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1 GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA BRASIL-CADERNO LtNGUA PORTUGUESA 
PARA 40 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I - PROFESSOlt: Livro consumfvel para 
disciplina de Língua Portuguesa, deverá aqr destinado aos professores do 40 ano do 
Ensino Fundamental I, composto por no mínimo 95 (noventa e cinco) páginas Impressas 
m papel Offset com aproximadamente 90g/m=, com acabamento em brochura, 

empastado com capa plástica, no formato aproximado de 23,0cm x 213,8an, com no 
mínimo 10 (dez) lições. Deverá ser destinado aos professores do 29 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 correçâo 
das questões proposras, relação dos conteúdos desenvolvidos nas lições anteriores e que 
sào explorados nas questões propostas no simulado e indicaçào das habilidades 
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 

orientações especificas para o desenvolvimento das questões, incluindo trabalhos 
preliminares e finais essenciaja, relac io dos conteúdos desenvolvidos nas páginas, além 
de sugestões de atividades caso sejam observadas dificuldades. Deverão acompanhar o 
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Gula do Professor, 04 (quatro) fichas para registro de Desafios de Leitura que avaliem a 
fluência leitora dos estudantes, impressas em Offset com aproximadamente 75g/1n2 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 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 
estudante:, da turma e da rede de ensino. 
COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO LÍNGUA PORTUGUESA PARA 54 ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL 1 - ALUNO: Livro consundvel para disciplina de Língua 
Portuguesa, deverá ser destinado aos alunos do 55 ano do Ensino Fundamental 1, 
composto no mínimo por um (cem) e no máximo por 120 (cento e vinte) páginas 
Impressas em papel °fina com aproximadamente 90g/m2, com acabamento em espiral 

pastado 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, 
parienda, 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 tillla vez por semana. contendo ramas 
com graus progressivos de dificuldade envolvendo diferentes habilidades. A cada bloco 

e 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, Ma etapa indispensável no processo crescente 
de aquisiçao 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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GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA BRASIL-CADERNO LÍNGUA PORTUGUESA 
PARA Se ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 - PROFESSOR: Livro consundvel para 
disciplina de Língua Portuguesa, deverá ser deatnado aos professores do 50 ano do 
Ensino Fundamental 1, composto por no ~imo 95 (noventa e cinco) páginas impressas 
em papel °Net 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) lates. Deverá ser destinado aos professores do 5v 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 r indicação das habilidades e 
competências avaliadas, com base nas Matrizes de Referência do Saeb, sobretudo 
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 

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) 
aipacitações presenciais, realizadas por pedagogo, com carga horária mínima de 02 
(duas) horas cada, com a finalidade apresentação e implantação do projeto e material 
didática 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, 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL- CADERNO LÍNGUA PORTUGUESA PARA 68 ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL II - ALUNO:Livro consumfvel para disciplina de Língua 
Portuguesa, deverá ser destinado aos alunos do 60 ano do Ensino Fundamental ft, 
composto por no mínimo 100 (cento) e no máximo 160 (cento e sessenta) páginas 
Impressas em papel Offset com aproximadamente 90g/m2, ano acabamento em espiral 
empastado com capa plástica, no formato aproximado de 20.5cm x 27.5cra organizados 
em aproximadamente 20 (vinte) lições cada um, compostas com os seguintes conteúdos: 
relato de memória, poema e baleai 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 pisicesso ensino aprendizagem. No livro de Língua Portuguesa deverão 
estar inseridas 04 (quatro) folhas de respostas / gabaritos destacáveis, não sendo folhas 
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a parte, que deverão ser preenchidas pelos alunos ao reaUzarem o simulado ao final de 
aproximadamente 05 (cinco) conteúdos trabalhados, para se familiarizarem com o 
modelo de prova de gabarito. A sequéncia de conteúdos deve estar organtaada de acordo 
com os conteúdos definidos pela Base Nackihal Comum Curricular (BNCC) para o tia ano, 
considerando uma ordem crescente de dificuldade. 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO LÍNGUA PORTUGUESA PARA 6ii ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL II - PROFESSOR: Livro consumível para disciplina de Lingua 
Portuguesa, deverá ser destinado aos professores do 69 ano do Ensino Fundamental II, 
composto por no mininio 120 (cento e vinte) páginas Impressas em papel Offset com 
aproximadamente 90g/m5, com acabamento em brochura, empanado com capa plástica, 
no formato aproximado de 23,0cm x 28,8cm. Deverá ser destinado aos professores dos 

ki anos do Ensino Fundamental II, devendo trazer orientações pedagógicas detalhadas 
para cada conteúdo trabalhado e também para rada simulado, contendo a descrição da 
habilidade desenvolvida, indicações para corrigir cada testa, 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 Onero textual estudada, gênero textual estudado na.lição, descrição 
da habilidade desenvolvida em cada atividade, definição e características do gênero 
textual estudado. °dentições e sugestões para Página 18 de N trabalhar com 
atividades, questões para explorar o género textual estudado e orientações sobre ann0 
encaminhar atividades mais complexas. Deverao acompanhar o Guia e Recursos 
Didáticos de Lingua Portuguesa, 04 (quatro) fichas para registro. impressas em Offset 
com aproximadamente 75g/rn em formato aproximado de 27,0cm x 40,0crn. Com o 
objetivo de ore tecer 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) 
capacita9Ses presenciais, realizadas por pedagogo, com carga horária mínima de 02 
(duas) horas cuia, com a finalidade apresentaçâo 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 induir uma proposta de Avaliação 
Diagnóstica, a ser aplicada no inicio do ano letivo com o objetivo de oportunizar um 
planejamento mais assertivo no que diz respeito ao trabalho com competências de 
habilidades do Saeb. a partir da observação do desempenho dos estudantes, da turma e 
da rede de ensino. 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO LÍNGUA PORTUGUESA PARA 72 ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL II • ALUNO: Livro consumível para disciplina de Unge 
Portuguesa, deverá ser destinado aos alunos do 70 ano do Ensino Fundamental I 
composto por no mínimo 100 (cento) e no máximo 160 (cento e sessenta) páginas 
impressas em papel Offset cum 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 !laical, 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 liça° deverá 
ser planejada para uma aula de aproximadamente 50 (cinquenta) minutos, a serem 
trabalhadas uma vez por semana, contendo tarefas som graus progressivos d 
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dificuldade envolvendo drferentes habilidade... Em aproximadamente a cada OS 
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 
modelo de prova de gabarito. A sequencia de conteúdos deve estai-organizada de acordo 
com os conteúdos definidos pela Base Nacional Comum Curricular (EINCC) para o 70 ano, 
considerando uma ordem crescente de dificuldade. 
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IA DE RECURSOS DIDÁTICOS APROVA BRASIL-CADERNO LINGUA PORTUGUESA
PARA 7* ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II - PROFESSOR: Livro consurnivel para 
disciplina de Lingua Portuguesa, deverá ser destinado aos professores do 70 ano d 
Ensino Fundamental Il. composto por no minimo 120 (cento e vinte) páginas impressas 
em papel falsei com aproximadamente 90g/m. com acabamento em brochura. 
empastado com capa plástica, no formato aproximado de 23,0crn x 28,8cm, Deverá ser 
destinado aos professores das 60 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, indicaçaea para corrigir 
cada teste, inclusive aaIll as justificativas para as opções incorretas, explicaçao sobre o 
conceito avaliado no mesmo. Cada página deverá conter a reprodução reduzida da 
página do livro do aluno gabaritado. informações sobre o género textual estudado, 
género textual estudado na lição. descrição da habilidade desenvolvida em cada 
atividade, definição e características do género 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/mz em formato 
aproximado de 27,0cm x 40,0cm. Com o objetivo de oferecer uni 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. principias 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 &mei-radio 
do desempenho dos estudantes, da turma e da rede de ensino. 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO LiNGUA PORTUGUESA PARA 9* ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL II - ALUNO: Livro consumivel para disciplina de Ungi' 
Portuguesa, deverá ser destinado aos alunos do 80 ano do Ensino Fundamental II, 
composto por na mínimo 100 (cento) e no máximo 160 (cento e sessenta) páginas 
Impressas em papel Offset com aproximadamente 90g/W, com acabamento em espiral 
empastado com rapa plástica, no formato aproximado de 20,5crn x 27,5cm, organizados 
em aproximadamente 20 (vinte) lições cada um, compostas cornos seguintes conteúdos: 
relato de memória, poema e baleai, conto de mistério, letra de eançao, leitura de imagem, 
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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 
dificuidade envolvendo diferentes habilidades. Em aproximadamente a cada OS 
conteúdos trabalhados do livro, o aluno deverá encontrar inserido no próprio livro, sem 
folhas a parte, um simulado, para que se possa avaliar o processa que é tuna etapa 
Indispensável no processo ensino aprendizagem. No livro de Lingua Portuguesa deverão 
emir 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 (8 NCC) para o 8Q ano, 
considerando una ordem crescente de dificuldade. 
GUIA DE RECURSOS DIDÁTICOS APROVA BRASIL-CADERNO LINGUA PORTUGUESA 
PÁRA 8s ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II . PROFESSOR: Livro consurnivel para ' 
disciplina de Limara Portuguesa. deverá ser destinado aos professores do flg ano do 
Ensino Fundamental II, composto por no mínimo 120 (cento e vinte) páginas impressas 
em papel Offset com aproximadamente 90g/rri', com acabamento em brochura, 
empastado com rapa plástica, no fonnato aproximado de 23.0cm x 28.0cm. Deverá sor 
destinado aos professores dos 69 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 (.) 
conceito avaliado no mesmo. Cada página deverá conter a reprodução reduzida da 
página do livro do aluno gabaritado. informações sobre o gênero textual estudado, 
género textual estudado na !kap, 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 Onero 
textual estudado e orientaçiSes 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 7 5g/inz em formato 
aproximado de 27,0an 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 OS (cinco) capacitações presenciais, realizadas por 
pedagogo, com carga horária mínima de 02 (duas) horas caia, 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 unia 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 eda rede de ensino. 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO LINGUA PORTUGUESA PARA 91 ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL 11 - ALUNO:Livro consurnivel para disciplina de Lingua 
Portuguesa, deverá ser destinado aos alunos do 90 ano do Ensino Fundamental II, 
composto por no mínimo 100 (cento) e rie máximo 160 (cento e sessenta) páginas 
impressas em papel Offset com aproximadamente 90g/m5, com acabamento em espiral 

pastada 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 baleai, conto de mistério, letra de cançao, leitura de imagem, 
entrevista, carta de leitor, texto de divulgação científica, sinopse de filme, campanha 
institucional, verbete de enciclopédia, relato de experiáricia cientifica, charge, soneto, 
reportagem, biografia, autobiografia, regulamento, artigo de opinião. Cada lição deverá 
ser planejada para urna aula de aproximadamente 50 (cinquenta) minutos, a serem 
trabalhadas urna 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 ensInoaprendizagen. 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 

odeio de prova de gabarito, A sequéncia de conteúdos deve estar organizada de acordo 
com os conteúdos definidos pela Base Nacional Comum Curricular (8NCC) para o 90 ano, 
considerando uma ordem crescente de dificuldade. 

' 
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GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA BRASIL-CADERNO LÍNGUA PORTUGUESA 
PARA 90 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II - PROFESSOR: Livro consumivel para 
disciplina de Língua Portuguesa, deverá ser destinado aos professores do 90 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 23.0an x 28,8cm. Deverá ser 
destinado aos professores dos 90 anos do Ensino Fundamental IL devendo trazer 
arlentaçúes 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 género 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 género 
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/ml 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 didálico,por segmento de ensino e 
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Processo 
Folha: -
Rubrica: 

SEXRETAFLIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO 
ESTADO DO MARANHÃO 

CNP): 30.728.420/0001-50 

componente curricular. princípios educativos e pedagógioas. Corno pane integrante da 
oferta. deve-se Inclui:ruma proposta de Avaliação Diagnóstica, a ser aplicada no início do 
ano letivo com o objetivo de oportontzar um planejamento mais assertivo no que diz 
respeito ao trabalho com competências dehabihdades do Saeb, a partir da observação 
do desempenho dos estudantes, da turma e da rede de ensino 

1

COLEÇÃO APROVA BRASIL CADERNO DE MATEMÁTICA PARA 12 ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 1- ALUNO:Livro com:ungirei 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 Impreseas em papel Offset com 
aproximadamente 90g/m, com acabamento em espiral empastado com capa plástica, 
no formato 20,5an x 27,5cm, organizados em no mínimo 10 (dez) lições, que se valham 
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do desenvolvimento de habilidades matemáticas por meio de jogos, priorizando OS jogos 
de regras, em que os alunos poderáo 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 liça° 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 passa 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 (8NCC) para o 12 ano, considerando uma ordem cresrxrue 
de dificuldade-

20 

GUIA DE RECURSOS DIDÁTICOS APROVA BRASIL-CADERNO DE MATEMÁTICA 
PARA 12 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I - PROFESSOR:Livro consumível para 
disciplina de Matemática, deverá ser destinado aos professores do 12 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 anu capa 
plástica, no formata aproximado de 23,0cm x 28,8an. Deverá ser destinado aos 
professores do 12 ano do Ensino Fundamental I, oferecendo orientações pedagógicas 
detalhadas nas laterais, para cada conteúdo trabalhado no livro do aluno, bem como para 
cada simulado, de modo a indicar procedimento adotados em avaliações externas e 
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Processo: 
Folha: 
Rubrica: 

SEXRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO 
ESTADO DO MARANHÃO 

CNP3: 30.728.420/0001-50 

orientações de encaminhamento da correção dos simulados: relação dos oanteúdeei 
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 Alfabettzação (ANA). Cada página deverá conter 
reprodução reduzida da página do livro do aluno gabaritado, relação das habilidades 
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, relaeao dos conteúdos 
desenvolvidos nas páginas além de sugestões de atividades caso sejam observadas 
dificuldades. Deverão ser realizadas, no mínimo, 04 (quatro) carracitições presenciais, 
realizadas por pedagogo, com carga horária minirna 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 rio início do anu letivo com o objetivo de oporninizar um planejamento mais 
assertivo no que diz respeito ao trabalho com competências de habilidades do Saeb. a 
adir da observação do desempenho dos estudantes, da turma e da rede de ensino, 

21 

COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE MATEMÁTICA PARA 32 ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 1- ALUNO:Ltvro consumível para disciplina de Matemática, deverá ser 
destinado aos alunos do 2° ano do Ensino Fundamental 1, composto no minimo por 80 
(oitenta) e no máximo por 130 (cento e trinta) páginas impressas em papel Offset com 
aproximadamente 90g/m2, com acabamento era espiral empastado tom capa plástica. 
no formato 20,5an x 275an, organizados em no mínimo 10 (dez) lições, que se valham 
do desenvolvimento de habilidades matemáticas por meio de togos, prioriza mio os jogos 
de regras, em que os alunos poderio assumir diferentes papéis e combinar novas regras 

m o grupo. Deve-se oferecer taunbérn 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 
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trabalhadas uma vez por semana, contendo tarefas com graus pioa,essivos 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 -omulado, para que st, 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 urna ordem crescente 
de dificuldade. , 

22 

GUIA DE RECURSOS DIDÁTICOS APROVA BRASIL-CADERNO DE MATEMÁTICA 
PARA 22 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I - PROFESSOR:Uvro cansa:nível para 
disciplina de Matemática, deverá ser destinado aos professores do 2° ano do Ensino 
Fundamental 1. composto por DO mínimo 80 (oitenta) páginas impressas em papel Offset 
cum aproximadamente 90g/m2, com acabamento cai 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, hem 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 
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CNP.): 30.728.420/0001-50 

habilidades e competências andiadas, com base nas Matnzes de Refertncta do Saeb 
sobretudo a Avaliação Nacional de Alábenzação (ANA). Cada página deverá conter 
reprodução reduzida da página do livro do aluno gabaritado, relação das habilidades e 
competências essenciais do aluno para' aprendizagem dos conteúdos da lição, 
comentários, sugestóes e orientações específicas para o desenvolvimento das questões, 
incluindo trabalhos preliminares e finais eswenciais, relação dos conteúdos 
desenvolvidos nas páginas, além de sugestões de atividades caso sejam observadas 
dificuldades. Deverão ser realiz das. no trairei/1o, 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 unia proposta de Avaliação Diagrhóstica, a ser 
aplicada ao início do ano letivo com o objetivo de oportunizar wn planejamento mais 
assertwo no que diz respeito ao trabalho com competências de habilidades do Saeb, a 
partir a observação do desempenho dos estudantes, da turma e da rede de ensino, 
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C LEO.° APROVA BRASIL-CADERNO DE MATEMÁTICA PARA 32 ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 1- ALUNO:Livro consumível para disciplina de Matemárica, deverá ser 
destinado aos alunos do 35 ano do Ensino Fundamental l, composto no mínimo por 80 
(oitenta) e no máximo por 130 (cento e trinta) páginas impressas em papei Offset com 
aproximadamente 90g/m', com acabamento em espiral empastado com capa pLIstica. 
no formato 20,5an x 27,5cm, organizados em no mínimo 10 (dez) lições, que se valham 
do dm§envolvirriento de habilidades matemáticas por meio de jogos, priori zando 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 urna 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, 'pendo esti, urna 
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 IIINCC) para o V ano. considerando uma ordem crescente 
de dificuldade, 
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GUIA GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA BRASIL-CADERNO DE MATEMÁTICA 
PARA 32 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I - PROFESSOR:Livro consundvel para 
disciplina de Matemática, deverá ser destinado aos professores do 39 ano do Ensino 
Fundamentai I. composto por no mínimo 80 (oitenta) páginas impressas em papei Offset 
com aproximadamente 90g/mz, com acabamento em brochura, empastado com capa 
plástica, no formato aproximado de 23,0cm x 28,8cm. Deverá ser destinado aos 
professores do 29 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 ' 
orientações de encaminhamento da correção dos simulados; relação dos conteúdos 
desenvolvidos nas lições e que nas questões propostas no simulado e indicaçáo das 
habilidades e competências avaliadas, com base nas Matrizes de Referência do Saeb, 
sobretudo a Avaliaçáo 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 conteudos 
desenvolvidos nas páginas, além de sugestões de atividades C2S0 sejam observadas 
dificuldades. Deverão ser lambadas, 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. CaMO parte 
integrante da oferta deve-se Incluir uma proposta de Avaliação Diagnostica, a ser 
aplicada no inicio do ano letivo com rl objetivo de oporrunizar um planejamento mais 
assertivo no que diz respeito ao trabalho com competências de habilidades do Saci). 3 

partir da observação do desempenho dos estudantes, da turma e da rede de ensino. 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE MATEMÁTICA PARA 42 ANO DO ENSINO 
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FUNDAMENTAL 1- ALUNO:Livro consumivel para disciplina de Matemática, devera ser 
destinado aos alunos do 4° ano do Ensino Fundamental 1. composto no mínimo por 80 
(oitenta) e no máximo por 130 (cento e trinta) páginas Impressas em papel Offset com 
aproximadamente 90g/m3, com acabamento em espiral empastado com capa plástica, 
no formato 20,5cm x 27,5cm. organizados em no mínimo IQ (dez) lições, que se valham 
do desenvolvimento de habilidades matemáticas por meio de jogos, prlorizando 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, 
uni 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 49 ano, considerando uma ordem crescente 
de dificuldade. 

26 
GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA I3RASII,-CADERNO DE MATEMÁTICA 
PARA 49 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAI. I - PROFESSOR Livro consumível para 
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disciplina de Matemática. deverá ser destlnadó aos professores do 49 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 28,80n. Deverá ser destinado aos 
professores do 40 ano do Ensino Fundamental I, oferecendo orientações pcdageighas 
detalhadas nas laterais, para cada conteúdo trabalhado no livro do aluno, bem como para 
cada simulado, de modo a indicar procedimento adotadcrs 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 Avaliaçâo 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 eia-andais, 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 urna proposta de Avaliação Diagnostica, a ser 
aplicada no início do ano letivo com o objetivo de oportunuar um planejamento mais 
assertivo no que diz respeito ao trahalho com competências cie habilidades do Sacia, a 
partir da observallo do desenuxalho dos estuclantes„,da turma e da rede de ensino, 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE MATEMÁTICA PARA 59 ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 1- ALUNO:Livro consumível para disciplinada Matemática, deverá ser . 
destinado aos alunos do 50 ano do Ensino Fundamental 1, composto no mínimo por 80 
(oitenta) e no máximo por 130 (cento e trinta) páginas Impressas em papel Offset com 
aproximadamente 90g/m2. com acabamento em espiral empastado com capa plástica. 
no formato 20,5cm x 27,5ian, organizados em no mínimo 10 (dez) lições, que se valham 
do desenvolvimento de habilidades matemáticas por meio de jogos, priorizando os jogas 
e '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 vaus 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 poma avaliar o processo de aprendizagem, sendo esta, uma 
etapa indispensável no processo crescente de aquisição de conhectira3nto. A sequência 
de conteúdos deve estar organizada de acordo com os conteúdos definidos pela [laxe 
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Nacional Comum Curricular (BNCC) para o 50 ano, considerando uma ordem Lieaa..ente 
de dificuldade. 
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GUIA DE RECURSOS DIDÁTICOS APROVA BRASIL-CADERN 
PARA 5a ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 - PROFESSOR:Livro consumivel para 
disciplina de Matemática, deverá ser destinado aos professores do 59 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 29,8cm. Deverá ser destinado aos 
professores do 59 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 
orientações de encaminhamento da correção dos simulados; relação dos conteúdos 
desenvolvidos nas IleiScs e que nas questões propostas no simulado e indicação das 
habilidades e competencias avaliadas, com base nas Matrizes de Referència do Saeh, 
sobretudo a Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA). Cada página deverá conter 
reprodução reduzida da página do livro do aluno gabaritado, relação das habilidades e 
competèncias essenciais do aluno para aprendizagem dos contatados 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 preserwiais, 
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 inicio do ano letivo com o objetivo de oportunizar um Mandamento Mais 
assertivo no que diz respeito ao trabalho com competèncias de habilidades do Saeb, a 
partir da observação do desempenho dos estudantes, da turma e da rede de ensino. 
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, COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE MATEMÁTICA PARA 611 ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II - ALUNO:Livro consureivel para disciplina de Matemática deverá ser 
destinado aos alunos do &lano do Ensino Fundamental li. composto por no mínimo 120 
(cento e vinte) e no máximo 160 (cento e sessenta) páginas impressas em papel Offset 
com aproximadamente 90gim', 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: hicalizaçao, giros, e angulas, 
trtangulos e quadriláteros, reta numérica, problemas com números naturais, difeente 
representações de um numero, frações, frações e decimais, operações com frações 
decimais, figuras não planas e simetria, perímetro e ampliação de figuras, área. medidas 
d.e massa e capacidade. problemas com frações decimais, porcentagem, ler e Miarei =lar 
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 urna 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 propilo livro, se 
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 
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modelo de prova de gabarito. A sequência de conteúdos deve estar organizada de acordo 
com os conteúdos definidos peia Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o 69 ano, 
considerando uma ordem crescente de dificuldade. 
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GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA BRASIL-CADERNO DE MATEMÁTICA 
PARA 62 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II - PROFESSOR:Livro anisumível para 
disciplina de Matemática deverá ser destinado aos professores do 6Q ano do Ensino 
Fundamental H, Composto por no mínimo 120 (cento e vinte) páginas impressas em 
papel Offset com aproximadamente 90g/ni', com acabamento em brochura, empastado 
com capa plástica, no formato aproximado de 23,0an x 28,13cm Deverá ser destinado aos 
professores do 6Q 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 c 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 7.5gdm2 e formato aproximado de 27,0cm x 40,0cm. COM o objetivo 
de oferecer uni diagnóstico do desenvolvimento de cada aluno e também de toda turma 
após cada simulado contido no livro do aluno. Deverá identificar as suboompetê nelas 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 currleular, 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, 

' 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE MATEMÁTICA PARA 75 ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II - ALUNO Livro consumivel 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 90g1ni2, com acabamento em espiral empastado com capa 
plástica, no formato 20 Sem x 27,5cm, organizados em aproximadamente 20 (vinte) 
lições cada um, compostas pelos seguintes conteúdos: localização, giros, e angules. 
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 obelas, construção de cabra:15e gráficos, Cada lição deverá ser 

Und 432 
EDITORA 

MODERNA 



SEXRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO 
ESTADO DO MARANHÃO 

CNP3: 30.728.420/0001-50 

Processo. A  

RubcaJ 
Folha: LO,

planejada para uma aula de aproximadamente 50 (cinquenta) minutas, 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 deièrá 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 75 ano, 
considerando uma ordem crescente de dificuldade. 
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GUIA DE RECURSOS DIDÁTICOS APROVA BRASIL-CADERNO DE MATEMÁTICA 
PÁRA 75 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II - PROFESSOR:Livro cansai:nível para 
disciplina de Matemática deverá ser destinado aos professores do 75 ano do Ensino 
Fundamental Il. composto por no mínimo 120 (cento e vinte) paginas impressas em 
papel Offset cora aproximadamente 90g/m2, com acabamento em brochura, empastado 
com capa plástica, no formato aproximado de 23,0cm x 28,0crn. 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 cor i ri,do 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 itubcompetências avaliadas no 
mesmo. Cada página deverá conter a reprodução reduzida da página do livro do aluno 
gabaritado, relação das habllidaca e capacidades essenciais do aluno para 
aprendizagem dos conteúdo; 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 40,0cra 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 retornadas e planejar novas estratégias para 
as próximas aulas. Deverão ser realizadas 05 (cinco) tapacitações presenciais, realizadas 
por pedagogo, com carga horária mínima de 02 (duas) horas rMa 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 objedvo 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 ensina 
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COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE MATEMÁTICA PARA Etv ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II - ALUNO-Livro consumfvel para disciplina de Matemática deverá ser 
destinado aos alunos do 82 ano do Ensino Fundamental II, composto por rio mínimo 120 
(cento e vinte) e no máximo 160 (cento e Séssenta) páginas impressas em papel Offset 
com aproximadamente 90g/mi, cum acabamento em espiral empastado com capa 
plástica, no formato 20,5crn x 27,5ern, 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 
representaçóes de um numero. frações, frações e decimais. operações com frações 
decimais, figuras não planas e simetria, perímetro e amplia0o de figuras, área, medidas 
de massa e capacidade, problemas com fiações decimais, porcentagem, ler e Interpretar 
gráficos e Página 22 de 29 tabelas, construção de tabelas e gráficos. Cada liça° 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 urna 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 1 
modelo de prova de gabarito. A sequência de conteúdos deve estar organizada de acordo 
com os conteúdos definidas pela Rase Nacional Comum Curricular (BNCC) para o Pano, 
considerando uma ordem crescente de dificuldade. 
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GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA BRASIL-CADERNO DE MATEMÁTICA 
PARA 8* ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II - PROFESSOR:Livro consumfvel para 
disciplina de Matemática deverá ser destinado aos professores do 35 ano do Ensino 
Fundamental 11, comporto por no -mínimo 120 (cento e vinte) páginas impressas em 
papel Offset creu 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 89 ano do Ensino Fundamental Il, devendo trazer orientações 
pedagógicas detalhadas para cada conteúdo trabalhado e também para cada simulado, 
para ajudar os alunos no momento da correção de cada quesolo do simulado, relacao dos 
conteúdos desenvolvidos nas lições anteriores e que sâo explorados nas questões 
propostas no simulado e indicaçâo das habilidades e subcompetências avaliadas no 
mesmo. Cada página deverá conter a reprodução reduzida da página do livro do aluno 
gabaritado, relaçao 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 descriçao 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 27,0an 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 
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foram desenvolvidas, ou as que precisam ser retomadas e planeiar novas estratégias Para 
as próximas aulas. Deverão ser realizadas 05(c ) capacitaçtes presenciais, realizadas 
por pedagogo, com carga horária mínima de 02 (duas) horas cada, com a finalidade 
apresentação e implantação do projeto e diatertal didático, por segmento de ensino e 

^ componente curricular, princípios educativos e pedagógicos. Corno parte integrante da 
oferta, deve-se incluir liftLi proposta de Avaliação Diagnóstica, a ser aplicada no Início do 
ano letivo coro o objetivo de oportunizar um planejamento mais assertivo no que diz 
respeito ao trabalho oarn competências de habilidades do Saeti, a partir da observação 
do desempenho dos estudantek da turma e da rede de ensina 

' 

COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO DE M.A'TEMAT1CA PARA 9a ANO DO ENSINO 
, FUNDAMENTAL II - ALUNO Livro consurnível para disciplina de Matemática deverá ser 
destinado aos alunos do 99 ano cio Ensino Fundamental II. composto por no mínimo 120 
(cento e vinte) e no máximo 160 (cento e sessenta) páginas Impressas em papel Cibo 
com aproximadamente 90girn2. com acabamento em espiral empastado com capa 
plástica. no formato 20,5cm x 27,5cm, organizados em aproximadamente 20 (vinte) 
lições cada wia, compostas pelos seguintes conteúdos: localização, giros, e Ingulos, 
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 decolais, porcentagem, ler e interpretar 
gráficos e Página 22de 29 tabelas, construção de tabelas e gráficos. Cada lição deverá ser 
planejada para uma aula de aproximadamente 50 (cinquenta) ~mora, a serem 
trabalhadas urna 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'praprio 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 (BR CC) para o 9 
considerando uma ordem crescente de dificuldade. 
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GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA BRASIL-CADERNO DE MATEMÁTICA 
PARA 90 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II - PROFESSORiLivro consumlvel para 
disciplina de Matemática deverá ser destinado aos professores do 90 ano do Ensino 
Fundamental il. composto por no mínimo 120 (cento e vinte) páginas impressas em 
papel Offset com aproximadamente 90g/m5, com acabamento em brochura, empastado 
com capa plástica, no formato aproximado de 23,0cm x 211,11cm, Deverá ser destinado aos 
professores do 99 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 subeompetancias 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 
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apruidizagem 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 descrio das habilidades e da competéncla Página 
23 de 29 desenvolvidas em cada questão. Deverão acompanhar o Gula e Recursos 
Didáticos de Matemática 04 (quatro) fichas para regLsti o, impressas em Offset com 
aproximadamente 75g/M: e formato aproximado de 27,0cm x 40.0cm Com o objetivo 
de oferecer um diagnóstico do desenvolvimento de cada aluno e também de toda turma 
após cada simulado contido no livro do aluno. Deverá identificar as subcompeténcias 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 inhuma de 02 (duas) horas cada, com a finalidade 
apresentação e implantação do projeto e material didático, por segmento de ensino e 
componente cuniculan princípios educativos c pedagógicos. Como parte Integrante da 
oferta. deve-se incluir uma premia 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. 
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APROVA BRASIL- LIVRO COORDENADOR - Lingua Portuguesa e Matemática - EF1 
Anos Iniciais - 3° Edição. 
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Anos Finais - 3v Edição. UN 24 ' 
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COLEÇÃO BURITI M MIM- Livro para o Maternal (alunos 2 anos) Livro do aluno: Material 
didático destinado a alunos na faixa etária de 2 anos, livro anual, organizado em 
atividades sequenciais, que possibilitam uma vivência integrada do conhecimento, com 
propostas que se relacionam com diferentes eixos de aprendizagem, As atividades são 
organizadas em histórias, brincadeiras, cantigas, poemas e outros textos literários, jogos, 
obras de arte e textos informativos saibre a mascote Tatu -bola.0 livro do aluno para o 
Maternal é consundvel, impresso em papel Offset, com acabamento em espiral com capa 
plástica e tem formato diferenciado: em espiral 34cm x 24,5cm, possibilitando melhor 
visualização e desenvolvimento das atividades.Caderno de criatividade: Livro anual, 
composto de pranchas destaialvei.s que favorecem trabalhos manuais mais elaborados. 
explorando o olhar e a sensibilidade para o fazer artístico e desenvolvendo a 
coordenação motora. Oferece subsídios para a exploração sensorial e artística de 
diversos tipos de material, como tinta vadie, folhas secas e areia. Contém, ainda, moldes 
temáticos para a criança (=tamisar. As atividades do caderno realizadas ao longo do ano 
letivo, reunidas, comporão uma mostra misses:ti com as criações de cada criança. Em 
formato apropriado à faixa-etária a que se destina, o Caderno de Criatividade se 
apresenta em 41 x 29,5 cm.Almanaque da familia: Livro de orientações que fornece 
Informações, dicas e atividades para a criança e seus familiares, organizado em seções, o 
almanaque fomenta um envolvimento mais significativo dos familiares com a formação 

te ral da criança e fortalece asximparceria entre famflia e escola. O livro é impresso 
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em papel offset g mpeado,com capa plása-ica, no formato horizontal, em formato 27$ 
x 20,5 cm. 

4 

COLEÇÃO BURITI MIRIM-Lhon para Educação Infantil I (alunos 3 anos )'l) Livro do 
aluno: Material didático destinado a alunns na faixa etária de 3 anos, livro anual, que 
apresenta á criança assuntos desafiadores e interessantes, que possibilitam a vivenda 
integrada de diferentes áreas do conhecimento. É organizado em oito unidades 
temáticas, com atividades relacionadas a diferentes eixos de aprendizagem. São elas: 
Corno é gostann brincar!; Eu sou assim; O que tem na escola?: Vamos nos vestir?: Passeio 
ao sítio; Frutas daqui e dali; Onde vive o logo-guará; Circo e dança O livro do aluno é 
consuntivel, impresso em papel Offset, co rn acabamento em espiral com capa plástica, em 
formato 32 cm x 23,5 em.Caderno de cenários: Contuirto de cenários. organizados em um 
caderno espiralado, que permite desenvolver a imaginação das crianças de modo leve e 

razeroso enquanto elas constroem e reconstroem histórias, explorando o próprio 
repertório e as narrativas que compõem a Coletánea Proa.] e Poesia (exclusiva do 
prcifessor).0 Caderno de cenários é composto de imagens frente e verso, impresso em 
papei Offset COM acabamento em espiral com capa plástica, em formato 29 cm e 23 
an.Caixa de jogos: Caixa retangular, confeccionada em material resistente, no formato 
aproximado 32 x 26.5 x 4 cin. A caixa de logos armazena todo o material cartonado 
oferecido aos estudantes, a saber: peças de s-eislogos de regras: personagens do caderno 
de cenários e letras móveis. A partir desses componentes, as crianças poderão construir 

nhecimentos de diversas áreas e vivenciar situações significativas em grupo. 
Almanaque da familia: Livro de orientag,,ties que fornece informações. dicas e atividades 
para a criança e seus familiares, organizado em seções, o almanaque fomenta um 
envolvimento mais significativo dos familiares com a formação integral da criança e 
fortalece, assim, a parceria entre família e escola. O livro é impresso em papel Olhet. 
rampeado, com capa piás:rira no formato horizontal, em formato 27,5 x 20.5 ao 
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COLEÇÃO BURITI MIRIM-Livro para Educação Infantil II (alunos 4 anos)-1) Livro do 

.. . 
u no 31r 
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aluno; Material didático destinado a alunos na faixa etária de 4 anos, livro anual, que 
apresenta à criança assuntos desafiadores e Interessantes, que possibilitam a vivenda 
Integrada de diferentes áreas do conhecimento. É organizado ern oito unidades 
temáticas, com atividades relacionadas a diferentes eixos de aprendizagem. São elas: 
Jeitos de brincar, Eu e fitinha família; O que tem no jardim?: Passeio à praia; Profissões 
daqui e dali; Onde vive a preguiça de caleira: e Música e cinema.° livro do aluno é 
consundvel. Impresso em papel Offset, com acabamento em espiral com capa plástica, em 
formato 23 cm X 29 em. Caderno de cenários: conjunto de cenários, organizados em um 

'  caderno espirabdo, que permite desenvolver a imaginação das crianças de modo leve e 
prazeroso enquanto elas constroem e reconstroem histórias, explorando o próprio 
repertório e as narrativas que compõem a Coletãnea Presa e Poesia (exclusiva do 
professor).0 Caderno cie cenários é composto de imagens frente e versa, impresso em 
papel Offset com acabamento em espiral com capa plástica, em formato 29 cm x 23 an 
Caixa de jogos: Caixa retangular, confeccionada em material resistente, no formato 
aproximado 32 x 26,5 x 4 ao. A caixa de logos armazena todo o material cartonado 
ofer•ecidoaos estudantes, a saber: peças de seis jogos de regras; personagens do caderno 

-de cenários e letras móveis. A partir desses componentes, as crianças poderão construir 
conhecimentos de diversas áreas e vivenciar situações significativas em grupo. 
Almanaque da familia: Livro de orientações que fornece informações, dicas e atividades 
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para a criança e seus familiares, organizado em seções. o almanaque fomenta um 
envolvimento mak; significativo dos familiares com a formação integral da criança e 
fortalece, assim, a parceria entre família e escota. O livro é impresso em papel Offset, 
grampeado, com capa plástica, no formato iforizontai, em formato 27,5 x 20,5 cm. 
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COLEÇÃO BURITI MIRIM-Livro para Educação Infantil III (alunos 5 anos)-1) Livro do 
aluno: Material didática) destinado a alunos na faixa etária de 5 anos, livro anual, que 
apresenta à criança assuntos desafiadores e interessantes, que possibilitam a vivência 
integrada de diferentes áreas do conhecimento. É organizado em oito unidades 
temáticos. com atividades relacionadas a diferentes eixos de aprendizagem. São elas: 
Brincadeiras e esportes; Ene meus amigos.; O que tem na rua?; Vamos festejar!: Passeio 
à serra; crianças daqui e dali; Onde vive a onça-pintada; Teatro e poesia.0 livro do aluno 
é consumfvel, impresso em papel Offset, com acabamento em espiral com capa plástica, 
em formato 23 em X 29 em. Caderno de cenários: conjunto de cenários, organizados em 
um caderno espiralado, que permite desenvolvera imaginação das crianças de modo leve 
e prazerano enquanto elas constroem e reconstroem história% explorando o próprio 
repertório e as narrativas que compõem a Coletánea Prosa e Poesia (exclusiva do 
professor).0 Caderno de cenários é composto de imagens frente e verso, impresso em 
papel Offset, com acabamento em espiral com capa plástica, em formato 29 ao x 23 
cm.Caixa de jogos: Caixa retangular, confeccionada em material resistente, no formato 
aproximado 32 x 26.5 x 4 cm. A caixa de jogos armazena todo o material cartonado 
afamado aos estudantes, a saber peças de 06 (seis) jogos de regras; personagens do 
caderno de cenários e letras móveis. A partir desses componentes, as crianças poderão 
construir conhecimentos de diversas áreas e vivenciar situações significativas em grupo. 
Almanaque da família: Livro de orientações que fornece informações, dicas e atividades 
para a criança e seus familiares, organizado em seções, o almanaque fomenta um 
envolvimento Mais significativo dos familiares com a formaçào integral da criança e 
fortalece, assim, a parceria entre família c escola. O livro é impresso em papel Offset. 
grampeado, com ca_paldástIca, no formato horizontal, em formato 27.5 x 20,5 cm. 
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PROJETO EjA W/DERNA - Alfabetização - Volume 1. Livro do aluno: Material didático 
cansam-tive!, anual, interdisciplinar (Letramento e Alfabetização Linguística e 
Matemática), organizado em volume único. Em formato 205 min x 2.75 mm, gramatura 
miolo 75g c capa em Laminado Brilho, 250g, brochura. impresso em cores. Com 
atividades diversas e numerosas possibilidades de desenvolver as habilidades básicas - 

faiar, ouvir, ler e escrever -. o livro tem que apresentar os conteúdos de letramento e 
alfabetização linguística e de alfabetização matemática organizados em quatro unidades 
tamancas: Identidade; O mundo do trabalho; Manifestações culturais; Ambiente e 
sociedade, Abordar os tentas em textos, imagens e atividades que buscam desenvolver a 
leitura, a oralidade, a escrita e os conhecimentos matemáticos. 
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PROJETO EJA MODERNA- Anos Iniciais - Volume 2 (22 e 35) anos).Livro do aluno: 
Material dkiá tico consumfvel, anual, organizado em volume único. Em formato 205 min 
x 275 rrim„ gramatura miolo 75g e capa em Laminado Brilho, 250g, brochura, impresso 
em cores. Trabalhar os conteúdos de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Humanas 
(História e Geografia), Ciências e Arte em capítulos. Trabalhar os eixos temáticos ,0 
entorrio natural, social e cultural; A formação do território brasileiro; Sociedade e meio 
ambiente 

Und 1040 
Editora 

Moderna 



Processo: 
Folha: 
Rubrica: 

SEXRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO 
ESTADO DO MARANHÃO 

CNP): 30.728.420/0001-50 

46 

PROJETO EJA MODERNA - Anos Iniciais - Volume 3 (49 e 52 anos). Livro do aluno: 
Material didático consumível. anual, organizado em volume único. Em formato 205 =o 
x 275 mm, gramatura miolo 75g e capa em:laminado Brilho, 250g, brochura, impresso 
em cores, Trabalhar as cantenclin de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Humanas 
[História e Geografia). Ciências e Arte em capítulos. Trabalhar os eixos temáticos 
Direitos e deveres do cidadão; Participação e sociedade; Património Nacional. 
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47 PROJETO EJA MODERNA - Alfabetiza0o - 12 ano - Manual do Educador Und 40 'to 
dern 

48 PROJETO EJA MODRRNA • Anos iniciais29 e 32 ano - Manual do Educador Und 
Editora 

Moderna 

49 PROJETO EIA MODERNA - Anos Iniciais - 42 e ano -Manual do Educador 34 
Editora 

Moderna 

Atestamos que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em 
nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e 
responsabilidade com as obrigações assumidas. 

São Bernardo - MA, 1 de Maio de 2021 
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CONTRATQ DE FORNECIMENTO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS >I°. 008/2021. 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 005/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 20210007/2021 - CPL 

CONTRATO N2 202103019001 CPL- PMSII/MA 

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO/MA, ATRAVÉS 
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DE SÃO BERNARDO E DO OUTRO LADO A 
EMPRESA: EDSON P COSTA JUNIOR EIRELI-ME 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO/MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO BERNARDO, inscrita no CNPJ sob o 30.728.420/0001-50, com sede na Rua 
Cônego Nestor S/N- Centro - São Bernardo/MA, doravante denominada CONTRATANTE, neste alo, representada 
pela Secretário e Gestor da secretaria de Educação sr, FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO, portador da Cédula de 
Identidade n2 572348 e do CPF n2 182.609.183-15, residente e domiciliado na cidade de Magalhães de Almeida„ no 
uso de suas atribuições legais que lhe confere poderes para celebrar com a empresa: EDSON P COSTA JUNIOR 
EIRELI-ME, 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 PinKeiro Costa Junior, portador da cédula de identidade n° 36190096-X SSP-SP e CPF 
n°417.338.273-15. doravante denominada CONTRATADA, têm entre si justo e pactuado, nos termos contidos na 
proposta objeto do PP n2 005/2021, e PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 20210007/21 que se regerá pela Lei n.2
8.666/93, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO O presente CONTRATO tem por base legal o PROCESSO ADMINISTRATIVO 
N2 20210007/21  - CPL-PMSI3, tendo por objeto Aquisição de livros didáticos para educação infantil, fundamental 
I e II e EIA para atendimento da rede de ensino do município de São Bernardo/Ma, Integram o presente contrato, 
independentemente de transcrição, o edital seus anexos e a Proposta da Contratada. Conforme preceituar o artigo 
55 inciso Xl de vinculação ao edital de licitação ou termo que a dispensou ou inexigiu, ao convite e a proposta do 
licitante vencedor. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR 
O Valor global pela aquisição do objeto contratual é de R$: 1.731.013.00 (um milhão setecentos e trinta e um mil, 
treze reais), que inclui os tributos, encargos, frete ou despesas de qualquer natureza que incidam sobre o objeto do 
contrato. 

CLÁUSULA TERCEIRA DOS RECURSOS FINANCEIROS 
DOS TERMOS DE REFERÊNCIA: As despesas decorrentes da contratação da presente licitação correrão por conta 
de Recursos: 

EDUCAÇÃO 
12.361.0050.2035.0000 - MANUTENÇÃO DA SECREATRIA DE EDUCAÇÃO 
3.3.90.30.00 - Material De Consumo 
12.361.0832.2197.0000 - MANUT. E FUNC. DO ENSINO FUND. 402/0 
3.3.90,30.00 - Material De Consumo 

CLÁSULA QUARTA - DOS ACRÉSIMOS E SUPRESSÕES 
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões q e se 
fizerem necessários no fornecimento dos materiais, objeto deste contrato, até 25% (vinte e cinco) por cento do valor 
inicial atualizado do contrato, em observância ao art. 65 § 12 da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

ptgitalizado corn CarnScanner 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO 
ESTADO DO MARANHÃO 
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Rubrica: 

O presente contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e findar-se-á no dia 31/12/2021, podendo ser 
prorrogado, após manifestação das partes envolvidas, mediante Termo Aditivo, conforme artigo 57, inciso I, da Lei 
n° 8.666/93, e suas alterações. 

CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO 
A fiscalização do Contrato será efetuada por servidor designado pela Secretaria Lie administração: Sr. lzaniel Cutrim 
Bogéa que poderá a qualquer tempo, determinar o que for necessário à regularização da falta do fornecimento 
observando, hem como propor a aplicação das penalidades previstas deste instrumento. 

CLÁUSULA SÉTIMA- DO PAGAMENTO 
O pagamento será efetuado após apresentação da Nota fiscal correspondente aos produtos adquiridos já a Nota 
Fiscal deve estar devidamente atestada pelo Setor Competente e será efetivado no prazo de até 30 (trinta) dias 
contados da data do atesto. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os pagamentos, serão creditados em nome da CONTRATADA, mediante transferência 
bancaria em conta corrente da CONTRATADA da Agência tf 3507-6, Conta Corrente n° 81.265 Banco do 
Brasil: Código (000), uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste Contrato. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Qualquer erro ou omissão ocorrida na documentação fiscal será motivo de correção por 
parte da CONTRATADA e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja 
definitivamente sanado. 

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

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

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE 
O valor do presente Contrato só poderá ser reajustado durante o prazo de sua vigência, se houver aumento 
autorizado pelo governo Federal. 

CLÁUSMLA NONA; DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
A CONTRATANTE obrigar-se-á: 

a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato; 
b) Designar um servidor da Secretaria Municipal de Educação que será responsável pelo 
acompanhamento e fiscalização da execução do objeto do presente contrato. Ao servidor designado, 
compete entre outras obrigações, verificar a qualidade, inviolabilidade das embalagens, estado de 
conservação e validade dos produtos, anotando em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas a execução do contrato determinando o que for necessário a regularização das faltas 
ou defeitos observados; 
c) Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita da 
CONTRATADA, informações adicionais, para dirimir dúvidas e orienta-la em todos os casos 
omissos; 
d) As decisões e providencias que ultrapassarem as competências, do representante deverão ser 
solicitadas, a seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas convenientes; 
e) Receber o objeto do contrato na forma do art. 73, Inciso II, alíneas a e b da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA RÉCIMA - DAOWLIGAÇÔES DA CONTRATADA 
O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte. 
A CONTRATADA obrigar-se-á a: 

0.1aliaalo com CumScanne. 
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a) Entregar os serviços objeto deste contrato mediante emissão de Nota de Empenho ou Ordem de 
Serviços e cronograrna de entrega fornecido pela Secretaria Municipal de Educação, em estrita 
observância a sua proposta e ao Anexo VI, observando a qualidade. 

c) Manter preposto com anuência da Administração Municipal na localidade da prestação do 
serviço para representá-lo na execução do contrato e prestar esclarecimentos necessários ao 
servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento, e a Secretaria 
Municipal de Educação, quando solicitado; 
cl) Observar o horário do expediente administrativo, compreendido entre 08:00 h as 12:00 como 
sendo o horário administrativo para tratar sobre o contrato e serviços, de segunda a sexta-feira; 
e) Cumprir fielmente o estabelecido nas clausulas e condições do presente contrato e de seus 
documentos integrantes, com observância dos requisitos, bem como da legislação em vigor para 
perfeita execução do contrato; 
f) Arcar com todas as despesas, exigidas por lei, relativas ao objeto do contrato respondendo pelos 
encargos trabalhistas, previdenciários, e comerciais resultantes da execução do contrato e outros 
correspondentes; 
g) Responder pelos danos causados diretamente a administração ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução do contrato não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em face 
da fiscalização ou acompanhamento efetuado pela Secretaria Municipal de Educação; 
h) Reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste contrato em 
que se verificarem vícios, defeitos ou Incorreções resultantes da execução. 

CLÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 
O descurnprimento, total ou parcial, por parte da CONTRATADA, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, 
sujeitará a CONTRATADA as sanções previstas na Lei Federal riQ 8.666/93, aplicando nos artigos 81 a 88. 

PARÁGRAFO PRIMERO O atraso injustificado no cumprimento do objeto deste Contrato sujeitará a 
CONTRATADA, à multa de mora correspondente a 0,3% (três centésimos por cento) ao dia, sobre o valor do 
fornecimento, até o limite de 10% (dez por cento). 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Além da multa indicada no parágrafo anterior, a CONTRATANTE poderá. garantida a 
prévia defesa, aplicará CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou parcial do Contrato, as seguintes sanções: 

a) Advertência; 
b) Multa de 10 u/a (dez por cento) sobre o valor do Contrato; 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição. 
e) As sanções previstas nas alíneas 'a", "c" e "d" podendo ser aplicadas conjuntamente com a 
prevista na alínea 'Ia". 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à CONTRATADA 
e publicada no jornal Oficial do Estado ou DOU, constando o fundamento legal, excluídas os casos de aplicação das 
penalidades de advertências e multa demora. 

CLÁSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 
A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas 
em lei. 
Constituem motivos para a rescisão deste Contrato: 

a) - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 
b) - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 
c) - a lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade 
da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados; 
d) - o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento; 
e) a paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE:/ 
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f) - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, 

a sessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação não 

admitidas no edital e no contrato; 
g) - o desatendimento das determinações regulares emanadas pelo servidor a comissão 

designada para acompanhar e fiscalizara sua execução, assim como as Secretaria Municipal de 

Secretaria Municipal de Educação; 
h) - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do §19 do art. 67 
desta Lei Federal nQ 8.666/93; 
1) - a decretação ou a instauração de insolvência civil; 
j) - a dissolução da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA; 
k) - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que 
prejudique a execução do contrato; 
I) - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a 
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 
m) - a supressão, por parte da CONTRATANTE, compras, acarretando modificação do valor 
inicial do contrato além do limite permitido no § 19 do art. 65 desta lei; 
n) - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem 
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizam o mesmo prazo, 
independentemente do 
pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas 
desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado a CONTRATADA, nesses casos, 
o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja 
normalizada a situação; 
o) - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANE 
decorrentes dos fornecimentos já recebidos salvo em caso de calamidade pública, grave 
perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela 
suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurando o contraditório e a ampla defesa. 

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

CLASULA DÉCIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS 
Os serviços deverão ser entregues conforme Cronograma constante nos anexos planilhas orçamentárias, parte 
Integrante deste. 

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

PARÁGRAFO SEGUNDO - A critério da Prefeitura Municipal de SÃO BERNARDO poderá ser concedido novo prazo 
para recebimento dos serviços rejeitado. Ocorrendo a rejeição pela 24 vez, o contrato poderá ser rescindido. A 
CONTRATADA será notificada para regularizar no prazo Máximo de 15 (quinze) dias corridos, sob o risco de incidir 
nas penalidades previstas no Art. 87 da Lel n° 8.666/93; 

CLÁSULA DÉCIMA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES 
Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, no caso previsto no art. da Lei n° 8.666/93, 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - D&PUBLICAÇÃO 
Dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contados da sua assinatura, a CONTRATANTE providenciará a publicação em 
resumo, do presente Contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO 
O foro da Comarca de SÃO BERNARDO no Estado do Maranhão, será o competente para dirimir dúvidas ou 
pendências resultantes deste Contrato. 

E por estarem de acordo, depois de lido e ach_ad onforme o presente instrumento lavrado 
em 3 (três) vias de igual teor e forma, assinado pelas partes esTernunhas abai 

arso 
Fran as Carvalho 
5 etário e 4r da Educação 

CONTRATANTE 

EDSON P COST UNIR EIRELI-ME 
CNPJ NQ 278/0001-02 

EDSON PI O COSTA JUNIOR 
ADMINISTRADOR 

CPF:417.338.273-15 
RG:36190096-X SSP-5 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Rubrica: 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO 

ESTADO DO MARANIIÂO 
CNP.): 313.728,420/0001•5O 

  LOTE 1-141VRO PARA A PROVA BRASIL, 
Especi fica ça o  Und QId  Mires 

OLEÇÂO APROVA IRRASIL-CA DERNO UNI) 425 Fia I r 
LINGUA PORTUGUESA PARA l' ANO Do motaSNis 
ENSINO FUNDAMENTAL I • ALUNO: Lisro 
consumiv cl para disciplina dc Língua Portuguesa, 
deverá ser destinado aos alunos do I" ano do Ensino 
Fundamental I, composto no mínimo por 100 (cem) c 
no máximo por 120 (cento c %Mie) páginas impressas 
em papel Offset com aproximadamente 90g/in', com 
acabamento cm 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. 11:Adenda, 
texto jornalístico, legenda. et-write, receita culinária, 
regras dc jogo, lenda c fábulas. Cada lição deverá ser 
planejada para uma aula de aproximadamente 55 
(cinquenta c cinco) minutos, a serem trabalhadas uma 

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 litro. sem folhas a parte, um desafio de leitura 
c uni simulado, para que se possa avaliar o processo dc 
aprendizagem, sendo esta, uma etapa indispensável no 
processo crescente de aquisição de conhecimento. A 
sequei-teia de conteúdos deve estar organizada de 
acordo com os conteinkm definidos pela Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC) para o ano, 
considerando uma ordem  crescente dc dificuldade. 
GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA Um) 24 EDITORA 
BRASIL-CADERNO LÍNGUA PORTUGUESA MODERNA 
PARA 1" ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I - 
PROFESSOR: Livro consumirei para disciplina de 
Língua Portuguesa, deverá ser destinado aos 
professores do I' ano do Ensino Fundamental I, 
composto por no mínimo 95 (noventa e cinco) páginas 
impressas em papel OlTset com aproximadamente 
90g,/m3, com acabamento em brochura, empastado com 
capa plástica, no formato aproximado de 23,0em 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 
etalhadas 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 c que são 
explorados nas questões propostas no simulado e 
indicação das habilidades e competéneias avaliadas, 
om base nas Matrizes de Referéncia do Saar, 

sobretudo a Avaliação Nacional de Alfabetização 
(ANA) Cada página deverá comer 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 
deserivols intento das questões, imitindo trabalhos 
preliminares e finais essenciais, relação tios conteúdos 
desentolv idos nas paginas, al aii de, suip,esiões de 
atividades taso sejam_ ubsrsjsJas tlilit'uol(kkiles • 

V.‘,Lnig.RS) I v.TotAirRs) 
R$ ri2.0o 

42,00 408,00 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO 
ESTADO DO MARANHÃO 

CNPJ: 30.728.420/0001-50 

Deverão acompanhar o Guia do Professor 04 (quatro) 
fichas para registro de Desafios de Leitura que avaliem 
a fluência leitora dos estudantes, impressas cm Offset 
com aproximadamente 75g,/tu1 cm formato aproximado 
de 27.0ein x 40,0cin. Deverão ser realizadas, no 
mínimo, 0-1 (quatro) capacitacões presenciais, 
realizadas por paiagogo, com carga horária mínima de 
02 (duas) horas cada, com a finalidade apresentação c 
implantação do projeto c 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 dc 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 2" ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL I - ALUNO: Livro 
consumivel para disciplina dc Língua Portuguesa, 
deverá ser destinado aos alunos do 2° ano do Ensino 
Fundamental I, composto no mínimo por 100 (cem) c 
no máximo por 120 (cento c vinte) paginas impressas 
em papel Offset com aproximadamente 90g/in2, com 
acabamento em espiral empastado com capa plástica, 
no formato 20,5cm x 27,5cm, organizados no mínimo 
cm 10 (dez) lições, compostas pelos seguintes 
conteúdos: leituras de adivinha, trava-lingua, parlenda, 
texto jornalístico, legenda, convite, receita culinária, 
regras de jogo, lenda c fábulas. Cada lição deverá ser 
planejada para uma aula dc aproximadamente 55 
(cinquenta c 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 
c um simulado, para que se possa avaliar o processo dc 
aprendizagem, sendo csta, 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 dc dificuldade. 

Und 425 EDITORA 
MODERNA 

R$ 112,00 RS 47.600,00 

GUIA DE RECURSOS DIDÁTICOS APROVA 
BRASIL- PARA 2' ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL I - PROFESSOR: Livro 
consumivel para disciplina de Língua Portuguesa, 
deverá ser destinado aos professores do 2° ano do 
Ensino Fundamental I, cornçosto por no mínimo 95 
(noventa c cinco) páginas impressas em papel Offsct 
com aproximadamente 90g/n , com acabamento em 
brochura, empastado com capa plástica, no formato 
aproximado dc 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 c também para cada simulado, para ajudar 
os alunos no momento da correção das questões 
propostas, relação dos conteúdos desenvolvidos nas 
lições anteriores c que são explorados nas questões 
propostas no simulado e indicação das habilidades c 
competências avaliadas. com base nas Matrizes de 
Referência do Saeb. sobretudo a Avaliação Nacional de 
Alfabetização (ANA). Cada página deverá conter a 

Und 24 EDITORA 
MODERNA 

RS 142,00 RS .-108,00 
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reprodução reduzida da página do livro do aluno 
gabaritado, relação das habilidades c capacidades 
essenciais do aluno para aprendizagem dos conteúdos 
da lição, comentários, sugestões c orientações 
específicas para o desenvolvimento das questões, 
incluindo trabalhos preliminares c finais essenciais'
relação dos conteúdos desenvolvidos nas páginas, além
de sugestões dc atividades caso sejam observadas 
dificuldades. Deverão acompanhar o Guia do 
Professor. 04 (quatro) fichas para registro de Desafios 
de Leitura que avaliem a flu4neia leitora dos 
estudantes, impressas cm Offset com aproximadamente 
75giniz em formato aproximado de 27,0cm x 40,0em. 
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 c 
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 
compete-mias de habilidades do Saeb, a partir da 
observação do desempenho dos estudantes, da turma e 
da rede de ensino. 

5 COLEÇÃO APROVA BRASIL-CADERNO 
LÍNGUA PORTUGUESA PARA 3° ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL I - ALUNO: Livro 
consumivel para disciplina de Língua Portuguesa, 
deverá ser destinado aos alunos do 3" ano do Ensino 
Fundamental 1. composto no mínimo por 100 (cem) e 
no máximo por 120 (cento c vinte) páginas impressas 
em papel Offset com aproximadamente 90g/m2, com 
acabamento em espiral empastado com capa plástica, 
no formato 20,5cin 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 c 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 
c um simulado, para que se possa avaliar o processo de 
aprendizagem, sendo esta, uma etapa indispensável no 
processo crescente de aquisição de conhecimento. A 
sequéneia de conteúdos deve estar organizada de 
acordo coro os conteúdos definidos pela Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC) para o 3° ano, 
considerando uma ordem crescente de dificuldade. 

Und 456 EDffoR.A 
MODERNA 

RS 112,00 RS 31.072,00 

6 GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA 
BRAS1LCADERNO  LINGUA PORTUGUESA 
PARA 3° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 - 
PROFESSOR: Livro consumivel para disciplina de 
Língua Portuguesa, deverá ser destinado aos 
professores do 3" ano do Ensino Fundamental 1. 
composto por no mínimo 95 (noventa e cinco) 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, com no mínimo 10 (der.) lições. Deverá ser 
destinado aos professores do 3' ano do Ensino 

Und 24 EDITORA 
MODERNA 

R$ 142,00 RS 3.4(J ,00 

DigNallzedo cern CamScannet 



• 

sant 1 ARIA MUNICIPAL Of FDUCAÇÂO 

FUNDO MUNICIPAL DE tnucAçAn 
rarrt 1111RA MUNICIPAL or sim BERNARDO 

CSTADO DO MARANHÃO 
CNPJ:10,7 /R,470/0001•SO 
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cortirtedits dr-m.11%1,1s idos nas I içCses anteriores e mie são 

xplocritios nas iniesliNes pospostas no simulado C 

lI II Iç ' dos lodulitlades e onmethiti as as aliadas. 
com base nas Main ers de R cierNcia do Saelt, 
sobretudo a A.. al i ação National de A I (abei mação 
1 ANA Cada pagina do eus 11.001Cf a reprodução 
reciorida da pag ma do i,. m do aluis+ gabaritado, 
frin40 thO habilidades c capacidades essenciais tio 
&hino para aprenduage-m dos cometidos tia lição, 

siigesh7tes e ot ieni" Nes espec ficas para o 
5.1~‘ Oh ;mento das qmstiks. lu indo trabalhos 
prelimunue. e finais essenciais. relação dos comeinkts 
deseus ol s idos nas páginas, alem de sugesicNes de 
mis idades ç aso sejam obsers til focukialca 
11:‘ 030 acompanhar o Guia tio Professor, 04 (quilim) 
fichas para registro de 17c-saltos de Leitura que as aliem 
a Boémia leitora dos estudantes, impressas cio OfTSCi 

com aproximadamente 75g/m em formato aproximado 
dc 27,0cm 40.0cm Des erào ser 'calmadas, no 
nii rumo, 04 (quatro) capacitaçóes presenciait, 
real i /Mas por pedagogo. com carga boiaria ',intima de 
02 (duas) horas cada, com a finalidade apresentação c 

lidam do ;ti meto c matei ial didático Como pane 
integrante da tifota. deve •se incluir uma proposta Jc 

al ;ação Diagnostica, a ser aplicada no inicio do ano 
Icusu com o obtens tf Página 3 de 21) de opoi tutiiar uni 
planei alumio ti i ais asserto o 110 que dl/ respeito 00 
110bAIIM COM competencias de habilidades do Saeb, a 

anil da Obs.en ação do desempenho dos esitiçbuites, da 
anula e tia lede de cosmo 
(.01.E('AO A PROX'A IlltASI 1.-E 'A 17-ÉRN)— tind 
LIN(aJA PORTUGUESA PARA -V ANO 1/0 
ENSINO FUNDAMENTAL 1 - ALUNO: Livro 
consumis cl para disciplina de lingua Portuguesa. 
do ria ser destinado aos alunos do 4 ano do Ensino 
Fundamental I, composto no mimoso por infl (CM) C 
no :nas imo por 120 (cento e une) paginas impressas 
ii papel °Met coni aproximadamente kroginti, curo 

acabamento cm espiral empastado colo capa plástica. 
rio formato 20,5ciui s 27,5crii, togam fados ito injuriou 

o (0 ide/ lições, compostas pelos seguintes 
cometidos leituras de adis infla, Iras adingua, parlenda, 
texto jornalístico, legenda. vaio fie, ieceita enlutaria, 
regras de „rogo, lenda e fabulas Cada lição do era SCF 

1011CP1,117 1)010 uma aula de amo madaiticote 55 
cinquenta e coser)) mil mios. a se: ein ti atulhadas uma 

por semana, contendo tal elas colo graus 
proc.; ciso s os de dificuldade s oh cudo direi entes 
halo' I idades A cada bloco de cometidos trabalhados do 
lis ro (110es r, ir aluno de1e1 á 4:41e0/10.11 1~11110 no 
mi 1 it ar lis ro. bçlli a paire, um desafio Je leitura 

e uno simulado. para que se poNNiaa.. 4Inn ii 1,10r0p.i41 

aproodi ericei iv 14114.10 1:514„ kanit: etapa indispetisrisel 
panx-sm, 0:M.Cille de aquisição de coulieciiiitano A 

tie tiniu:tidos d'. estar gari liada kk 
erkt,.. 50111 05 comeudos definidos pela 11~ Nacional 
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