e da rede de ensino. 

27 COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE 
MATEMÁTICA PARA 5° ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL I — ALUNO:Livro consumivel 
para disciplina de Matemática, deverá ser 
destinado aos alunos do 5° ano do Ensino 
Fundamental I, composto no mínimo por 80 
(oitenta) e no máximo por 130 (canto e trinta) 
páginas impressas em papel  Offset  com 
aproximadamente 90g/m2, com acabamento 
em espiral empastado com capa plástica, no 
formato 20,5cm x 27,5cm, organizados em no 
mínimo 10 (dez) lições, que se valham do 
desenvolvimento de habilidades matemáticas 
por meio de jogos, priorizando os jogos de 
regras, em que os alunos poderão assumir 
diferentes papéis e combinar novas regras com 
o grupo. Deve-se oferecer também tabuleiros 
ou pegas prontas, disponíveis no 
desenvolvimento dos conteúdos ou como 
material destacável. 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 5° 
ano, considerando uma ordem crescente de 
dificuldade. 
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28 COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE Und 32 Editora R$ R$ 5.056,00 
MATEMÁTICA PARA 5° ANO DO ENSINO Modem  158,00 
FUNDAMENTAL I — PROFESSOR:Livro a 
consumivel para disciplina de Matemática, 
deverá ser destinado aos professores do 5° 
ano do Ensino Fundamental I, composto por no 
mínimo 80 (oitenta) 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. Deverá ser destinado aos 
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professores do 5' 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 Referência do  Saab,  
sobretudo a Avaliação Nacional de 
Alfabetização (ANA). Cada pagina deverá 
conter a reprodução reduzida da página do 
livro do aluno gabaritado, relação das 
habilidades e competências essenciais do 
aluno para aprendizagem dos conteúdos da 

comentários, sugestões e orientações 
especificas para o desenvolvimento das 
questões, incluindo trabalhos preliminares e 
finais essenciais, relação dos conteúdos 
desenvolvidos nas paginas, além de sugestões 
de atividades caso sejam observadas 
dificuldades. Deverão ser realizadas, no  
minim,  04 (quatro) capacitações presenciais, 
realizadas por pedagogo, com carga  hot-aria 
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 oportunizar um planejamento mais assertivo 
no que diz respeito ao trabalho com 
competências de habilidades do  Saab,  a partir 
da observação do desempenho dos 
estudantes, da turma e da rede de ensino. 

29 COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE 
MATEMÁTICA PARA 6° ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II — ALUNO:Livro consumível 
para disciplina de Matemática devera ser 
destinado aos alunos do 6° ano do Ensino 
Fundamental II, composto por no mínimo 120 
(cento e vinte) e no máximo 160 (canto e 
sessenta) paginas 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  urn  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 lição 
devera 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 insericlas 04 (quatro) folhas de 
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respostas / gabaritos destacaveis, 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. 

30 COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE Und 32 Editora R$ R$ 5.056,00 
MATEMÁTICA PARA 6° ANO DO ENSINO Modem  158,00 
FUNDAMENTAL II — PROFESSOR:Livro a 
consumivel para disciplina de Matemática 
deverá ser destinado aos professores do 6° 
ano do Ensino Fundamental II, Composto por 
no mínimo 120 (cento e vinte) páginas 
impressas em papel  Offset  com 
aproximadamente 90g/m2, com acabamento 
em brochura, empastado com capa plástica, no 
formato aproximado de 23,0cm x 28,8cm. 
Deverá ser destinado aos professores do 6° 
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 
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 
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 
Pagina 23 de 29 desenvolvidas em cada 
questão. Deverão acompanhar o Guia e 
Recursos Didáticos de Matemática 04 (quatro) 
fichas para registro, impressas em  Offset  com 
aproximadamente 75g/m2  e formato 
aproximado de 27,0cm x 40,0cm. Com  o 
objetivo de oferecer um diagnóstico do 
desenvolvimento de cada aluno e também de 
toda turma após cada simulado contido no livro 
do aluno. Deverá identificar as 
subcompetências que foram desenvolvidas, ou 
as que precisam ser retomadas e planejar 
novas estratégias para as próximas aulas. 
Deverão ser realizadas 05 (cinco) capacitações 
presenciais, realizadas por pedagogo, com 
carga horária  minima  de 02 (duas) horas cada, 
com a finalidade apresentação e implantação 
do projeto e material didático, por segmento de 
ensino e componente curricular, princípios 
educativos e pedagógicos. Como parte 
integrante da oferta, deve-se incluir uma 
proposta de Avaliação 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. 

31 COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE 
MATEMÁTICA PARA 7° ANO DO ENSINO 

Und 46 Editora R$ R$ 
4  Modern  147,00 68.208,00 
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FUNDAMENTAL II ALUNO:Livro consumivel 
para disciplina de Matemática deverá ser 
destinado aos alunos do 7° ano do Ensino 
Fundamental II, composto por no  minima  120 
(cento e vinte) e no máximo 160 (canto e 
sessenta) páginas impressas em papel  Offset  
com aproximadamente 90g/m2, com 
acabamento em espiral empastado com capa 
plástica, no formato 20,5cm x 27,5cm, 
organizados em aproximadamente 20 (vinte) 
lições cada um, compostas pelos seguintes 
conteúdos: localização, giros, e ângulos, 
triângulos e quadriláteros, reta numérica, 
problemas com números naturais, difeentes 
representações de um numero, frações, 
frações e decimais, operações com frações 
decimais, figuras não planas e simetria, 
perimetro e ampliação de figuras, área, 
medidas de massa e capacidade, problemas 
com frações decimais, porcentagem, ler e 
interpretar gráficos e Página 22 de 29 tabelas, 
construção de tabelas e gráficos. Cada lição 
deverá ser planejada para uma aula de 
aproximadamente 50 (cinquenta) minutos, a 
serem trabalhadas uma vez por semana, 
contendo tarefas com graus progressivos de 
dificuldade envolvendo diferentes habilidades. 
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 (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. 

32 COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE Und 24 Editora R$ R$ 3.792,00 
MATEMÁTICA PARA 7' ANO DO ENSINO Modem  158,00 
FUNDAMENTAL II — PROFESSOR:Livro a 
consumivel para disciplina de Matemática 
deverá ser destinado aos professores do 7° 
ano do Ensino Fundamental II, composto por 
no  minima  120 (canto e vinte) páginas 
impressas em papel  Offset  com 
aproximadamente 90g/m2, com acabamento 
em brochura, empastado com capa plástica, no 
formato aproximado de 23,0cm x 28,8cm. 
Deverá ser destinado aos professores do 70 
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 
lições anteriores e que são explorados nas 
questões propostas no simulado e indicação 
das habilidades e subcompetências avaliadas 
no mesmo. Cada página deverá  canter  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 

a 
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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 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 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. 

33 COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE 
MATEMÁTICA PARA 8° ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II — ALUNO:Livro consumivel 

Und 54 Editora R$ R$ 
8  Modern  

a 
147,00 80.556,00 

para disciplina de Matemática deverá ser 
destinado aos alunos do 8° ano do Ensino 
Fundamental II, composto por no mínimo 120 
(canto 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 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 0.4 (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 
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conteúdos deve estar organizada de acordo 
com os conteúdos definidos pela Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC) para o 8° 
ano, considerando uma ordem crescente de 
dificuldade. 

34 COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE Und 28 Editora R$ R$ 4.424,00 
MATEMÁTICA PARA 8° ANO DO ENSINO Modern  158,00 
FUNDAMENTAL II — PROFESSOR:Livro a 
consumivel para disciplina de Matemática 
deverá ser destinado aos professores do 8° 
ano do Ensino Fundamental II, composto por 
no mínimo 120 (cento e vinte) páginas 
impressas em papel  Offset  com 
aproximadamente 90g/m2, com acabamento 
em brochura, empastado com capa plástica, no 
formato aproximado de 23,0cm x 28,8cm. 
Deverá ser destinado aos professores do 8' 
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 
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 Matemática 04 (quatro) 
fichas para registro, impressas em  Offset  com 
aproximadamente 75g/rye e 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. 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. 

35 COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE 
MATEMÁTICA PARA 9° ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II — 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  

Und 62 Editora R$ R$ 
4  Modern  

a 
147,00 91.728,00 
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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 tabelas, 
construção de tabelas e gráficos. Cada lição 
devera 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 (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 9° 
ano, considerando uma ordem crescente de 
dificuldade. 

36 COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE  UN  31 Editora R$ R$ 4.898,00 
MATEMÁTICA PARA 9° ANO DO ENSINO Modern  158,00 
FUNDAMENTAL II — PROFESSOR:Livro a 
consumfvel para disciplina de Matemática 
devera ser destinado aos professores do 9° 
ano do Ensino Fundamental II, composto por 
no mínimo 120 (cento e vinte) páginas 
impressas em papel  Offset  com 
aproximadamente 90g/m2, com acabamento 
em brochura, empastado com capa plástica, no 
formato aproximado de 23,0cm x 28,8cm. 
Deverá ser destinado aos professores do 9° 
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 
lições anteriores e que são explorados nas 
questões propostas no simulado e indicação 
das habilidades e subcompetências avaliadas 
no mesmo. Cada página deverá conter a 
reprodução reduzida da página do livro do 
aluno gabaritado, relação das habilidades e 
capacidades essenciais do aluno para 
aprendizagem dos conteúdos da lição, 
comentários, sugestões e orientações 
especificas para o desenvolvimento das 
questões, incluindo trabalhos preliminares e 
finais essenciais, relação dos conteúdos 
desenvolvidos nas paginas, sugestões de 
atividades caso sejam observadas dificuldades 
e descrição das habilidades e da competência 
Pagina 23 de 29 desenvolvidas em cada 
questão. Deverão acompanhar o Guia e 
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Recursos Didáticos de Matemática 04 (quatro) 
fichas para registro, impressas em  Offset  com 
aproximadamente 75g/m2  e formato 
aproximado de 27,0cm x 40,0cm. Com  o 
objetivo de oferecer um diagnóstico do 
desenvolvimento de cada aluno e também de 
toda turma após cada simulado contido no livro 
do aluno. Deverá identificar as 
subcompetências que foram desenvolvidas, ou 
as que precisam ser retomadas e planejar 
novas estratégias para as próximas aulas. 
Deverão ser realizadas 05 (cinco) capacitações 
presenciais, realizadas por pedagogo, com 
carga horária  minima  de 02 (duas) horas cada, 
com a finalidade apresentação e implantação 
do projeto e material didático, por segmento de 
ensino e componente curricular, princípios 
educativos e pedagógicos. Como parte 
integrante da oferta, deve-se incluir uma 
proposta de Avaliação Diagnóstica, a ser 
aplicada no início do ano letivo com o objetivo 
de oportunizar um planejamento mais assertivo 
no que diz respeito ao trabalho com 
competências de habilidades do  Saab,  a partir 
da observação do desempenho dos 
estudantes, da turma e da rede de ensino. 

37 COLEÇÃOAPROVA BRASIL - LIVRO DIÁRIO  
DO PROFESSOR — 3° EDIÇÃO. 

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

39 coLEÇAID APROVA BRASIL - LIVRO  
COORDENADOR —  Lingua  Portuguesa e  
Matemática — EF2 Anos Finais —3° Edição. 

UN  23 Editora R$ 25,00 R$ 5.950,00 
8  Modem  

a 

UN  20 Editora R$ 47,00 R$ 940,00 
Modem  
a 

UN  20 Editora R$ 47,00 R$ 940,00 
Modem  
a 

VALOR TOTAL: R$ 1.370.182,00 
LOTE II- LIVRO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL: 

Ite Especificações 

40 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 à 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 que favorecem o trabalho manual, 
o fazer artístico e o desenvolvimento da 
coordenação motora; ? Livro da família 
em formato espiral, remessa anual,  

Un  Qt  Marca V.Unit(R Valor Total 
d d $) (R$) 

Und 40 Editora R$ R$ 
0  Modern  

a 
295,00 118.000,00 
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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  Wm  a proposta de ampliar o 
vocabulário dos alunos e despertar o 
interesse pela leitura; ? Agenda 
escolar para os alunos; ? 
material impresso deverá ser 
acondicionado em bolsa/ maleta 
resistente e lavável, sendo uma 
bolsa/ maleta para cada aluno. 

41 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  ern  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 à 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 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 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 à 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,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 

42 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 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 à 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 pór 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 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 à 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, 

29 / 37 



DOM - Magolhães de Almeida, Qui, 13 de  Jan  de 2022 Ano VI Edição - N° 759 

Diário 
1 41  

Oficial do Município Folha t-‘ 
Prefeitura de Magalhães de Almeida 

sendo uma bolsa/maleta para cada aluno 

43 COLEÇÃO  SET  BRASIL(SISTEMA DE ENSINO): Und 
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 à 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 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 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 
ilustraçõesadequados à 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  
pains  alunos. ? Agenda escolar para os alunos. 
? 0 material impresso deverá ser acondicionado 
em bolsa/maleta resistente elavável, sendo uma 
bolsa/maleta para cada aluno. 

46 Editora R$ R$ 
8  Modern  

a 
295,00 138.060,00 

Valor Total da Proposta: R$ 514.480,00 
LOTE Ill LIVRO PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA): 

ITEM  ESPECIFICAÇÃO Und (ITO  Marca Val. Val. 
Unit Total 
(R$) (R$) 

44 EJA - Alfabetização — Volume 1. Und 200 Editora R$ R$ 
Livro do aluno: Material didático Modema 128,00 25.600,00 
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 
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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. 

45 EJA - Anos Iniciais — Volume 2 
(2° e 3° anos). Livro do aluno: 
Material didático consumfvel, 
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 Geografia), Ciências e 
Arte 
em capítulos. Deve trabalhar 
os eixos temáticos, O entorno 
natural, social e cultural; A 
formação 
do território brasileiro; 
Sociedade e meio ambiente. 

46 EJA - Anos Iniciais — Volume 3 
(40  e 5° anos), Livro do aluno: 
Material didático consumível, 
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 Geografia), 
Ciências e Arte em capftulos.Deve 
trabalhar os eixos temáticos, 
Direitos e deveres do cidadão; 
Participação e sociedade; 
Patrimônio Nacional. 

47 EJA- ANOS FINAIS - 6° ANO. 
MATERIAL DIDÁTICO 
CONSUMIVEL, ANUAL, 
MULTIDISCIPLINAR 
(LÍNGUA 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 DEVEM 
ESTAR AGRUPADOS POR 
DISCIPLINAS E ABORDADOS 
POR EIXOS TEMÁTICOS QUE 
PERPASSEM OS DIFERENTES 
COMPONENTES 
CURRICULARES, 
ORGANIZADOS POR UNIDADES, 
SUBDIVIDIDAS EM CAPITULOS. 

Und 200 Editora R$ 
Moderna 128,00 

R$ 
25.600,00 

Und 200 Editora R$ 
Moderna 128,00 

R$ 
25.600,00 

Und 150 Editora R$ 
Moderna 153,00 

R$ 
22.950,00 
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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 SÃO: 
IDENTIDADE E PLURALIDADE; 
ALIMENTAÇÃO. 

48 EJA- ANOS FINAIS - T ANO. Und 150 Editora R$ R$ 
MATERIAL DIDÁTICO Moderna 153,00 22.950,00 
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 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. 
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 
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HISTÓRICO DA 
REALIDADE. OS EIXOS 
TEMÁTICOS 
ESPERADOS SAO:MORADIA; 
SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA. 

49 EJA- ANOS FINAIS - 8° ANO. Und 150 Editora R$ 
MATERIAL DIDÁTICO Moderna 153,00 22.950,00 
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 DEVERA 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  SAO:  0 PAIS; 
A SOCIEDADE BRASILEIRA 

50 EJA- ANOS FINAIS - 9° ANO. Und 150 Editora R$ R$ 
MATERIAL DIDÁTICO Moderna 153,00 22.950,00 
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, 

R$ 
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ORGANIZADOS POR 
UNIDADES, SUBDIVIDIDAS EM 
CAPITULOS. A DIVISÃO 
EM UNIDADES DEVERÁ 
AGRUPAR OS CAPÍTULOS DE 
MODO ORGÂNICO, 
EXPLORANDO UM MESMO 
EIXO TEMÁTICO. 
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: TRABALHO; 
DESENVOLVIMENTO E 
SUSTENTABILIDADE. 

Ano VI Edição :-.N° 759 
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51 EJA - Alfabetização - 1° ano - Und 10 Editora R$ R$ 
Manual do Educador. Livro Moderna 128,00 1.280,00 
deverá ser destinado aos 
professores da 
Alfabetização/1° 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,publicitários, 
humoristicos,contos,lenclas, 
noticias,reportágens). 

52 EJA - Anos Iniciais - 2° e 3° ano - Und 10 Editora R$ R$ 
Manual do Educador. Livro Moderna 128,00 1.280,00 
deverá ser destinado aos 
professores da do 20  e 3° 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),bem como 
aos subsídios fornecidos 
pelas análises do MEC.Deve 
trabalhar  corn  a diversidade 
textual e a intertextualidade 
relacionada a textos de 
diferentes tipos e gêneros 
(verbais e não verbais, 
literários ,informativos 
,poéticos, publicitários, 
humorísticos, contos, 
lendas, noticias, 
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reportagens). 

53 EJA - Anos Iniciais -4° e 5° ano - Und 10 Editora R$ R$ 
Manual do Educador livro Moderna 128,00 1.280,00 
deverá ser destinado aos 
professores do 40  e 
5° anos ,o livro deve esta 
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 analises do MEC.  
Dave  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). 

54 EJA- ANOS FINAIS - 6° AO 9° Und 8 Editora R$ R$ 
ANO Moderna 153,00 1.224,00 
-  LINGUA  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  finals  
do Ensino Fundamental. 

55 EJA- ANOS FINAIS - 6' AO 9' Und 8 Editora R$ R$ 
ANO- Moderna 153,00 1.224,00 
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. 

56 EJA- ANOS FINAIS - 60  AO 90 Und 8 Editora R$ R$ 
ANO Moderna 153,00 1.224,00 
- HISTÓRIA - MANUAL DO 
EDUCADOR. Livro deverá ser 
destinado aos professores de 
História. 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. 

57 EJA- ANOS FINAIS -6° AO Und 8 Editora R$ R$ 
90 ANO - GEOGRAFIA- Moderna 153,00 1.224,00 
MANUAL DO EDUCADOR. 
Livro deverá ser destinado 
aos professores de Geografia. 
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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. 

58 EJA- ANOS FINAIS - 6 AO 9D 
ANO - 
CIÊNCIAS - MANUAL DO 
EDUCADOR. 
Livro deverá ser destinado aos 
professores de Ciências. 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. 

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 do Ensino Fundamental. 

60 EJA- 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 8 Editora R$ 
Moderna 153,00 

Und 8 Editora R$ 
Moderna 153,00 

Und 8 Editora R$ 
Moderna 153,00 

R$ 
1.224,00 

R$ 
1.224,00 

R$ 
1.224,00 

VALOR TOTAL: R$ 181.008,00 

Autor: Franciel Pessoa da Silva 
Código de identificação: dc42edfec0b7fa2dfcdf7dd0979a51203fe0f928 
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