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ANEXO VI 
DECLARAÇÃO DE VERACIDADE 

Ilma. Sra. 
Presidente e demais membros da CPL 
Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão/MA 
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO SRP N°044/2021 

Prezados Senhores, 

A empresa INOVE EDUCACIONAL EIRELI ,com sede na Rua Vereador Edmundo Genuíno 
Oliveira,n22860,Sala-A,Bairro:São Cristóvão Teresina/PI-CEP 64.055-030,inscrita no CNPJ 
sob n° 35.187.278/0001-02, por intermédio do seu representante Legal Edson Pinheiro 
Costa Junior, portador da cédula de identidade n° 36190096-X SSP-SP e CPF 
n°417.338.273-15.Declara, cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações 
informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do art. 26 do decreto 10.024/2019. 

Teresina(PI), 22 de Dezembro de 2021 

EDSON PINHEIRO Assinado de forma digital por 

COSTA EDSON PINHEIRO COSTA 
JUNIOR:41733827315 

JUNIOR:41733827315 Dados: 2021.12.22 17:44:25 -0300' 

INOVE EDUCACIONAL EIRELI 

CNPJ N2 35.187.278/0001-02 

REPRESENTANTE LEGAL: EDSON PINHEIRO COSTA JUNIOR 

PROFISSÃO: EMPRESARIO 

CARGO: ADMINISTRADOR 

CPF:417.338.273-15 

RG:36190096-X SSP-SP 

Inove Educacional Eireli-CNPJ:35.187.278/0001-02 
Rua Vereador Edmundo Genuíno Oliveira n2 2860 Sala- A, São Cristóvão, Teresina-PI 

inoveeducacional2019@gmail.com(86)3234-2578
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ANEXO V 
DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 79 DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Ilma. Sra. 
Presidente e demais membros da CPL 
Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão/MA 
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO SRP N2044/2021 

Prezados Senhores, 

A empresa INOVE EDUCACIONAL EIRELI ,com sede na Rua Vereador Edmundo Genuíno 
Oliveira,n92860,Sala-A,Bairro:São Cristóvão Teresina/PI-CEP 64.055-030,inscrita no CNPJ 
sob n° 35.187.278/0001-02, por intermédio do seu representante Legal Edson Pinheiro 
Costa Junior, portador da cédula de identidade n° 36190096-X SSP-SP e CPF 
n°417.338.273-15. DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, 
de 21 de julho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não 
emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de 16 (dezesseis) anos. 
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ) 

Teresina(PI), 22 de Dezembro de 2021 

EDSON PINHEIRO Assinado de forma digital por 

COSTA 
EDSON PINHEIRO COSTA 
JUNIOR:41733827315 

JUNIOR:41733827315 Dados: 2021.12.22 18:53:58 -0300' 

INOVE EDUCACIONAL EIRELI 

CNPJ N2 35.187.278/0001-02 

REPRESENTANTE LEGAL: EDSON PINHEIRO COSTA JUNIOR 

PROFISSÃO: EMPRESARIO 

CARGO: ADMINISTRADOR 

CPF:417.338.273-15 

RG:36190096-X SSP-SP 

Inove Educacional Eireli-CNP1:35.187.278/0001-02 
Rua Vereador Edmundo Genuíno Oliveira n2 2860 Sala- A, São Cristóvão, Teresina-PI 

Inoveeducaciona12019@ g m I. co m (86)3234-2578 
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PROPOSTA DE PREÇOS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO-MA. 

I MODALIDADE: I PREGÃO ELETRONICO SRP N2 044/2021 

I PROCESSO ADMINISTRATIVO I N°20210067/2021-CPL 

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

I DATA DA ABERTURA I 23 DE DEZEMBRO DE 2021 

I HORARIO I 08:00HS (OITO HORAS) 

OBJETO 

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURO FORNECIMENTO DE LIVROS DIDATICOS PARA 
EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL I e II e EJA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
PREFEITURA DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO/MA. 

EMPRESA: 
RAZÃO SOCIAL: INOVE EDUCACIONAL EIRELI 
ENDEREÇO:RUA VEREADOR EDMUNDO GENUINO OLIVEIRA N2 2860,SALA-A TERESINA - PI. 
CNPJ: 35.187.278/0001-02 INS: 196573530 TEL:(86)3234-2578 
EMAIL:moveeducacional2019@gmail.com Cep:64.055-030 

Prezados Senhores: Pelo presente, submete à apreciação de Vossa Senhoria, nossa Proposta 
de Preços para o fornecimento dos Livros Escolares abaixo, assumindo inteira 
responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na 
preparação da mesma: 

LOTE I :LIVRO PARA PROVA BRASIL 

Und Qtd Marca V.Unit(RS) 
v unit por 
extenso 

- V. Total (RS) 
V total por 
extenso .-.....—,  cif   .-- 

1 

COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO LÍNGUA 
PORTUGUESA PARA 12 ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL I - ALUNO: Livro consumível para 
disciplina de Língua Portuguesa, deverá ser 
destinado aos alunos do 1° ano do Ensino 
Fundamental l, composto no mínimo por 100 (cem) 
e no máximo por 120 (cento e vinte) páginas 
impressas em papel Offset com aproximadamente 
90g/m 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-língua, 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 

UND 905 
Editora 

Moderna 
R$ 

130,00 Cento e 
trinta reais 

R$ 
117.650,00 

Cento e 
dezessete 
mil e 
seiscentos e 
cinquenta 
reais 

EDSON PINHFIRO 

Inove Educacional Eireli-CNPI:35.187.278/0001-02 
Rua Vereador Edmundo Genuino Oliveira ,n2 2039,Sala -A,São Cristovão, Teresina-PI 

inoveeducacional2019@gmail.com(86)3234-2578
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o 1° ano, considerando uma ordem crescente de 
dificuldade. 

i i, 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO LÍNGUA 
PORTUGUESA PARA 1 2 ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL I - PROFESSOR: Livro consumível 
para disciplina de Língua 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 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 específicas 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 mínima 
de 02 (duas) horas cada, com a finalidade 
apresentação e implantação do projeto e material 
didático. Como parte integrante da oferta, deve -se 
incluir uma proposta de Avaliação Diagnostica, a ser 
aplicada no início do ano letivo com o objetivo 
Página 3 de 29 de oportunizar um planejamento 
mais assertivo no que diz respeito ao trabalho com 
competências de habilidades do Saeb, a partir da 
observação do desempenho dos estudantes, da 
turma e da rede de ensino. 

Und 50 Editora 
Moderna R$ 163,00 

C ento e 
sessenta e 
três reais 

R$ 8.150,00 

Oito mil e 
cento e 
cinquenta 
reais 

EDSON PINHEIRO 
COSTA 
JUNIOR4173382731-5 

Inove Educacional Eireli-CNPI:35.187.278/0001-02 
Rua Vereador Edmundo Genuino Oliveira ,n2 2039,Sala -A„São Cristovão, Teresina-PI 

in0veeducaciona12019@gmail.corn(86)3234-2578
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO LÍNGUA 
PORTUGUESA PARA 22 ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL I - ALUNO: Livro consumível para 
disciplina de Língua Portuguesa, deverá ser 
destinado aos alunos do 2° ano do Ensino 
Fundamental I, composto no mínimo por 100 (cem) 
e no máximo por 120 (cento e vinte) páginas 
impressas em papel Offset com aproximadamente 
90g/m2, com acabamento em espiral empastado 
com capa plástica, no formato 20,5cm x 27,5cm, 
organizados no mínimo em 10 (dez) lições, 
compostas pelos seguintes conteúdos: leituras de 
adivinha, trava-língua, 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° ano, considerando uma ordem crescente de 
dificuldade. 

Und 910 
Editora 

Moderna 
R$ 130 00 , 

Cento e 
trinta reais 

R$ 1 300 00 18. , 

Cento e 
dezoito mil e 
trezentos 
reais 

4, 

4 

COLEÇÃO APROVA BRASIL- PARA 22 ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL I - PROFESSOR: Livro 
consumível para disciplina de Língua Portuguesa, 
deverá ser destinado aos professores do 22 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 específicas 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 mínima 

Und 50 
Editora 

Moderna 
R$ 163,00 

Cento e 
sessenta e 
três reais 

R$ 8.150,00 

Oito mil e 
cento e 
cinquenta 
reais 

Inove Educacional Eireli-CNP1:35.187.278/0001-02 
Rua Vereador Edmundo Genuíno Oliveira ,n2 2039,Sala -A,São Cristovão, Teresina-PI 

inoveeducaci0na12019@genaii.com(86)3234-2578
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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. 

ii
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO LÍNGUA 
PORTUGUESA PARA 32 ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 1 • ALUNO: Livro consumível para 
disciplina de Língua Portuguesa, deverá ser 
destinado aos alunos do 39 ano do Ensino 
Fundamental 1, composto no mínimo por 100 (cem) 
e no máximo por 120 (cento e vinte) páginas 
impressas em papel Offset com aproximadamente 
90g/m 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-língua, 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 39 ano, considerando uma ordem crescente de 
dificuldade. 

Und 900 
Editora 

Moderna 
R$ 130,00 

Cento e 
trinta reais 

R$ 117.000,00 
Cento e 
dezessete 
mil reais 

/O 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO LÍNGUA 
PORTUGUESA PARA 32 ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL I - PROFESSOR: Livro consumível 
para disciplina de Língua Portuguesa, deverá ser 
destinado aos professores do 35 ano do Ensino 
Fundamental 1, composto por no mínimo 95 
(noventa e cinco) páginas impressas em papel Offset 
com aproximadamente 90g/ff'2, 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 39 ano do Ensino Fundamental 1, 
devendo trazer orientações pedagógicas detalhadas 
para cada conteúdo trabalhado e também para cada 
simulado, para ajudar os alunos no momento da 
correção das questões propostas, relação dos 
conteúdos desenvolvidos nas lições anteriores e que 
são explorados nas questões propostas no simulado 
e indicação das habilidades e competências 
avaliadas, com base nas Matrizes de Referência do 
Saeb, sobretudo a Avaliação Nacional de 
Alfabetização (ANA). Cada página deverá conter a 
reprodução reduzida da página do livro do aluno 
gabaritado, relação das habilidades e capacidades 
essenciais do aluno para aprendizagem dos 
conteúdos da lição, comentários, sugestões e 
orientações especificas para o desenvolvimento das 

Und 50 
Editora 

Moderna 
R$ 163,00 

Cento e 
sessenta e 
três reais 

R$ 8.150,00 

Oito mil e 
cento e 
cinquenta 
reais 

Inove Educacional Eireli-CNPJ:35.187.278/0001-02 
Rua Vereador Edmundo Genuino Oliveira ,n2 2039,Sala -Mão Cristovão, Teresina-PI 

inoveeducacional2019@grnail.com(86)3234-2578
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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 mínima 
de 02 (duas) horas cada, com a finalidade 
apresentação e implantação do projeto e material 
didático. Como parte integrante da oferta, deve -se 
incluir uma proposta de Avaliação Diagnostica, a ser 
aplicada no inicio do ano letivo com o objetivo 
Página 3 de 29 de oportunizar um planejamento 
mais assertivo no que diz respeito ao trabalho com 
competências de habilidades do Saeb, a partir da 
observação do desempenho dos estudantes, da 

e da rede de ensino. 

7 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO LÍNGUA 
PORTUGUESA PARA 42 ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL I - ALUNO: Livro consumfvel para 
disciplina de Língua Portuguesa, deverá ser 
destinado aos alunos do 42 ano do Ensino 
Fundamental I, composto no mínimo por 100 (cem) 
e no máximo por 120 (cento e vinte) páginas 
impressas em papel Offset com 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-língua, 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. 

Und 910 
Editora 

Moderna 
R$ 130 00 , 

Cento e 
trinta reais 

R$ 118 . 300 00 
, 

Cento e 
dezoito mil e 
trezentos 
reais 

Inove Educacional Eireli-CNPJ:35.187.278/0001-02 
Rua Vereador Edmundo Genuino Oliveira ,n2 2039,Sala -A,São Cristovão, Teresina-PI 

inoveeducaciona12019@gmail.com(86)3234-2578
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO LÍNGUA 
PORTUGUESA PARA 42 ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL I - PROFESSOR: Livro consumível 
para disciplina de Língua Portuguesa, deverá ser 
destinado aos professores do 42 ano do Ensino 
Fundamental I, composto por no mínimo 95 
(noventa e cinco) páginas impressas em papel Offset 
com aproximadamente 90g/fl.' 2, 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 específicas para o desenvolvimento das 
questões, incluindo trabalhos preliminares e fi nais 
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/m° em formato aproximado 
de 27,0cm x 40,0cm. Deverão ser realizadas, no 
mínimo, 04 (quatro) capacitações presenciais, 
realizadas por pedagogo, com carga horária mínima 
de 02 (duas) horas cada, com a finalidade 
apresentação e implantação do projeto e material 
didático, Como parte integrante da oferta, deve -se 
incluir uma proposta de Avaliação Diagnóstica, a ser 
aplicada no início do ano letivo com o objetivo 
Página 3 de 29 de oportunizar um planejamento 
mais assertivo no que diz respeito ao trabalho com 
competências de habilidades do Saeb, a partir da 
observação do desempenho dos estudantes, da 
turma e da rede de ensino. 

Und 50 
Edi tora 

Moderna 
R$ 163,00 

Cento e 
sessenta e 
três reais 

R$ 8.150,00 

Oito mil e 
cento e 
cinquenta 
reais 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO LÍNGUA 
PORTUGUESA PARA 52 ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL I - ALUNO: Livro consumfvel para 
disciplina de Língua Portuguesa, deverá ser 
destinado aos alunos do 55 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-língua, 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 

Und 995 
Editora 

Moderna 
R$ 130,00 

Cento e 
trinta reais 

R$ 129.350,00 

Cento e vinte 
e nove mil e 
trezentos e 
cinquenta 
reais 

EDSON PINHEIRO COST
,U5010041113127315 
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Processo. 
Fotha.
Rubrica. 

INOVE 

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 5° ano, considerando uma ordem crescente de 
dificuldade. 
COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO LÍNGUA 
PORTUGUESA PARA 52 ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL I - PROFESSOR: Livro consumível 
para disciplina de Língua Portuguesa, deverá ser 
destinado aos professores do 5 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 ii, 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 52 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 

10 

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 

Und 50 
Editora 

Moderna 
R$ 163,00 

Cento e 
sessenta e 
três reais 

R$ 8.150,00 

Oito mil e 
cento e 
cinquenta 
reais 

Guia do Professor, 04 (quatro) fichas para registro 
de Desafios de Leitura que avaliem a fluência leitora 

011) 
dos estudantes, impressas em Offset com 
aproximadamente 75g/m2 em formato aproximado 
de 27,0cm x 40,0cm. Deverão ser realizadas, no 
mínimo, Oh (quatro) capacitações presenciais, 
realizadas por pedagogo, com carga horária mínima 
de 02 (duas) horas cada, com a finalidade 
apresentação e implantação do projeto e material 
didático. Como parte integrante da oferta, deve -se 
incluir uma proposta de Avaliação Diagnóstica, a ser 
aplicada no início do ano letivo com o objetivo 
Página 3 de 29 de oportunizar um planejamento 
mais assertivo no que diz respeito ao trabalho com 
competências de habilidades do Saeb, a partir da 
observação do desempenho dos estudantes, da 
turma e da rede de ensino. 

IJSO. 1 N PINHEIRO 
COSIA
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Processo:,
Folha: 
Rubrica: 

INOVE 

40 ,

COLEÇÃO APROVA BRASIL- CADERNO LÍNGUA 
PORTUGUESA PARA 62 ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II - ALUNO:Livro consumível para 
disciplina de Língua Portuguesa, deverá ser 
destinado aos alunos do 6Q 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 científica, 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 ensinoaprendízagem. No 
livro de Língua Portuguesa deverão estar inseridas 
04 (quatro) folhas de respostas / gabaritos 
destacáveis, não sendo folhas a parte, que deverão 
ser preenchidas pelos alunos ao realizarem o 
simulado ao final de aproximadamente 05 (cinco) 
conteúdos trabalhados, para se familiarizarem com 
o modelo de prova de gabarito. A sequência de 
conteúdos deve estar organizada de acordo com os 
conteúdos definidos pela Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) para o 62 ano, considerando uma 
ordem crescente de dificuldade. 

Und 925 
Editora 

Moderna 
R$ 152,00 

Cento e 
cinquenta e 
três reais 

R$ 140.600,00 

Cento e 
quarenta mil 
e seiscentos 
reais 

io
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO LÍNGUA 
PORTUGUESA PARA 69 ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II - PROFESSOR: Livro consumível 
para disciplina de Língua Portuguesa, deverá ser 
destinado aos professores diii 6Q ano do Ensino 
Fundamental II, composto pomo 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 62 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 

Und 50 
Editora 

Moderna 
R$ 163,00 

Cento e 
sessenta e 
três reais 

R$ 8.150,00 

Oito mil e 
cento e 
cinquenta
reais 
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Folha: 
Rubrica:_ 
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complexas. Deverão acompanhar o Guia e Recursos 
Didáticos de Língua Portuguesa, 04 (quatro) fichas 
para registro, impressas em Offset com 
aproximadamente 75g/m2 em formato aproximado 
de 27,0cm x 40,0cm. Com o 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 mínima de 02 (duas) horas cada, 
com a finalidade apresentação e implantação do 
projeto e material didático, por segmento de ensino 
e componente curricular, princípios educativos e 
pedagógicos. Como parte integrante da oferta, deve-
se incluir uma proposta de Avaliação Diagnostica, 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 Saeb, a partir da observação do 
desempenho dos estudantes, da turma e da rede de 

• ensino. 

COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO LINGUA 
PORTUGUESA PARA 72 ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II -ALUNO: Livro consumivel para 
disciplina de Língua Portuguesa, deverá ser 
destinado aos alunos do 72 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 
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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 científica, 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 

Und 975 
Editora 

Moderna 
R$ 152,00 

Cento e 
cinquenta e 
três reais 

R$ 148.200,00 

Cento e 
quarenta e 
oito mil e 
duzentos 
reais 

40 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 ensinoa prendizagem. No 
livro de Língua Portuguesa deverão estar inseridas 
04 (quatro) folhas de respostas / gabaritos 
destacáveis, não sendo folhas a parte, que deverão 
ser preenchidas pelos alunos ao realizarem o 
simulado ao final de aproximadamente 05 (cinco) 
conteúdos trabalhados, para se familiarizarem com 
o modelo de prova de gabarito. A sequência de 
conteúdos deve estar organizada de acordo com os 
conteúdos definidos pela Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) para o 72 ano, considerando uma 
ordem crescente de dificuldade. 

:== Er":-.5-+.7^.7"r • 
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Folha:4I 
Rubrica: 

INOVE 

COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO LÍNGUA 
PORTUGUESA PARA 72 ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II - PROFESSOR: Livro consumível 
para disciplina de Língua Portuguesa, deverá ser 
destinado aos professores do 75 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 62 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 40
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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 

Und 50 Editora 
Moderna R$ 163,00 

C ento e 
sessenta e 
três reais 

R$ 8.150,00 

Oito mil e 
cento e 
cinquenta 
reais 

Didáticos de Língua Portuguesa, 04 (quatro) fichas 
para registro, impressas em Offset com 
aproximadamente 75g/m2 em formato aproximado 
de 27,0cm x 40,0cm. Com o 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 mínima de 02 (duas) horas cada, 
com a finalidade apresentação e implantação do 
projeto e material didático, por segmento de ensino 
e componente curricular, princípios educativos e 
pedagógicos. Como parte integrante da oferta, deve-
se incluir uma proposta de Avaliação Diagnóstica, a 
ser aplicada no início do anciletivo com o objetivo de 
oportunizar um planejamento mais assertivo no que 
diz respeito ao trabalho com competências de 40 habilidades do Saeb, a partir da observação do 
desempenho dos estudantes, da turma e da rede de 
ensino. 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO LÍNGUA 
PORTUGUESA PARA 8° ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II - ALUNO: Livro consumfvel para 
disciplina de Língua Portuguesa, deverá ser 
destinado aos alunos do 8° 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 científica, 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 Língua Portuguesa deverão estar inseridas 
04 (quatro) folhas de respostas '/ gabaritos 
destacáveis, não sendo folhas a parte, que deverão 
ser preenchidas pelos alunos ao realizarem o 
simulado ao final de aproximadamente 05 (cinco) 
conteúdos trabalhados, para se familiarizarem com 
o modelo de prova de gabarito. A sequência de 
conteúdos deve estar organizada de acordo com os 
conteúdos definidos pela Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) para o 8° ano, considerando uma 
ordem crescente de dificuldade. 

Und 970 
Editora 

Moderna 
R$ 152,00 

Cento e 
cinquenta e 
três reais 

R$ 147.440,00 

Cento e 
quarenta e 
sete mil e 

quatrocentos e quarenta 
reais 

le
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO LÍNGUA 
PORTUGUESA PARA 8° ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II - PROFESSOR: Livro consumível 
para disciplina de Língua Portuguesa, 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 dos 6Q 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 

Und 50 
Editora 
Moderna 

R$ 163,00 
Cento e 

sessenta e 
três reais 

R$ 8.150,00 

Oito mil e 
cento e 
cinquenta 
reais 
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Processo: 
Folha: 
Rubrica: 

INOVE 

complexas. Deverão acompanhar o Guia e Recursos 
Didáticos de Língua Portuguesa, Oh (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 mínima de 02 (duas) horas cada, 
com a finalidade apresentação e Implantação do 
projeto e material didático, por segmento de ensino 
e componente curricular, princípios educativos e 
pedagógicos. Como parte integrante da oferta, deve-
se incluir uma proposta de 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 Saeb, a partir da observação do 
desempenho dos estudantes, da turma e da rede de 
ensino. 10 

COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO LÍNGUA 
PORTUGUESA PARA 92 ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II - ALUNO:Livro consumível para 
disciplina de Língua Portuguesa, deverá ser 
destinado aos alunos do 99 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 
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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 científica, 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 

Und 950 
Editora 

Moderna R$ 152,00 
Cento e 

cinquenta e 
três reais 

R$ 144.400,00 

Cento e 
quarenta e 
quatro mil e 
quatrocentos 
reais 

e 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 Língua Portuguesa deverão estar inseridas 
04 (quatro) folhas de respostas / gabaritos 
destacáveis, não sendo folhas a parte, que deverão 
ser preenchidas pelos alunos ao realizarem o 
simulado ao final de aproximadamente 05 (cinco) 
conteúdos trabalhados, para se familiarizarem com 
o modelo de prova de gabarito. A sequência de 
conteúdos deve estar organizada de acordo com os 
conteúdos definidos pela Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) para o 99 ano, considerando uma 
ordem crescente de dificuldade. 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO LÍNGUA 
PORTUGUESA PARA 92 ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II - PROFESSOR: Livro consumível 
para disciplina de Língua Portuguesa, deverá ser 
destinado aos professores do 92 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 92 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 Língua Portuguesa, 04 (quatro) fichas 
para registro, impressas em Offset com 
aproximadamente 75g/m2 em formato aproximado 
de 27,0cm x 40,0cm. Com o 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 mínima de 02 (duas) horas cada, 
com a finalidade apresentação e implantação do 
projeto e material didático, por segmento de ensino 
e componente curricular, princípios educativos e 
pedagógicos. Como parte integrante da oferta, deve-
se incluir uma proposta de Avaliação Diagnostica, 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 Saeb, a partir da observação do 
desempenho dos estudantes, da turma e da rede de 
ensino. 

Und 50 
Editora 

Moderna 
R$ 163,00 

Cento e 
sessenta e 
três reais 

R$ 8.150,00 

Oito mil e 
cento e 
cinquenta 
reais 

19 

COLEÇÃO APROVA BRASIL CADERNO DE 
MATEMÁTICA PARA 12 ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL I — ALUNO:Livro consumível para 
disciplina de Matemática, deverá ser destinado aos 
alunos do 12 ano do Ensino Fundamental I, 
composto no mínimo por 80 (oitenta) e no máximo 
por 130 (cento e trinta) páginas impressas em papel 
Offset com aproximadamente 90g/m2, com 
acabamento em espiral empastado com capa 
plástica, no formato 20,5cm x 27,5cm, organizados 
em no mínimo 10 (dez) lições, que se valham do 
desenvolvimento de habilidades matemáticas por 
meio de jogos, priorizando os jogos de regras, em 
que os alunos poderão assumir diferentes papéis e 
combinar novas regras com o grupo. Deve-se 
oferecer também tabuleiros ou peças prontas, 
disponíveis no desenvolvimento dos conteúdos ou 
como material destacável. Cada lição deverá ser 
planejada para uma aula de aproximadamente 55 

Und 905 
Editora 

Moderna 
R$ 130,00 

Cento e 
trinta reais 

R$ 117.650,00 

Cento e 
dezessete 
mil e 
seiscentos e 
cinquenta 
reais 

v="wrff .PARC: 
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(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. 

111) 

20 

1, 

COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE 
MATEMÁTICA PARA 1° ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 1 - PROFESSOR:Livro consumível 
para disciplina de Matemática, deverá ser destinado 
aos professores do 1° ano do Ensino Fundamental 1, 
composto por no mínimo 80 (oitenta) páginas 
impressas em papel Offset com aproximadamente 
90g/m 2, com acabamento em brochura, empastado 
com capa plástica, no formato aproximado de 
23,0cm x 28,8cm. Deverá ser destinado aos 
professores do 1° 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 mínima 
de 02 (duas) horas cada, com a finalidade 
apresentação e implantação do projeto e material 
didático. Como parte integrante da oferta, deve-se 
incluir uma proposta de Avaliação Diagnostica, 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 Saeb, a partir da observação do 
desempenho dos estudantes, da turma e da rede de 
ensino. 

Und 50 
i Edtora 

Moderna 
R$ 163,00 

Cento e 
sessenta e 
três reais 

R$ 8.150,00 

Oito mil e 
cento e 
cin 

quenta
reais 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE 
MATEMÁTICA PARA 2° ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL I - ALUNO:Livro consumível para 
disciplina de Matemática, deverá ser destinado aos 
alunos do 2° ano do Ensino Fundamental 1, 
composto no mínimo por 80 (oitenta) e no máximo 
por 130 (cento e trinta) páginas impressas em papel 
Offset com aproximadamente 9 Og/m 2, com 
acabamento em espiral empastado com capa 
plástica, no formato 20,5cm x 27,5cm, organizados 
em no mínimo 10 (dez) lições, que se valham do 
desenvolvimento de habilidades matemáticas por 
meio de jogos, priorizando os jogos de regras, em 
que os alunos poderão assumir diferentes papéis e 
combinar novas regras com o grupo. Deve-se 
oferecer também tabuleiros ou peças prontas, 
disponíveis no desenvolvimento dos conteúdos ou 
como material destacável. 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 (13NCC) para 
o 2 9 ano, considerando uma ordem crescente de 
dificuldade. 

Und 910 
Edi tora 

Moderna 
R$ 130,00 

Cento e 
trinta reais 

R$ 118.300,00 

Cento e 
dezoito mil e 
trezentos 
reais 

10 

22 

COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE 
MATEMÁTICA PARA 2° ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL I - PROFESSOR:Livro consumível 
para disciplina de Matemática, deverá ser destinado 
aos professores do 2° ano do Ensino Fundamental 1, 
composto por no mínimo 80 (oitenta) páginas 
impressas em papel Offset com aproximadamente 
90g/m2, com acabamento em brochura, empastado 
com capa plástica, no formato aproximado de 
23,0cm x 28,8cm. Deverá ser destinado aos 
professores do 2° ano do Ensino Fundamental 1, 
oferecendo orientações pedagógicas detalhadas nas 
laterais, para cada conteúdo trabalhado no livro do 
aluno, bem como para cada simulado, de modo a 
indicar procedimento adotados em avaliações 
externas e orientações de encaminhamento da 
correção dos simulados; relação dos conteúdos 
desenvolvidos nas lições e que nas questões 
propostas no simulado e indicação das habilidades e 
competências avaliadas, com base nas Matrizes de 
Referência do Saeb, sobretudo a Avaliação Nacional 
de Alfabetização (ANA). Cada página deverá conter a 
reprodução reduzida da página do livro do aluno 
gabaritado, relação das habilidades e competências 
essenciais do aluno para aprendizagem dos 
conteúdos da lição, comentários, sugestões e 
orientações específicas para o 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 mínima 
de 02 (duas) horas cada, com a finalidade 

Und 50 
Editora 

Moderna 
R$ 163,00 

Cento e 
sessenta e 
três reais 

R$ 8.150,00 

Oito mil e 
cento e 
cinquenta 
reais 
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Rubrica: 

INOVE 

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

40

23 

COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE 
MATEMÁTICA PARA 32 ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL I - ALUNO:Livro consumível para 
disciplina de Matemática, deverá ser destinado aos 
alunos do 32 ano do Ensino Fundamental I, 
composto no mínimo por 80 (oitenta) e no máximo 
por 130 (cento e trinta) páginas impressas em papel 
Offset com aproximadamente 90g/m2, com 
acabamento em espiral empastado com capa 
plástica, no formato 20,5cm x 27,5cm, organizados 
em no mínimo 10 (dez) lições, que se valham do 
desenvolvimento de habilidades matemáticas por 
meio de jogos, priorizando os jogos de regras, em 
que os alunos poderão assumir diferentes papéis e 
combinar novas regras com o grupo. Deve-se 
oferecer também tabuleiros ou peças prontas, 
disponíveis no desenvolvimento dos conteúdos ou 
como material destacável. 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 3Q ano, considerando uma ordem crescente de 
dificuldade. 

lind 900 
Editora 

Moderna 
R$ 130,00 

Cento e 
trinta reais 

R$ 117.000,00 
Dezessete 
mil reais 

• 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE 
MATEMÁTICA PARA 32 ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL I - PROFESSOR:Livro consumível 
para disciplina de Matemática, deverá ser destinado 
aos professores do 3Q 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 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 

Oito mi e l 
10 4 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 mínima 
de 02 (duas) horas cada, com a finalidade 
apresentação e implantação do projeto e material 
didático. Como parte integrante da oferta, deve-se 
incluir uma proposta de Avaliação Diagnóstica, a ser 
aplicada no início do ano 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. 

Und 50 E ditora 
Moderna 

R$ 163,00 
Cento e 

sessenta e 
três reais 

R$ 8.150,00 
cento e 
cinquenta 
reais 

COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE 
MATEMÁTICA PARA 42 ANO DO ENSINO ii, FUNDAMENTAL I - ALUNO:Livro consumível para 
disciplina de Matemática, deverá ser destinado aos 
alunos do 45 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/m5, 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 Cento e 

25 
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 

Und 910 
Editora 

Moderna R$ 130,00 
Cento e 

trinta reais 
R$ 118.300,00 

dezoito mil e 
trezentos 
reais 

(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 
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no próprio livro, sem folhas a parte, um simulado, 
para que se possa avaliar o processo de 
aprendizagem, sendo esta, uma etapa indispensável 
no processo crescente de aquisição de 
conhecimento. A sequência de conteúdos deve estar 
organizada de acordo com os conteúdos definidos 
pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para 
o 4° ano, considerando uma ordem crescente de 
dificuldade. 

ai

26 

40 

COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE 
MATEMÁTICA PARA 42 ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 1 - PROFESSOR:Livro consumível 
para disciplina de Matemática, deverá ser destinado 
aos professores do 42 ano do Ensino Fundamental I, 
composto por no mínimo 80 (oitenta) páginas 
impressas em papel Offset com aproximadamente 
90g/rn2, com acabamento em brochura, empastado 
com capa plástica, no formato aproximado de 
23,0cm x 28,8cm. Deverá ser destinado aos 
professores do 49 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 específicas 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 mínima 
de 02 (duas) horas cada, com a finalidade 
apresentação e implantação do projeto e material 
didático. Como parte integrante da oferta, deve-se 
incluir uma proposta de Avaliação Diagnostica, 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 Saeb, a partir da observação do 
desempenho dos estudantes, da turma e da rede de 
ensino. 

Und 50 
Editora 

Moderna 
R$ 163,00 

Cento e 
sessenta e 
três reais 

R$ 8.150,00 

Oito mil e 
cento e 
cinquenta 
reais 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE 
MATEMÁTICA PARA 52 ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL I - ALUNO:Livro consumfvel para 
disciplina de Matemática, deverá ser destinado aos 
alunos do 55 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 9 Og/m2, com 
acabamento em espiral empastado com capa 
plástica, no formato 20,5cm x 27,5cm, organizados 
em no mínimo 10 (dez) lições, que se valham do 
desenvolvimento de habilidades matemáticas por 
meio de jogos, priorizando os jogos de regras, em 
que os alunos poderão assumir diferentes papéis e 
combinar novas regras com o grupo. Deve-se 
oferecer também tabuleiros ou peças prontas, 
disponíveis no desenvolvimento dos conteúdos ou 
como material destacável. 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 55 ano, considerando uma ordem crescente de 
dificuldade. 

Und 995 
Ed itora 

Moderna R$ 130,00 
Cento e 

trinta reais 
R$ 129.350,00 

Cento e vinte 
e nove mil e 
trezentos e 
cinquenta 
reais 

IR 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE 
MATEMÁTICA PARA 52 ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 1 - PROFESSOR:Livro consumfvel 
para disciplina de Matemática, deverá ser destinado 
aos professores do 55 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 55 ano do Ensino Fundamental 1, 
oferecendo orientações pedagógicas detalhadas nas 
laterais, para cada conteúdo trabalhado no livro do 
aluno, bem como para cada simulado, de modo a 
indicar procedimento adotados em avaliações 
externas e orientações de encaminhamento da 
correção dos simulados; relação dos conteúdos 
desenvolvidos nas lições e que nas questões 
propostas no simulado e indicação das habilidades e 
competências avaliadas, com base nas Matrizes de 
Referência do Saeb, sobretudo a Avaliação Nacional 
de Alfabetização (ANA). Cada página deverá conter a 
reprodução reduzida da página do livro do aluno 
gabaritado, relação das habilidades e competências 
essenciais do aluno para aprendizagem dos 
conteúdos da lição, comentários, sugestões e 
orientações específicas para o 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 mínima 
de 02 (duas) horas cada, com a finalidade 

Und 50 Editora 
Moderna R$ 163,00 

Cento e 
sessenta e 
três reais 

R$ 8.150,00 

Oito mil e 
cento e 
cinquenta 
reais 
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Processo. 

Rubrica: 

INOVE 

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

ii, 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE 
MATEMÁTICA PARA 6° ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II - ALUNO:Livro consumível para 
disciplina de Matemática deverá ser destinado aos 
alunos do 6° ano do Ensino Fundamental II, 
composto por no mínimo 120 (cento e vinte) e no 
máximo 160 (cento e sessenta) páginas impressas 
em papel Offset com aproximadamente 90g/m2, com 
acabamento em espiral empastado com capa 
plástica, no formato 20,5cm x 27,5cm, organizados 
em aproximadamente 20 (vinte) lições cada um, 
compostas pelos seguintes conteúdos: localização, 
giros, e ângulos, triângulos e quadriláteros, reta 
numérica, problemas com números naturais, 
difeentes representações de um numero, frações, 
frações e decimais, operações com frações decimais, 
figuras não planas e simetria, perímetro e ampliação 
de figuras, área, medidas de massa e capacidade, 
problemas com frações decimais, porcentagem, ler e 
interpretar gráficos e Página 22 de 29 tabelas, 
construção de tabelas e gráficos. Cada lição deverá 
ser planejada para uma aula de 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 62 ano, 
considerando uma ordem crescente de dificuldade. 

Und 

__.. 

925 Editora 
Moderna 

R$ 152,00 
Cento e 

cinquenta e 
três reais 

R$ 140.600,00 

Cento e 
quarenta mil 
e seiscentos 
reais 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE 
MATEMÁTICA PARA 65 ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II - PROFESSOR:Livro consumível 
para disciplina de Matemática deverá ser destinado 
aos professores do 62 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 65 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 específicas para o desenvolvimento das 
questões, incluindo trabalhos preliminares e finais 
essenciais, relação dos conteúdos desenvolvidos nas 
paginas, sugestões de atividades caso sejam 
observadas dificuldades e descrição das habilidades 
e da competência Página 23 de 29 desenvolvidas em 
cada questão. Deverão acompanhar o Guia e 
Recursos Didáticos de Matemática 04 (quatro) 
fichas para registro, impressas em Offset com 
aproximadamente 75g/m2 e formato aproximado de 
27,0cm x 40,0cm. Com o objetivo de oferecer um 
diagnóstico do desenvolvimento de cada aluno e 
também de toda turma após cada simulado contido 
no livro do aluno. Deverá identificar as 
subcompetências que foram desenvolvidas, ou as 
que precisam ser retomadas e planejar novas 
estratégias para as próximas aulas. Deverão ser 
realizadas 05 (cinco) capacitações presenciais, 
realizadas por pedagogo, com carga horária mínima 
de 02 (duas) horas cada, com a finalidade 
apresentação e implantação do projeto e material 
didático, por segmento de ensino e componente 
curricular, princípios educativos e pedagógicos. 
Como parte integrante da oferta, deve-se incluir uma 
proposta de 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 
Saeb, a partir da observação do desempenho dos 
estudantes, da turma e da rede de ensino. 

Und 50 
Editora 

Moderna 
R$ 163,00 

Cento e 
sessenta e 
três reais 

R$ 8.150,00 

Oito mil e 
cento e 
cinquenta 
reais 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE 
MATEMÁTICA PARA 75 ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 11 - ALUNO:Livro consumível para 
disciplina de Matemática deverá ser destinado aos 
alunos do 75 ano do Ensino Fundamental II, 
composto por no mínimo 120 (cento e vinte) e no 
máximo 160 (cento e sessenta) páginas impressas 
em papel Offset com aproximadamente 90g/m2, com 
acabamento em espiral empastado com capa 
plástica, no formato 20,5cm x 27,5cm, organizados 
em aproximadamente 20 (vinte) lições cada um, 
compostas pelos seguintes conteúdos: localização, 
giros, e ângulos, triângulos e quadriláteros, reta 

Und 975 
Editora 

M oderna 
R$ 152,00 

Cento e 
cinquenta e 
três reais 

R$ 148.200,00 

Cento e 
quarenta e 
oito mil e 
duzentos 
reais 
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Folha: 
Rubrica: 

INOVE 
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numérica, problemas com números naturais, 
difeentes representações de um numero, frações, 
frações e decimais, operações com frações decimais, 
figuras não planas e simetria, perímetro e ampliação 
de figuras, área, medidas de massa e capacidade, 
problemas com frações decimais, porcentagem, ler e 
interpretar gráficos e Página 22 de 29 tabelas, 
construção de tabelas e gráficos. Cada lição deverá 
ser planejada para uma aula de 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 72 ano, 
considerando uma ordem crescente de dificuldade. 

il 2 

COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE 
MATEMÁTICA PARA 72 ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II - PROFESSOR:Livro consumível 
para disciplina de Matemática deverá ser destinado 
aos professores do 72 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 72 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 específicas 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/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 
subcompeténcias que foram desenvolvidas, ou as 
que precisam ser retomadas e planejar novas 

Und 50 
Editora 

Moderna R$ 163,00 
Cento e 

sessenta e 
três reais 

R$ 8.150,00 

Oito mil e

cento e 
cinquenta 
reais 
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Processo 
Folha: 
Rubrica:__ 

INOVE 

estratégias para as próximas aulas. Deverão ser 
realizadas 05 (cinco) capacitações presenciais, 
realizadas por pedagogo, com carga horária mínima 
de 02 (duas) horas cada, com a finalidade 
apresentação e implantação do projeto e material 
didático, por segmento de ensino e componente 
curricular, princípios educativos e pedagógicos. 
Como parte integrante da oferta, deve-se incluir uma 
proposta de Avaliação Diagnostica, a ser aplicada no 
inicio do ano letivo com o objetivo de oportunizar 
um planejamento mais assertivo no que diz respeito 
ao trabalho com competências de habilidades do 
Saeb, a partir da observação do desempenho dos 
estudantes, da turma e da rede de ensino. 

ii„ 

33 

COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE 
MATEMÁTICA PARA 82 ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II - ALUNO:Livro consumível para 
disciplina de Matemática deverá ser destinado aos 
alunos do 8° ano do Ensino Fundamental 11, 
composto por no mínimo 120 (cento e vinte) e no 
máximo 160 (cento e sessenta) páginas impressas 
em papel Offset com aproximadamente 90g/m2, com 
acabamento em espiral empastado com capa 
plástica, no formato 20,5cm x 27,5cm, organizados 
em aproximadamente 20 (vinte) lições cada um, 
compostas pelos seguintes conteúdos: localização, 
giros, e ângulos, triângulos e quadriláteros, reta 
numérica, problemas com números  naturais, 
difeentes representações de um numero, frações, 
frações e decimais, operações com frações decimais, 
figuras não planas e simetria, perímetro e ampliação 
de figuras, 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 
aparte, 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 8° ano, 
considerando uma ordem crescente de dificuldade. 

Und 970 
Editora 

Moderna 
R$ 152,00 

Cento e 
cinquenta e 
três reais 

R$ 147.440,00 

Cento e 
quarenta e 
sete mil e 
quatrocentos 
e quarenta 
reais 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE 
MATEMÁTICA PARA 82 ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II - PROFESSOR:Livro consumivel 
para disciplina de Matemática deverá ser destinado 
aos professores do 82 ano do Ensino Fundamental 11, 
composto por no mínimo 120 (cento e vinte) páginas 
impressas em papel Offset com aproximadamente 
90g/m2, com acabamento em brochura, empastado 
com capa plástica, no formato aproximado de 
23,0cm x 28,8cm. Deverá ser destinado aos 

Und 50 
Editora 

Moderna 
R$ 163,00 

Cento e 
sessenta e 
três reais 

R$ 8.150,00 

Oito mil e 
cento e 
cinquenta 
reais 
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Processo 
Folha: 
Rubrica: 

INOVE 
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professores do 8° 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 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 específicas 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/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 mínima 
de 02 (duas) horas cada, com a finalidade 
apresentação e implantação do projeto e material 
didático, por segmento de ensino e componente 
curricular, princípios educativos e pedagógicos. 
Como parte integrante da oferta, deve-se incluir uma 
proposta de 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 
Saeb, a partir da observação do desempenho dos 
estudantes, da turma e da rede de ensino. 

41)
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE 
MATEMÁTICA PARA 92 ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II - ALUNO:Livro consumível para 
disciplina de Matemática deverá ser destinado aos 
alunos do 95 ano do Ensino Fundamental II, 
composto por no mínimo 120 (cento e vinte) e no 
máximo 160 (cento e sessenta) páginas impressas 
em papel Oftset com aproximadamente 90g/m2, com 
acabamento em espiral empastado com capa 
plástica, no formato 20,5cm x 27,5cra, organizados 
em aproximadamente 20 (vinte) lições cada um, 
compostas pelos seguintes conteúdos: localização, 
giros, e ângulos, triângulos e quadriláteros, reta 
numérica, problemas com números naturais, 
difeentes representações de um numero, frações, 
frações e decimais, operações com frações decimais, 
figuras não planas e simetria, perímetro e ampliação 
de figuras, área, medidas de massa e capacidade, 
problemas com frações decimais, porcentagem, ler e 
interpretar gráficos e Página 22 de 29 tabelas, 
construção de tabelas e gráficos. Cada lição deverá 
ser planejada para uma aula de aproximadamente 
50 (cinquenta) minutos, a serem trabalhadas uma 
vez por semana, contendo tarefas com graus 

Und 950 
Editora 

Moderna 
R$ 152,00 

Cento e 
cinquenta e 
três reais 

R$ 144.400,00 

Cento e 
quarenta e 
quatro mil e 
quatrocentos 
reais 
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Processo: 
Folha: 
Rubrica: 

INOVE 

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 
OS (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. 

le, 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE 
MATEMÁTICA PARA W ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II - PROFESSOR:Livro consumível 
para disciplina de Matemática deverá ser destinado 
aos professores do 95 ano do Ensino Fundamental II, 
composto por no mínimo 120 (cento e vinte) páginas 
impressas em papel Offset com aproximadamente 
90g/m2, com acabamento em brochura, empastado 
com capa plástica, no formato aproximado de 
23,0cm x 28,8cm. Deverá ser destinado aos 
professores do 95 ano do Ensino Fundamental II, 
devendo trazer orientações pedagógicas detalhadas 
para cada conteúdo trabalhado e também para cada 
simulado, para ajudar os alunos no momento da 
correção de cada questão do simulado, relação dos 
conteúdos desenvolvidos nas 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 específicas 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/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 mínima 
de 02 (duas) horas cada, com a finalidade 
apresentação e implantação do projeto e material 
didático, por segmento de ensino e componente 
curricular, princípios educativos e pedagógicos. 
Como parte integrante da oferta, deve-se incluir uma 
proposta de Avaliação Diagnóstica, a ser aplicada no 
início do ano letivo com o objetivo de oportunizar 
um planejamento mais assertivo no que diz respeito 
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Folha: 
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INOVE 

ao trabalho com competências de habilidades do 
Saeb, a partir da observação do desempenho dos 
estudantes, da turma e da rede de ensino. 

37 
COLEÇÃOAPROVA BRASIL - LIVRO DIÁRIO DO 
PROFESSOR - 3° EDIÇÃO. UN 900 

Editora 
Moderna 

R$ 30,00 Trinta reais 

, 

R$ 27.000,00 
Vinte e sete 
mil reais 

38 
COLEÇÃO APROVA BRASIL - LIVRO 
COORDENADOR - Lingua Portuguesa e Matemática 
- EF1 Anos Iniciais - 32 Edição. 

UN 130 Editora 
Moderna R$ 53,00 

Cinquenta e 
três reais 

R$ 6.890,00 

Seis mil e
oitocentos e 
noventa 
reais 

39 
COLEÇÃO APROVA BRASIL - LIVRO 
COORDENADOR - Lingua Portuguesa e 
Matemática - EF2 Anos Finais - 32 Edição. 

UN 130 Editora 
Moderna R$ 53,00 Cinquenta e 

três reais 

_ 

R$ 6.890,00 

Seis mil e 
oitocentos e 
noventa 
reais 

- 
R$ 2.549.960,00 

VALOR TOTAL DO LOTE I R$ 2.549.960,00(DOIS MILHÕES E QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE MIL E 
NOVECENTOS E SESSENTA REAIS) 

LOTE II :LIVRO PARA EDUCACÃO INFANTIL 

—:—.1.Ind— -- ---Qtdz, ax.„ -- VatAlgt(R$) 
VaLlInit 
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Vai. Total 

(RS) 
Vai .1 o 1,31 
Extenso .„-_-, 

_ 

-,--:-: 
 _ 

S em 
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COLEÇÃO SET BFtASIL(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 

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 
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Rubrica: 

INOVE 

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; 
• Agenda escolar para os alunos; 
• O material impresso deverá ser 
acondicionado em bolsa/ maleta 
resistente e lavável, sendo uma bolsa/ 
maleta para cada aluno. 

COLEÇÃO SET BRASIL(SISTEMA DE 
ENSINO):Livros didáticos para o aluno 
na Educação Infantil (3 anos) 

111 
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 

Und 800 
iora Edt 

Moderna 
R$ 300,00 

Trezentos 
reás 

R$ 240.000,00 
Duzentos e 
quarenta 
mi reaisl 

. 
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 

41 cores,compostopor imagens frente e 
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Processo:.24 &24, 
Folha: 

Rubrica: 

INOVE 

verso, destinado ao desenvolvimento da 
imaginação, ampliação de repertório e 
criação de possibilidades pelos alunos. 
• Agenda escolar para os alunos 
• O material impresso deverá ser 
acondicionado em bolsa/maleta 
resistente elavável, sendo uma 
bolsa/maleta para cada aluno 

4i, 

II/ 

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 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, 
composto por imagens frente e verso, 
destinado ao desenvolvimento da 
imaginação, ampliação 
de repertório e criação de possibilidades 
pelos alunos. 
• Agenda escolar para os alunos 
• O material impresso deverá ser 
acondicionado em bolsa/maleta 
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