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PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 04/2019 
 
 
MUNICÍPIO DE ANDRÉ DA ROCHA/RS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO    
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019  
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL  
 
 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL OBJETIVANDO 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
EDUCAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA 
DE ENSINO E MATERIAL DIDÁTICO PARA A 
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E 
ENSINO FUNDAMENTAL 

 
 

VILMAR JOSÉ MARCON, Prefeito Municipal em Exercício de André da Rocha/RS, no uso de suas 
atribuições legais e de conformidade com a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, 
torna público, para o conhecimento dos interessados, que instaurou Processo de Licitação, na 
modalidade Pregão, se reunirão o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, designada por Portaria, com a 
finalidade de receber propostas e documentos de habilitação, para contratação de empresa 
especializada em educação para fornecimento de sistema de ensino e material didático, 
processando-se essa licitação nos termos da Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, e do Decreto 
Municipal nº 1.081/2016,com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, LC nº. 123/06 e Lei Municipal n.º 830/2010.  

 
1 - DO OBJETO: 
O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada em educação para 
fornecimento de sistema de ensino e material didático à escola municipal (educação infantil e séries 
iniciais do ensino fundamental), composto por livro didático para alunos e professores da rede regular 
de ensino, além de assessoramento pedagógico, sistema de monitoramento institucional, portal de 
educação na internet e ferramenta de avaliação a ser utilizada com alunos inseridos no Ensino 
fundamental e Educação Infantil, de acordo com a tabela abaixo e as especificações técnicas 
constantes no Anexo VI do edital. 
 
01.02 – Quantidade estimada de alunos e valores máximos aceitos para a contratação: 

EDUCAÇÃO INFANTIL N.º DE ALUNOS PREÇO UNITÁRIO 
MÁXIMO 

ALUNO/ANO 

VALOR TOTAL 

Berçário 10 356,40 3.564,00 

Maternal 15 356,40 5.346,00 

Pré I 10 437,80 4.378,00 

Pré II 10 
 

437,80 4.378,00 

SÉRIES INICIAIS DO 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 

N.º DE ALUNOS PREÇO UNITÁRIO 
MÁXIMO 

ALUNO/ANO 

VALOR TOTAL 

1º Ano 13 471,92 6.134,96 

LOCAL DATA HORÁRIO 

Sala de Licitações-Centro Administrativo Municipal-André da Rocha/RS 01/02/2019 09:00 
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2º Ano 17 471,92 8.022,64 

3º Ano 14 471,92 6.606,88 

4º Ano 15 471,92 7.078,80 

5º Ano 20 471,92 9.438,40 

 
2 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 
2.1. Para participação no certame, o licitante, além de atender ao disposto no item 7 deste edital, 
deve apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação em dois envelopes distintos, 
lacrados, fechados e identificados, respectivamente como nº 01 e 02, para o que sugere-se a seguinte 
inscrição: 
 
MUNICÍPIO DE ANDRÉ DA ROCHA/RS   MUNICÍPIO DE ANDRÉ DA ROCHA/RS 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019    PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS                   ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

LICITANTE: (nome da Empresa)    LICITANTE: (nome da Empresa) 
ENDEREÇO:       ENDEREÇO: 
 
3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 
3.1. O licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao Pregoeiro, diretamente ou através 
de seu representante que, devidamente identificado e credenciado por meio legal, será o único 
admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse do representado. 
3.2. A documentação referente ao credenciamento deverá ser apresentada fora dos envelopes.  
3.3. O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 
a) se dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado da empresa proponente, deverá ser 
apresentada cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado; em 
se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 
documento de eleição de seus administradores; no caso de sociedade civil, inscrição do ato 
constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício; em se tratando de empresa ou 
sociedade estrangeira em funcionamento no País,  decreto de autorização, no qual estejam 
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura 
e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame. 
b) se representante legal, deverá apresentar: 
b.1) instrumento público ou particular de procuração, em que conste o nome da empresa outorgante, 
bem como de todas as pessoas com poderes para a outorga de procuração, e, também, o nome do 
outorgado, constando ainda, a indicação de amplos poderes para dar lance(s) em licitação pública; 
ou 
b.2) termo de credenciamento (conforme modelo no Anexo II deste edital) outorgados pelos 
representantes legais do licitante, comprovando a existência dos necessários poderes para 
formulação de propostas e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame. Em ambos os 
casos (b.1 ou b.2), deverá ser acompanhado do ato de investidura do outorgante como dirigente da 
empresa. 
3.3.1.  É obrigatória a apresentação de documento de identidade. 
c) se empresa individual, o registro comercial, devidamente registrado. 
3.4. Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar o 
credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma delas invalida o 
documento para os fins deste procedimento licitatório. 
3.5. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatória a 
presença da licitante ou de seu representante em todas as sessões públicas referentes à licitação. 
3.6 - A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos artigo 42 a 45 da Lei 
complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar, no momento do credenciamento, 
declaração, firmada por contador, de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno 
porte. 
OBS.: Todos os documentos, exigidos no presente instrumento convocatório, poderão ser 
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião, por servidor 
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público do Município de André da Rocha, retirados Via Internet, ou publicação em órgão da imprensa 
oficial. 
 
4 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 
4.1. No dia, hora e local mencionados no preâmbulo deste Edital, na presença das licitantes e demais 
pessoas presentes à Sessão Pública do Pregão, o Pregoeiro, inicialmente, receberá as amostras do 
material juntamente com os envelopes nºs 01 - PROPOSTA DE PREÇO e 02 - DOCUMENTOS. 
4.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita a 
participação de nenhum licitante retardatário. 
4.3. O Pregoeiro realizará o credenciamento dos interessados, os quais deverão comprovar por meio 
de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais e para a prática dos 
demais atos do certame. 
 
5 - PROPOSTA DE PREÇO: 
5.1. A proposta deverá ser apresentada datilografada ou impressa por meio eletrônico, sem rasuras, 
ressalvas ou entrelinhas, redigidas em linguagem clara, sendo a última datada e assinada pelo 
representante legal da empresa, preferencialmente nos moldes sugeridos no Anexo I deste edital, e 
deverá conter: 
a) Razão social completa da empresa, endereço atualizado, CNPJ, telefone/fax/e-mail (se houver) e 
nome da pessoa indicada para contatos; 
b) Declaração, a seguir relacionada, assinada pelo representante legal do licitante de que a proposta 
vigorará pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data-limite prevista para 
entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º, da Lei nº 8.666/93 e art. 6º da Lei nº 10.520, de 17-07-
2002; 
c) Proposta Financeira, o envelope nº 01, deverá conter a proposta comercial em uma via escrita, 
contendo dados necessários à identificação do licitante, valor unitário e total devendo ser assinada 
pelo licitante ou seu representante credenciado.   
d) Preço: Deve ser indicado preço total líquido, em moeda nacional.  No referido preço deverão estar 
incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações 
trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre o contrato.  
O Preço não poderá exceder o valor referência constante na tabela no item 1.2, sob pena de 
desclassificação da proposta.  
e) Prazo: Deve ser indicado o prazo necessário para que a empresa disponha dos serviços previstos 
no objeto. Este prazo será até 15 de fevereiro de 2019, observando o início do ano letivo, conforme 
calendário escolar.  
f) Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no máximo, duas 
casas decimais após a vírgula.  
 
6 - DO RECEBIMENTO DAS AMOSTRAS E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

a) Abertura dos invólucros contendo as amostras do material didático para elaboração de laudo 
atestando a compatibilidade do material didático apresentado às especificações descritas 
neste Edital, levando em consideração a qualidade do material didático, tanto na forma de 
apresentação, bem como o conteúdo pedagógico, conforme necessidades da Rede Municipal 
de Educação e critérios constantes no presente edital, com auxílio de profissionais da 
Secretaria Municipal de Educação. 

b) Após aprovado a amostra dos materiais didáticos, dar-se-á prosseguimento a abertura do 
envelope nº 01 - PROPOSTA FINANCEIRA exclusivamente das empresas que tiverem suas 
AMOSTRAS aprovadas; 

6.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, o autor da oferta de valor 
mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superior àquela poderão fazer novos 
lances verbais e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a proclamação do vencedor. 
6.2. Não havendo, pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, poderão 
os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances verbais e 
sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 
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6.3. No curso da sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores 
serão convidados, individualmente, a apresentarem novos lances verbais e sucessivos, em valores 
distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço, até a proclamação 
do vencedor. 
6.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para 
determinação da ordem de oferta dos lances. 
6.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra ao licitante, 
na ordem decrescente dos preços, sendo admitida a disputa para toda a ordem de classificação. 
6.6. É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 
6.7. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às 
penalidades constantes no item 12 - DAS PENALIDADES deste Edital. 
6.8. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a 
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo 
licitante, para efeito de ordenação das propostas. 
6.9. Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta escrita de 
menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo, o Pregoeiro, negociar 
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 
6.10. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocados pelo Pregoeiro, os licitantes 
manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 
6.11. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço 
apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-o 
com os valores consignados em Planilha de Custos, decidindo, motivadamente, a respeito. 
6.12. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será declarado 
vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações deste edital, com o 
preço de mercado e ofertar o menor preço unitário.  
6.13. Serão desclassificadas: 
a) as propostas que não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; as que 
contiverem opções de preços alternativos; as que forem omissas em pontos essenciais, de modo a 
ensejar dúvidas, ou que se oponham a qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não 
atenderem aos requisitos do item 5; 
b) as propostas que apresentarem preços manifestamente inexequíveis. 
6.14. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital. 
6.15. Da sessão pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de 
outros, o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na 
ordem de classificação, da análise da documentação exigida para habilitação e dos recursos 
interpostos. 
6.16. A Sessão Pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quaisquer 
informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao setor de licitações deste 
Município, conforme subitem 13.1 deste Edital. 
6.17. Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para 
continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes. 
 
7 – DA HABILITAÇÃO: 
7.1 – Para fins de habilitação neste Pregão, o licitante deverá apresentar, dentro do 
ENVELOPE Nº. 02, os documentos de habilitação a seguir relacionados: 
7.1.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
a) Cédula de Identidade dos Diretores; (Não é necessário para as empresas que já apresentaram 
este documento no momento do credenciamento).; 
b) Registro Comercial no caso de Empresa Individual; (Não é necessário para as empresas que já 
apresentaram este documento no momento do credenciamento). 
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhada de documentos de eleição 
de seus administradores. (Não é necessário para as empresas que já apresentaram este 
documento no momento do credenciamento). 
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d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício e respectivas alterações contratuais. (Não é necessário para as empresas que já 
apresentaram este documento no momento do credenciamento). 
e)  Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 
no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 
quando a atividade assim o exigir. 
7.1.2 – REGULARIDADE FISCAL / TRABALHISTA: 
a) Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União; 
b) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do licitante; 
c) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante; 
d) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa; 
f)  Declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal, 
conforme o modelo do Decreto Federal n° 4.358/2002. 
g) Declaração da licitante, de que não pesa contra si, declaração de inidoneidade e sob as 
penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo para contratar com o Poder Público. 
h) Declaração emitida atestando que a empresa não possui em seu quadro societário servidor público 
da ativa, ou empregado de empresa pública, ou de sociedade de economia mista. 
i) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica 
j) Atestado de capacidade técnica, expedido por órgãos públicos ou por empresas públicas ou 
privadas, comprovando a execução pela licitante, de atividades pertinentes e compatíveis com o 
objeto da licitação. 
7.2 – O envelope de documentação deste pregão que não for aberto ficará em poder do pregoeiro 
pelo prazo de 30 (trinta) dias, a partir da homologação da licitação, devendo o licitante retirá-lo, após 
aquele período, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope. 
 
8 - DA ADJUDICAÇÃO: 
8.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o licitante será declarada vencedora, 
sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 
8.2. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o Pregoeiro inabilitará a licitante e 
examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, assim, 
sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada 
vencedora, ocasião em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que 
seja obtido preço melhor. 
8.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro proclamará a vencedora, 
proporcionando, a seguir, a oportunidade aos licitantes para que manifestem a intenção de interpor 
recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação, imediata e motivada, importará na decadência 
do direito de recurso por parte do licitante. Constará na ata da Sessão a síntese das razões de recurso 
apresentadas, bem como o registro de que todas os demais licitantes ficaram intimados para, 
querendo, manifestarem-se sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, após o 
término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todos, vista imediata do processo. 
 
9 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 
9.1. Tendo o licitante manifestado motivadamente a intenção de recorrer na Sessão Pública do 
Pregão, terá ele o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões de recurso. 
9.2. Os demais licitantes, já intimados na Sessão Pública supracitada, terão o prazo de 03 (três) dias 
corridos para apresentarem as contrarrazões, que começará a correr do término do prazo da 
recorrente. 
9.3. A manifestação na Sessão Pública e a motivação, no caso de recurso, são pressupostos de 
admissibilidade dos recursos. 
9.4. As razões e contrarrazões do recurso deverão ser encaminhadas, por escrito, ao Pregoeiro, no 
endereço mencionado no preâmbulo deste Edital. 
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9.5. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de 
recurso. 
 
10 - DO RECEBIMENTO: 
10.1. – Os serviços deverão ser executados durante o ano de 2019, determinados e fiscalizados pela 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo. 
 
11 - DO PAGAMENTO: 
11.1. O pagamento será efetuado em até 08 (oito) vezes sendo cada bimestre com duas parcelas, 
vencíveis em 30 (trinta) e 60 (sessenta) dias corridos a cada bimestre, após entrega do material 
didático e apresentação de nota fiscal correspondente e do laudo de execução emitido pela Secretaria 
responsável pela solicitação. 
11.2. As despesas decorrentes do presente edital correrão à conta da seguinte dotação orçamentária, 
por conta do orçamento de 2019: 
0701 2025 Manutenção das atividades do Ensino Infantil  
339032040000-Material Educacional 
0701 2040-Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental  
339032040000- Material educacional   
 
12. DO CONTRATO ADMINISTRATIVO: 
12.1. A Administração convocará o vencedor da Licitação para assinar o Contrato, aceitar ou retirar 
o instrumento, no prazo de até 05 (cinco) dias após a homologação, sob pena de decair do direito à 
contratação sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. 
12.2. Se dentro do prazo o convocado não assinar o contrato, a Administração convocará os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, em igual prazo e nas 
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados pelo 
índice do IGPM, ou então revogará a licitação, sem prejuízo da aplicação da pena de multa, no valor 
correspondente a 10% (dez por cento) do valor do contrato. 
12.3. O prazo do Contrato é de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por aditamento até o limite legal 
permitido, se houver interesse de ambas as partes e nos limites dos quantitativos previstos neste 
edital, inclusive devendo-se observar eventual necessidade de ser o objeto e valores acrescidos até 
o limite de 25% do valor do contrato, nos termos da Lei Federal Nº 8.666/93. Havendo prorrogação 
do Contrato, o preço poderá ser corrigido monetariamente, a pedido da contratada, a cada período 
de 12 (doze) meses, pelo IGPM/FGV ou índice que vier a substituí-lo. 
12.4. Do contrato a ser assinado com o vencedor da licitação constarão, além das cláusulas 
consignadas anteriormente, as demais cláusulas necessárias previstas no art. 55 da Lei n. º 8.666/93, 
e as possibilidades de rescisão do contrato, na forma determinada nos arts. 77 a 79 da referida lei. 
12.5. O Município a qualquer momento, independentemente de qualquer notificação judicial ou 
extrajudicial, obedecido o interesse público, poderá suprimir parcial ou totalmente roteiro(s) objeto 
deste instrumento. 
12.6. Sem prejuízo de plena responsabilidade da contratada, todos os serviços serão fiscalizados 
pelo Município, através da Secretaria Municipal de Educação. 
12.7. A Contratada prestará todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município, cujas 
reclamações se obriga a atender, prontamente. 
12.8. Atendendo a necessidade e a conveniência da Administração, os valores e o(s) objeto(s) 
contratados poderão sofrer alteração até o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total 
contrato, como previsto na Lei Federal Nº 8.666/93. 
 
13 – DAS PENALIDADES: 
13.1 – A licitante ficará sujeita, no caso de inexecução total ou parcial do contrato, às seguintes 
penalidades, garantido o direito de ampla defesa; 
13.1.1 – Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, para as quais 
haja concorrido; 
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13.1.2 – multa sobre o valor total do contrato atualizado; de 0,5% (meio por cento) ao dia de atraso, 
limitado ao máximo de 10% (dez por cento) pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma de 
legislação pertinente, sem prejuízo da aplicação das demais sanções e penalidades previstas na lei 
federal nº 8.666/93; 
13.1.3 – suspensão do direito de contratar com o Município pelo prazo de 01 (um) ano, na hipótese 
de reiterado descumprimento das obrigações contratuais. 
13.1.4 – Declaração de Inidoneidade para contratar com a Administração Pública. 
13.2. Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17-07-2002, o licitante, sem prejuízo das demais 
cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, impedido de licitar 
e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e descredenciado do Cadastro do 
Município, nos casos de: 
a) ausência de entrega de documentação exigida para habilitação; 
b) apresentação de documentação falsa para participação no certame; 
c) retardamento da execução do certame, por conduta reprovável;  
d) não-manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação; 
e) comportamento inidôneo; 
f) cometimento de fraude fiscal; 
g) fraudar a execução do contrato; 
h) falhar na execução do contrato. 
13.3. Na aplicação das penalidades prevista no Edital, o Município considerará, motivadamente, a 
gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou contratado, podendo 
deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, "caput", 
da Lei nº 8.666/93. 
13.4. As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso. 
13.5. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
 
14 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
14.1. Qualquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de 
interpretação do Edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município de André da Rocha/RS, setor 
de licitações, sito na Rua Marcolino Pereira Vieira, n.º1393 ou pelos telefones/fax (054) 3611-1334, 
no horário de expediente, preferencialmente, com antecedência mínima de 03 (três) dias da data 
marcada para recebimento dos envelopes. 
14.2. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente Pregão 
encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Município, setor de licitações. 
14.3. Ocorrendo a decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão transferidas, 
automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal subsequentes aos ora fixados. 
14.4. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que os licitantes façam constar em sua documentação 
o endereço e os números de fax e telefone e e-mail. 
14.5. O proponente que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência do Município 
de André da Rocha/RS, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8666/93, sobre o 
valor inicial  contratado. 
14.6. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de 
fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
14.7. A Administração poderá revogar a licitação por interesse público, devendo anulá-la por 
ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal nº 
8666/93). 
14.8. São anexos deste Edital: 
ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
ANEXO II – MODELO DE CREDENCIAMENTO 
ANEXO III – LISTA DE MATERIAIS  
ANEXO IV –MINUTA DO CONTRATO 
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14.9. Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de Nova Prata-RS, para 
dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato decorrente, com expressa renúncia a outro 
qualquer, por mais privilegiado que seja. 
14.10. Cópia completa do edital poderá ser obtido, no horário de expediente, junto a Prefeitura 
Municipal ou no “site” www.andredarocha.rs.gov.br, ou no horário de expediente pelo fone 54 3611-
1334. 

      

 

 

     André da Rocha, 17 de janeiro de 2019 

 

  

     _______________________________, 
       VILMAR JOSÉ MARCON   
                      Prefeito Municipal Em Exercício  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este Edital foi examinado e 

aprovado por esta Assessoria 

Jurídica. 

 

Em_____-_______-_____. 

 

__________________ 
Assessor Jurídico 

http://www.andredarocha.rs.gov.br/
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ANEXO I – PREGÃO Nº 02/2019 

 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

 
 
 Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto do Pregão nº 02/2019, acatando 
todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo: 
 
Subitem 5.1 do edital: 
 
a) Razão Social, CNPJ, endereço/telefone/fax/e-mail: 
 
b) Declaração, especificadas na letra b.1..... (validade da proposta de 60 dias) 
 
c & d) Proposta Financeira / Preço......... (descrever as características do serviço oferecido).  
 
e) Disponibilidade para início dos serviços: ....... (no máximo até 15 de fevereiro de 2019):  
 
Obs: O preenchimento do presente anexo acarretará a conformidade da proposta da licitante com 
todas as características do objeto e exigências constantes no edital.  
 
 
 
Local e data. 
  
 
 

______________________________________ 

Assinatura do(s) dirigente(s) da empresa 
Nome do dirigente da empresa 
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ANEXO II – PREGÃO Nº 02/2019 

 

 
MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 
 
 
 

 
 Através do presente, credenciamos o(a) Sr.(a) __________, portador(a) da cédula de identidade 

nº __________ e do CPF nº __________, a participar da licitação instaurada pelo Município de 

__________, na modalidade de Pregão, sob o nº 02/2019 na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, 

outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa ____________________, CNPJ 

nº __________, bem como formular propostas e praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

 

 

 Local e data. 

  
 
 

______________________________________ 

Assinatura do(s) dirigente(s) da empresa 
Nome do dirigente da empresa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obs.: 1. Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar o 
credenciamento, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste procedimento 
licitatório. 
 2. Este credenciamento deverá vir acompanhado, obrigatoriamente, do documento exigido no 
subitem 3.3. letra "b.2", do edital (se representante legal, instrumento público ou particular de procuração). 
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ANEXO III –PREGÃO PRESENCIAL N.º 02/2019 
 

LISTA DE MATERIAIS  

 
EDUCAÇÃO INFANTIL 0 a 5 ANOS 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS MATERIAIS DIDÁTICOS 
 

  Material didático para crianças de 0 a 5 anos com sequências didáticas que respeitam as etapas 

do desenvolvimento cognitivo, físico-motor, social e afetivo da criança.  

  Material didático para crianças de 0 a 5 anos com proposta pedagógica embasada na concepção 

interacionista, a qual promove a autonomia e o protagonismo infantil.  

  Material didático para crianças de 0 a 5 anos com dinâmicas de aprendizagens interativas, com 

objetivo de proporcionar avanços no desenvolvimento intelectual, físico-motor e socioafetivo e que 

ressaltam a importância do brincar e das interações entre crianças e entre crianças e adultos.  

  Material didático para crianças de 0 a 5 anos com proposta pedagógica que integra os eixos 

previstos no Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil e os campos de experiências 

propostos pela Base Nacional Comum Curricular.  

  Material didático para crianças de 0 a 5 anos que apresenta jogos, brincadeiras e canções da 

cultura popular; desafios motores; e, modalidades expressivas, como a dança, a dramatização e 

experiências de articulação entre as expressões corporal, sonora, musical e plástica.  

  Material didático para crianças de 0 a 5 anos com propostas de trabalho que consideram os 

processos pedagógicos de organização curricular, de transcendência didática e de organização 

do tempo didático, com propostas de interação que respeitam a diversidade e a individualidade, 

valorizando os conhecimentos prévios trazidos pela criança.  

  Material didático para crianças de 0 a 5 anos cuja organização curricular considera a mediação 

pedagógica levando em conta as necessidades de cada faixa etária para o melhor atendimento 

aos diferentes níveis de gradação, complexidade, profundidade e sistematização dos eixos de 

trabalho e campos de experiências.  

  Material didático para crianças de 0 a 5 anos com projeto gráfico adequado a essa faixa etária, 

colorido, atraente, com espaços adequados para registro e com imagens contextualizadas aos 

conteúdos trabalhados.  

  Material didático para crianças de 0 a 5 anos que apresenta propostas de trabalho que promovem 

a relação entre o real e o imaginário.  

  Material didático para crianças de 0 a 5 anos que apresenta situações didáticas com 

intencionalidade educativa e que prioriza a integração e a articulação entre as diferentes 

linguagens.  

 

  Material didático para crianças de 0 a 5 anos que valoriza as suas experiências cotidianas e o seu 

conhecimento prévio como referenciais às novas aprendizagens.  

  Material didático para crianças de 0 a 5 anos que prioriza o brincar e as brincadeiras como 

linguagem fundamental para a inserção e compreensão da realidade.  
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  Material didático para crianças de 0 a 5 anos que apresenta uma variedade de brincadeiras, 

brinquedos, jogos e histórias que potencializam os saberes e conhecimentos fundamentais às 

crianças dessa faixa etária.  

  Material didático para crianças de 0 a 5 anos que integra as ações do educar e do cuidar, como 

funções indissociáveis e, também, essenciais para o melhor desenvolvimento das atividades 

propostas.  

  Material didático para crianças de 0 a 5 anos que apresenta conceitos norteadores e estruturantes 

como a brincadeira, a descoberta, a interação, a afetividade e o desenvolvimento integral.  

  Material didático para crianças de 0 a 5 anos respaldado em autores renomados nas áreas da 

Psicologia e da Educação como: Piaget, Vygotsky, Wallon, Winnicott e Kishimoto.  

  Material didático para crianças de 0 a 5 anos com livros didáticos, em tamanho e disposição, 

adequados para a faixa etária das crianças.  

  Material didático para crianças de 0 a 5 anos que privilegia o trabalho com os eixos de 

conhecimento, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento e os campos de experiências.  

  Material didático para crianças de 0 a 5 anos que privilegia o cuidar, o brincar, as brincadeiras e 

as interações.  

 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO LIVRO DO PROFESSOR 

  Livro para o professor que trabalha com crianças de 0 a 5 anos com organização didática baseada 

em princípios que orientam a ação docente e que disponibilizam instrumentos que potencializam 

a aprendizagem.  

  Livro para o professor que trabalha com crianças de 0 a 5 anos com orientações sobre como as 

crianças aprendem e subsídios para que o professor tenha ciência dos conhecimentos 

privilegiados no material didático.  

  Livro para o professor que trabalha com crianças de 0 a 5 anos com orientações metodológicas 

que respaldam o seu trabalho, com base em reflexões e encaminhamentos didáticos, visando uma 

melhor efetivação da prática pedagógica.  

  Livro para o professor que trabalha com crianças de 0 a 5 anos que contempla proposta de ensino, 

orientação didática, saberes e conhecimentos, reflexões acerca dos objetivos propostos nas 

diferentes práticas, avaliação e referenciais bibliográficos.  

 

  Livro para o professor que trabalha com crianças de 0 a 5 anos com as páginas do livro do aluno, 

em formato reduzido, acompanhadas de orientações metodológicas.  

  Livro para o professor que trabalha com crianças de 0 a 5 anos que apresenta o quadro de 

conhecimentos, saberes e valores, relacionado à proposta pedagógica de cada eixo e campo de 

experiências, aos encaminhamentos metodológicos e aos objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento específicos das unidades.  

  Livro para o professor que trabalha com crianças de 0 a 5 anos com sugestões de atividades e 

de leituras que evidenciam o processo avaliativo, com base em situações de interação entre o 

professor e a criança.  

  Livro para o professor que trabalha com crianças de 0 a 5 anos a partir de unidades de trabalho 

que visam organizar as sequências didáticas propostas, as quais possibilitam a apropriação dos 

saberes e conhecimentos fundamentais às crianças, associados às suas experiências.  
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  Livro para o professor que trabalha com crianças de 0 a 5 anos, complementado com recursos 

pedagógicos que ampliam o conhecimento de mundo, a sensibilidade estética, o encantamento e 

a curiosidade, despertando a imaginação, a criatividade e o conhecimento da criança.  

  Livro para o professor que trabalha com crianças de 0 a 5 anos que apresenta unidades didáticas 

que privilegiam temas pertinentes às situações e às experiências concretas da vida cotidiana das 

crianças e seus saberes.  

  Livro para o professor que trabalha com crianças de 0 a 5 anos que disponibiliza dados teóricos 

sobre o desenvolvimento infantil, propondo ações pedagógicas que auxiliam no cotidiano dos 

professores.  

  Livro para o professor que trabalha com crianças de 0 a 5 anos que possibilita reflexão, seleção, 

organização, planejamento, mediação e monitoramento do conjunto das práticas desenvolvidas 

em sala de aula e das interações promovidas, com vistas ao desenvolvimento integral das 

crianças.  

  Livro para o professor que trabalha com crianças de 0 a 5 anos que orienta o trabalho referente 

aos eixos de conhecimento, aos direitos de aprendizagem e desenvolvimento e aos campos de 

experiências.  

  Livro para o professor que trabalha com crianças de 0 a 5 anos com proposta pedagógica que 

integra os eixos previstos no Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil e articula os 

campos de experiências assegurados na Base Nacional Comum Curricular.  

  Livro para o professor que trabalha com crianças de 0 a 5 anos com proposta pedagógica que 

orienta quanto às condições necessárias para que a criança aprenda e se desenvolva, 

assegurando-lhes os direitos de conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-

se.  

 
DESCRIÇÃO DA COLEÇÃO- 0 A 18 MESES 

 
Material para o bebê 
          

 01 (um) livro didático anual para registro das importantes experimentações dos bebês. Material 
em formato horizontal; capa confeccionada em papel resistente, com impressão colorida; miolo 
impresso em papel de qualidade e em quatro cores, com destaque para o projeto gráfico 
adequado à faixa estaria do bebê; acabamento em espiral. 

 02 (dois) livros de literatura infantil, impressos em papel de qualidade e em quatro cores. Material 
com capa confeccionada em papel e impressão colorida. 

 01 (uma) agenda escolar composta por páginas numeradas e textos informativos nas páginas de 
abertura para cada mês do ano. Instrumento informativo de comunicação entre a creche e a 
família. Material em formato vertical e espiralado.        

 01 (uma) maleta com alça, para o transporte e acondicionamento do material didático, 
confeccionada em material resistente. 
 

Material para o professor 
 

 01 (um) livro didático anual com orientações metodológicas para registro das importantes 
experimentações realizadas com bebês. Material em formato horizontal; capa confeccionada em 
papel resistente e impressão colorida; miolo impresso em papel de qualidade, em quatro cores; e, 
acabamento em espiral. 
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 01 (um) livro didático anual para consulta e formação continuada do professor.Material em formato 
vertical; capa confeccionada em papel resistente e impressão colorida; miolo impresso em papel 
de qualidade e em quatro cores; e acabamento em espiral. 

 02 (dois) livros didáticos anuais, sendo 01 (um), para cada semestre, para subsidiar a prática 
pedagógica do professor a partir de sequências didáticas. Material em formato vertical; capa 
confeccionada em papel resistente e impressão colorida; miolo impresso em papel de qualidade e 
em quatro cores e acabamento em espiral. 

 01 (um) livro didático anual com subsídios teóricos para o professor acompanhar as atividades em 
sala de aula e o desenvolvimento dos bebês. Material em formato vertical; capa confeccionada em 
papel resistente e impressão colorida; miolo impresso em papel de qualidade e em quatro cores; 
acabamento em espiral. 

 02 (dois) livros de literatura infantil, com os mesmos títulos dos livros do aluno, impressos  em 
papel de qualidade e em quatro cores. Material com capa em papel resistente e impressão 
colorida. Materiais de apoio complementares confeccionados em papel resistente, tais como: 
cartaz para chamada, metro de crescimento, cartaz para identificação de turma, reprodução de 
obras de arte, fantoches, sinalizadores de porta e móbile.        

 01 (um) CD organizado em seções para auxiliar o trabalho pedagógico com recitação de poemas 
e parlendas; narração de histórias infantis; e gravação de sons e ruídos em diferentes contextos. 

          

 01 (uma) agenda escolar composta de páginas numeradas e textos informativos nas páginas de 
abertura para cada mês do ano. Instrumento informativo e formativo de comunicação entre a 
creche ea família. Material em formato vertical e espiralado.         

 01 (uma) maleta com alça, confeccionada em material resistente, para o transporte e 
acondicionamento do material didático. 

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO MATERIAL DIDÁTICO – 0 a 18 MESES 
           

 Livro didático para o registro das experimentações dos bebês          

 Livro didático para o bebê de 0 a 18 meses com projeto gráfico que se assemelha a um álbum 
de fotografias e que pode ser utilizado para registro das suas conquistas e experimentações. 
Material didático para o bebê de 0 a 18 meses que possibilita o registro, em tabela própria, a 
data de cada conquista, conforme o ritmo do seu desenvolvimento e da aprendizagem. 

 Atividade no material didático para o bebê de 0 a 18 meses que possibilitam o registro das suas 
preferencias alimentares e musicais.            

 Material didático para o bebê de 0 a 18 meses que apresenta dicas de prevenção de acidentes 
comuns a essa faixa etária  

 Material didático para o bebê que contém textos informativos compostos de dicas e cuidados 
próprios, indicados para a fase de desenvolvimento de 0 a 18 meses. 

 Proposta metodológica no material para o bebê de 0 a 18 meses que propõe a parceria entre 
profissionais da creche e a família, quanto a realização de atividade e registros. 

 
Livro didático para consulta e formação continuada do professor 

 Material para o professor que trabalha com bebês de 0 a 18 meses que valoriza a 
formação continuada em relação à transformação da sociedade, a importância da 
tecnologia e ao modo como o bebê se desenvolve na atualidade.  

 Proposta didática do livro para o professor que trabalha com os bebês de 0 a 18 meses 
que retrata as alterações corporais que acontecem durante a passagem dos primeiros 
anos de vida da criança. 

 Material didático para o professor que trabalha com os bebês de 0 a 18 meses que 
possibilita discussão sobre os seus vínculos e desenvolvimento afetivo. 

 Material didático para o professor que trabalha com os bebês de 0 a 18 meses que propicia 
a reflexão sobre a organização e a importância dos espaços da creche para o 
desenvolvimento infantil. 
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 Proposta didática para o professor que trabalha com bebês de 0 a 18 meses que orienta 
para a exploração dos espaços com finalidade específicas para o bebês, tais como: a 
literatura, brinquedos e o uso de fantasias. 

 Material didático para professor que trabalha com bebês de 0 a 18 meses que apresenta 
propostas de projetos didáticos e sequências de ações com objetivos gerais e específicos. 

 Proposta didática para o professor que trabalha com bebês de 0 a 18 meses que explora 
a organização da rotina na creche. 

 Material didático para o professor que trabalha com bebês de 0 a 18 meses com propostas 
voltadas ao lúdico e ao brincar. 

 

 Material para o professor que trabalha com bebês de 0 a 18 meses que apresenta um 
quadro com dicas de materiais, de texturas e de brinquedos indicados pelo Inmetro, que 
complementam os trabalhos realizados na creche. 

 Material para o professor que trabalha com os bebés de O a 18 meses que contempla 
exemplos práticos, nos quais os atos de educar e de cuidar se complementam. 

 Proposta didática para o professor que trabalha com os bebés de O a 18 meses que 
apresenta dicas para uma postura inclusiva. 

 Material didático para o professor que trabalha com os bebés de O a 18 meses que 
apresenta sugestões quanto ao toque, ao vínculo, à conversa, à leitura de histórias e 
poemas, bem como à organização de um espaço flexível, propiciando a autonomia e 
protagonista infantil 

 Material para o professor que trabalha com os bebés de O a 18 meses que contempla 
temas relacionados à inserção e à participação da família na creche. 
Livro didático para subsídio às práticas pedagógicas do professor 

 Material didático para o professor que trabalha com os bebés de O a 18 meses que 
apresenta encaminhamentos pedagógicos para a sala de aula. 

 Material para o professor que trabalha com os bebés de O a 18 meses que valoriza a s 
características e o desenvolvimento integral, considerando as maneiras pelas quais o 
bebê aprende. 

 Material didático para o professor que trabalha com os bebés de O a 18 meses que 
propicia suporte pedagógico para um planejamento flexível. 

 Proposta de atividades para o professor que trabalha com os bebés de O a 18 meses 
que possibilita discutir a organização, a rotina e o acolhimento do bebé na creche. 

 Material didático para o professor que trabalha com os bebês de O a 18 meses que 
orienta para procedimentos práticos relacionados à higiene, à recepção do bebê, aos 
objetos de apego, à massagem e aos estímulos. 

 Material para o professor que trabalha com os bebés de O a 18 meses com propostas de 
atividades a serem executadas na área externa da creche. 
Material didático para o professor que trabalha com os bebés de O a 18 meses que 
apresenta uma sequência didática embasada em jogo que envolve os cinco sentidos. 

 Material didático para o professor que trabalha com os bebés de O a 18 meses que 
apresenta indicação de discografia para o bebê. 
 

Livro didático para acompanhamento das atividades e o desenvolvimento dos bebês 
 

 Proposta para o professor que trabalha com bebês de 0 a 18 meses que possibilita avaliar 
o cotidiano da creche, em situações informais. 

 Material para o professor que trabalha com bebês de 0 a 18 meses que apresenta 
exemplos de avaliações adotadas em algumas instituições de ensino, com uma proposta 
de ressignificação das práticas avaliativas. 

 Material para o professor que trabalha com bebês de 0 a 18 meses que apresenta 
sugestões de como documentar os progressos, avanços, limites, dificuldades do bebê e 
dos profissionais que atuam no fazer pedagógico da creche. 

 Material didático para o professor que trabalha com bebês de 0 a 18 meses que apresenta 
orientações quanto ao registro das fichas de acompanhamento. 



                                   ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                                             
                                    MUNICÍPIO DE ANDRÉ DA ROCHA 

                                     “PEQUENO GRANDE PAGO” 
                                     NOSSA TERRA, NOSSO VALOR 
 

 

 16 

 Material para o professor que trabalha com bebês de 0 a 18 meses que apresenta dicas 
de como registrar o que é observado em relação aos avanços do desenvolvimento infantil. 

 Material didático para o professor que trabalha com bebês de 0 a 18 meses que apresenta 
sugestões para registro das ações e atividades desenvolvidas. 

 
DESCRIÇÃO DA COLEÇÂO - 18 a 36 MESES 

 
Material para a criança  

 60 (sessenta) lâminas de experimentação, sendo 30 (trinta) para cada semestre, que atendem as 
propostas de trabalho apresentadas nas sequências didáticas para as crianças de 18 a 36 meses. 
Material em formato horizontal; capa confeccionada em papel resistente, com impressão colorida; 
páginas destacáveis, com espaço para o registro do nome da criança e da data da produção, 
impressas em papel de qualidade, em quatro cores, com destaque para o projeto gráfico adequado 
à faixa etária da criança; e, acabamento em espiral.  

 Kít anual composto por materiais de texturas diversas: lixa, tecido, plástico transparente e bolha, 
teta, adesivo e papelão ondulado.  

 02 (dois) livros de literatura infantil, impressos em papel de qualidade e em quatro cores. Material 
com capa confeccionada em papel resistente e colorido.  

 01 (uma) agenda escolar composta por páginas numeradas e textos informativos nas páginas de 
abertura para cada mês do ano. Instrumento informativo e formativo de comunicação entre a 
creche e a família. Material em formato vertical e espiralado.  

 01 (uma) maleta com alça, para o transporte e acondicionamento do material didático, 
confeccionada em material resistente.  

 
Material para o professor  

 01 (um) livro didático anual para consulta e formação continuada do professor. Material em formato 
vertical; capa confeccionada em papel resistente e impressão colorida; miolo impresso em papel 
de qualidade e em quatro cores; e, acabamento em espiral.  

 02 (dois) livros didáticos anuais, sendo 01 (um) para cada semestre, destinados para subsidiar a 
prática pedagógica do professor por meio de sequências didáticas. Material em formato vertical; 
capa confeccionada em papel resistente e impressão colorida; miolo impresso em papel de 
qualidade e em quatro cores; e, acabamento em espiral.  

 01 (um) livro didático anual com subsídios para o professor acompanhar as atividades em sala de 
aula e o desenvolvimento da criança. Material em formato vertical; capa confeccionada em papel 
resistente, com impressão colorida; miolo impresso em papel de qualidade e em quatro cores; e, 
acabamento em espiral. 

 60 (sessenta) lâminas de experimentação, sendo 30 (trinta) para cada semestre, que atendem as 
propostas de trabalho apresentadas nas sequências didáticas para as crianças de 18 a 36 meses. 
Material em formato horizontal; capa confeccionada em papel resistente, com impressão colorida; 
páginas destacáveis, com espaço para o registro do nome da criança e da data da produção, 
impressas em papel de qualidade, em quatro cores, com destaque para o projeto gráfico adequado 
à faixa etária da criança; e, acabamento em espiral.  

 Kit anual composto por materiais de texturas diversas: lixa, tecido, plástico transparente e bolha, 
tela, adesivo e papelão ondulado.  

 02 (dois) livros de literatura infantil, com os mesmos títulos dos livros do aluno, impressos em 
papel de qualidade e em quatro cores. Material com capa em papel resistente e colorido.  

 Materiais de apoio complementares confeccionados em papel resistente, tais como: cartaz para 
chamada, cartaz para identificação da turma, reproduções de obras de arte, máscara, fantoches 
e sinalizadores de porta.  

 01 (um) CD organizado em seções para auxiliar o trabalho pedagógico, com recitação de poemas 
e de parlendas; narração de histórias infantis; e, gravação de sons e ruídos em diferentes 
contextos. 

 01 (uma) agenda escolar composta por páginas numeradas e textos informativos nas páginas de 
abertura para cada mês do ano. Instrumento informativo e formativo de comunicação entre a 
creche e a família. Material em formato vertical e espiralado.  
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 01 (uma) maleta com alça, confeccionada em material resistente, para o transporte e 
acondicionamento do material didático.  

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO MATERIAL DIDÁTICO - 18 a 36 MESES 

 
Lâminas para experimentação do aluno  

 Material didático para a criança de 18 a 36 meses que possibilita a sua identificação e 
personalização, por meio de um trabalho relacionado à fotografia.  

 Material para a criança de 18 a 36 meses que contempla experimentação de expressões faciais e 
reconhecimento das emoções.  

 Atividades para a criança de 18 a 36 meses que propiciam experimentação com massa de 
modelar. 

 Material que possibilita à criança de 18 a 36 meses descobrir novas sensações em atividades que 
utilizam adesivos.  

 Material para a criança de 18 a 36 meses que trabalha com a experimentação de sons e 
movimentos, propiciando novas aprendizagens. 

 Proposta de trabalho que propicia à criança de 18 a 36 meses, construir novas aprendizagens, 
com experimentos que sugerem a utilização de tecidos e tintas. 

 Material didático para a criança de 18 a 36 meses que envolve experimentações com a oralidade, 
coordenação motora, ritmo, equilíbrio e socialização infantil.  

 Atividades que propiciam à criança de 18 a 36 meses, vivenciar experiências com diversas 
texturas, como lixa e plástico bolha.  

 Proposta de trabalho que possibilita à criança de 18 a 36 meses, manusear argila.  

 Atividades para a criança de 18 a 36 meses que propõem experimentos com elementos e sons da 
natureza, propiciando a descoberta de novas sensações.  

 Material didático para a criança de 18 a 36 meses que propõe a experimentação com luz e 
sombras. 

 
 
 
 

Livro didático para consulta e formação continuada do professor 
 

 Material para o professor que trabalha com as crianças de 18 a 36 meses que valoriza a formação 
continuada em relação à transformação da sociedade, à importância da tecnologia e o modo como 
a criança se desenvolve na atualidade. 

 Proposta didática do livro para o professor que trabalha com as crianças de 18 a 36 meses que 
retrata as alterações corporais que acontecem durante a passagem dos primeiros anos de vida da 
criança.  

 Material didático para o professor que trabalha com as crianças de 18 a 36 meses que destaca os 
principais comportamentos e conquistas, que podem ser verificados durante o seu processo de 
desenvolvimento psicossocial.  

 Material didático para o professor que trabalha com as crianças de 18 a 36 meses que possibilita 
discussão sobre os seus vínculos e desenvolvimento afetivo. 

 Material para o professor que trabalha com as crianças de 18 a 36 meses que propicia a reflexão 
sobre a organização e a importância dos espaços da creche para o desenvolvimento infantil. 

 Proposta didática para o professor que trabalha com as crianças de 18 a 36 meses que orienta 
para a exploração dos espaços com finalidades específicas para a criança, tais como: a literatura, 
os brinquedos e o uso de fantasias. 

 Material didático para o professor que trabalha com as crianças de 18 a 36 meses que apresenta 
propostas de projetos didáticos e sequências de ações com objetivos gerais e específicos.  

 Proposta didática para o professor que trabalha com as crianças de 18 a 36 meses que explora a 
organização da rotina na creche.  

 Material didático para o professor que trabalha com as crianças de 18 a 36 meses com propostas 
voltadas ao lúdico e ao brincar.  
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 Material para o professor que trabalha com as crianças de 18 a 36 meses que apresenta um 
quadro com dicas de materiais, de texturas e de brinquedos indicados pelo Inmetro, que 
complementam os trabalhos realizados na creche.  

 Material para o professor que trabalha com as crianças de 18 a 36 meses que contempla exemplos 
práticos, nos quais os atos de educar e do cuidar se complementam.  

 Proposta didática para o professor que trabalha com as crianças de 18 a 36 meses que apresenta 
dicas para uma postura inclusiva.  

 Material didático para o professor que trabalha com as crianças de 18 a 36 meses que apresenta 
sugestões quanto ao toque, ao vínculo, à conversa, à leitura de histórias e poemas, bem como à 
organização de um espaço flexível, propiciando a autonomia e o protagonismo infantil.  

 Material para o professor que trabalha com as crianças de 18 a 36 meses que contempla temas 
relacionados à inserção e à participação da família na creche.  
 
Livro didático para subsídio às práticas pedagógicas do professor  
 

 Material para o professor que trabalha com as crianças de 18 a 36 meses que possibilita 
experiências com brincadeiras que respeitam a infância e promovem o protagonismo infantil. 

 Material didático para o professor que trabalha com as crianças de 18 a 36 meses que contempla 
sequências didáticas referentes à consciência corporal, ao respeito à diversidade, ao 
desenvolvimento da identidade e da autonomia infantil.  

 Material para o professor que trabalha com as crianças de 18 a 36 meses que explora contos de 
fadas.  

 Material para o professor que trabalha com as crianças de 18 a 36 meses que apresenta sequência 
didática específica, a partir de diferentes vivências e experiências sobre a fotografia.  

 Material para o professor que trabalha com as crianças de 18 a 36 meses que envolve diferentes 
possibilidades de atividades com histórias, poemas, músicas, brincadeiras e jogos de exploração. 

 Atividades para o professor que trabalha com as crianças de 18 a 36 meses que contemplam o 
uso a lupa, caleidoscópio, lanterna e binóculos.  

 Material para o professor que trabalha com as crianças de 18 a 36 meses que apresenta 
orientações para confecção de instrumentos musicais, com sucata.  

 Material didático para o professor que trabalha com as crianças de 18 a 36 meses que apresenta 
sequência didática sobre o calor, a luz e a sombra, bem como as sensações de frio e quente. 

 Material para o professor que trabalha com as crianças de 18 a 36 meses que ressalta os conceitos 
de claro e escuro, dia e noite.  

 Material para o professor que trabalha com as crianças de 18 a 36 meses com propostas de 
atividades envolvendo lanternas, luminárias e retroprojetor.  
 

Livro didático para acompanhamento das atividades e do desenvolvimento das crianças 
 

 Proposta para o professor que trabalha com as crianças de 18 a 36 meses que possibilita avaliar 
o cotidiano da creche, em situações informais.  

 Material para o professor que trabalha com as crianças de 18 a 36 meses que apresenta exemplos 
de avaliações adotadas em algumas instituições escolares, com uma proposta de ressignificação 
das práticas avaliativas. 

 Material para o professor que trabalha com as crianças de 18 a 36 meses que apresenta sugestões 
de como documentar os progressos, avanços, limites, dificuldades da criança e dos profissionais 
que atuam no fazer pedagógico da creche.  

 Material didático para o professor que trabalha com as crianças de 18 a 36 meses que apresenta 
orientações quanto ao registro das fichas de acompanhamento.  

 Material para o professor que trabalha com as crianças de 18 a 36 meses que apresenta dicas de 
como registrar o que é observado em relação aos avanços do desenvolvimento infantil.  

 Material didático para o professor que trabalha com as crianças de 18 a 36 meses que apresenta 
sugestões para o registro das ações e das atividades desenvolvidas. 

 
DESCRIÇÃO DA COLEÇÃO - 3 ANOS 
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Para a criança 

 02 (dois) livros didáticos, sendo 01 (um) para cada semestre, contendo a integração entre os eixos: 
Identidade e Autonomia; Movimento; Música; Artes Visuais; Linguagem Oral e Escrita; Natureza e 
Sociedade; e, Matemática. Material em formato horizontal; capa confeccionada em papel 
resistente, com impressão colorida; miolo impresso em papel de qualidade e em quatro cores, com 
destaque para o projeto gráfico adequado à faixa etária das crianças; material de apoio 
confeccionado em papel com gramatura maior que a do miolo; e acabamento em espiral, com 
picote. 

 01 (um) livro didático anual que possibilita à criança o registro e a interação com o brincar, 
valorizando a brincadeira enquanto uma manifestação social e cultural. 

 Material em formato horizontal; capa confeccionada em papel resistente, com impressão colorida; 
miolo impresso em papel de qualidade e em quatro cores, com destaque para o projeto gráfico 
adequado à faixa etária das crianças; material de apoio confeccionado em papel com gramatura 
maior que a do miolo; e acabamento em espiral, com picote. 

 01 (uma) maleta com alça, para o transporte e acondicionamento do material didático, 
confeccionada em material resistente. 
 

Para o professor 

 02 (dois) livros didáticos, sendo 01 (um) para cada semestre, contendo a integração entre os eixos: 
Identidade e Autonomia; Movimento; Música; Artes Visuais; Linguagem Oral e Escrita; Natureza e 
Sociedade; e. Matemática. Material em formato vertical; capa confeccionada em papel resistente, 
com impressão colorida; miolo impresso em papel de qualidade e em quatro cores; material de 
apoio no próprio livro, acabamento em espiral. 

 01 (um) livro didático anual que possibilita à criança o registro e a interação com o brincar, 
valorizando a brincadeira enquanto uma manifestação social e cultural. Material em formato 
vertical; capa confeccionada em papel resistente, com impressão colorida; miolo impresso em 
papel de qualidade e em quatro cores, com destaque para o projeto gráfico adequado à faixa etária 
das crianças; e, acabamento em espiral. 

 01 (um) livro didático anual de Arte e Educação Física, em formato vertical, acabamento em 
espiral, capa confeccionada em papel resistente e miolo impresso em quatro cores. 

 01 (um) CD que complementa o livro didático por eixos e o livro didático de Arte composto de 
diferentes géneros musicais, narração de histórias infantis, recitação de poemas e sons. 

 Materiais de apoio complementares, consumível, confeccionado em papel resistente, composto 
por 01 (um) cartaz "régua do crescimento" e 01 (um) calendário anual, com picote, organizado em 
12 (doze) cartazes, sendo 1 (um) para cada mês do ano. 

 01 (uma) maleta com alça, para o transporte e acondicionamento do material didático, 
confeccionada em material resistente. 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO MATERIAL DIDÂTICO -3 ANOS 
 

 Material didático para a criança de 3 anos com um personagem que acompanha e direciona as 
atividades desenvolvidas pela criança, de modo que se familiarize e se identifique com o material. 

 Material didático para a criança de 3 anos que possibilita, por meio de atividades e propostas 
diferenciadas, a promoção de atitudes solidárias e de cuidado na sua interação com crianças e 
adultos. 

 Material didático que possibilita que a criança de 3 anos assuma personagens a ligados ao 
cotidiano nas brincadeiras de faz de conta. 

 Material didático que possibilita à criança de 3 anos, comparar características de colegas 
(tamanho, altura, etnia, preferências, moradias) identificando semelhanças e diferenças. 

 Material didático para a criança de 3 anos, com atividades que promovem a prática corporal por 
meio de brincadeiras tradicionais e de faz de conta. 

 Material didático para a criança de 3 anos que demonstra a valorização das características do seu 
corpo, nas diversas atividades das quais participa, como em momentos de cuidado de si e do 
outro, em jogos, histórias e em atividades artísticas. 
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 Material didático para a criança de 3 anos que apresenta diálogos que abordam os diferentes 
assuntos, por meio de rodas de conversa e brincadeiras. 

 Material didático para a criança de 3 anos com propostas que relatam de modo expressivo, 
experiências e fatos acontecidos, histórias de livros, filmes e peças teatrais. 

 Material didático que possibilita à criança de 3 anos expressar seus sentimentos e opiniões, 
usando a linguagem verbal. 

 Material didático para a criança de 3 anos com propostas de produções escritas convencionais ou 
não, em situações com função social significativa. 

 Material didático para a criança de 3 anos que explora sons produzidos por materiais, objetos e 
instrumentos musicais, acompanhados por diversos tipos de canção. 

 Material didático que possibilita que a criança de 3 anos identifique as possibilidades de se 
expressar em diferentes linguagens, como: desenho, cinema, música, movimento e teatro. 

 Material didático para a criança de 3 anos que destaca conteúdos que recriam danças, cenas de 
teatro, histórias, músicas. 

 Material didático para a criança de 3 anos com atividades que relatam as transformações 
observadas em materiais, animais, pessoas e no ambiente. 

 Material didático para a criança de 3 anos com propostas de trabalho que solicitam a classificação 
e ordenação de objetos considerando um atributo (tamanho ou peso ou cor ou outro atributo). 
 

DESCRIÇÃO DA COLEÇÃO 4 ANOS 
Para a criança  

 04 (quatro) livros didáticos, sendo 01 (um) para cada bimestre, cuja organização didático-
metodológica está estruturada nos cinco campos de experiências propostos pela Base Nacional 
Comum Curricular. Material em formato horizontal; capa confeccionada em papel resistente, com 
impressão colorida; miolo impresso em papel de qualidade e em quatro cores, com destaque para 
o projeto gráfico adequado à faixa etária das crianças; material de apoio confeccionado em papel 
com gramatura maior que a do miolo; e, acabamento em espiral, com picote.  

 01 (uma) maleta com alça, para o transporte e acondicionamento do material didático, 

confeccionada em material resistente.  

Para o professor  

 04 (quatro) livros didáticos, sendo 01 (um) para cada bimestre, cuja organização didático-

metodológica está estruturada nos cinco campos de experiências propostos pela Base Nacional 

Comum Curricular. Material em formato vertical; capa confeccionada em papel resistente, com 

impressão colorida; miolo impresso em papel de qualidade e em quatro cores; material de apoio 

no próprio livro; e, acabamento em espiral.  

 01 (um) livro didático anual de Arte e Educação Física, em formato vertical, acabamento em 

espiral, capa confeccionada em papel resistente e miolo impresso em quatro cores.  

 01 (um) CD que complementa o livro didático integrado e o livro didático de Arte composto de 
diferentes gêneros musicais, narração de histórias infantis, recitação de poemas e sons.  

 01 (uma) maleta com alça, para o transporte e acondicionamento do material didático, 
confeccionada em material resistente.  

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO MATERIAL DIDÁTICO 4 ANOS  
 

 Material didático para criança de 4 anos com um personagem que acompanha e direciona as 

atividades desenvolvidas ao longo do trabalho proposto, de modo que ela se familiarize e se 

identifique com o material.  

 Material didático para a criança de 4 anos que possibilita o entendimento da importância das regras 

básicas de convívio social, por meio de brincadeiras de faz de conta.  

 Material didático para a criança de 4 anos com proposta de trabalho que possibilita a prática de 

habilidades comunicativas, ampliando sua compreensão acerca das mensagens dos colegas.  
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 Material didático para a criança de 4 anos que explora gestos e movimentos de sua cultura, no 

cuidado de si e nas diversas brincadeiras corporais e de faz de conta que participa.  

 Material didático para a criança de 4 anos que explora formas de deslocamento no espaço, 

combinando movimentos e orientações diversas.  

 Material didático para a criança de 4 anos que possibilita a criação de novos elementos para as 

histórias que ouve.  

 Material didático para a criança de 4 anos que contempla atividades com ditados de textos orais 

feitos por ela própria, e o professor passa a ser o seu escriba.  

 Material didático para a criança de 4 anos que utiliza diferentes materiais, suportes e 

procedimentos para grafar, explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes.  

 Material didático que estimula a criança de 4 anos a compartilhar, com outras crianças, situações 

de cuidado com as plantas e com os animais nos espaços da instituição ou fora dela.  

 Material didático que possibilita que a criança de 4 anos consiga identificar relações espaciais 

(dentro e fora, em cima, embaixo e ao lado) e temporais (antes e depois).  

 Material didático que propõe que a criança de 4 anos registre o que observou ou mediu, fazendo 

uso mais elaborado da linguagem do desenho, da matemática e da escrita, de forma não 

convencional, ou utilizando recursos tecnológicos.  

 Material didático que propõe à criança de 4 anos atividades que privilegiam as interações e as 

brincadeiras como eixos estruturantes da aprendizagem e do desenvolvimento infantil.  

 Material didático para a criança de 4 anos que fornece elementos e recursos gráficos, visuais e 

orais que a instrumentalizam quanto à iniciação dos processos de alfabetização e letramento.  

 Material didático para a criança de 4 anos que contempla os campos de experiência: O eu, o outro 

e o nós; Corpo, gestos e movimentos; Traços, sons, cores e formes; Escuta, fala, pensamento e 

imaginação; e, Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.  

 Material didático para a criança de 4 anos que propicia atividades nas quais possa observar, 

questionar, levantar hipóteses, fazer julgamentos, concluir e, dessa forma, assimilar novos 

conhecimentos.  

     DESCRIÇÃO DA COLEÇÃO 5 ANOS  
Para a criança 
 

 04 (quatro) livros didáticos, sendo 01 (um) para cada bimestre, cuja organização didático-
metodológica está estruturada nos cinco campos de experiências propostos pela Base Nacional 
Comum Curricular. Material em formato horizontal; capa confeccionada em papel resistente, com 
impressão colorida; miolo impresso em papel de qualidade e em quatro cores, com destaque para 
o projeto gráfico adequado à faixa etária das crianças; material de apoio confeccionado em papel 
com gramatura maior que a do miolo; e acabamento em espiral, com picote.  

 01 (uma) maleta com alça, para o transporte e acondicionamento do material didático, 
confeccionada em material resistente.  

 
Para o professor 

 04 (quatro) livros didáticos, sendo 01 (um) para cada bimestre, cuja organização didático-
metodológica está estruturada nos cinco campos de experiências propostos pela Base Nacional 
Comum Curricular. Material em formato vertical; capa confeccionada em papel resistente, com 
impressão colorida; miolo impresso em papel de qualidade e em quatro cores; material de apoio 
no próprio livro; e, acabamento em espiral.  

 01 (um) livro didático anual de Arte e Educação Física, em formato vertical, acabamento em 

espiral, capa confeccionada em papel resistente e miolo impresso em quatro cores.  

 01 (um) CD que complementa o livro didático integrado e o livro didático de Arte composto de 
diferentes gêneros musicais, narração de histórias infantis, recitação de poemas e sons.  
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 Material de apoio complementar, consumível, confeccionado em papel resistente, composto por 
01 (um) cartaz referente à temática.  

 01 (uma) maleta com alça, para o transporte e acondicionamento do material didático, 

confeccionada em material resistente.  

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO MATERIAL DIDÁTICO 5 ANOS 

 Material didático para a criança de 5 anos que comunica as ideias e sentimentos das pessoas e 

dos diversos grupos, por meio de contatos diretos ou das tecnologias da educação.  

 Material didático para a criança de 5 anos que destaca a importância da oposição frente a qualquer 

forma de discriminação.  

 Material didático para a criança de 5 anos que propicia a criação de movimentos, gestos, olhares, 

sons e mímicas com o corpo, em brincadeiras, jogos e atividades artísticas como dança, teatro e 

música.  

 Material didático para a criança de 5 anos que possibilita o desenvolvimento e a progressiva 

independência no cuidado do seu próprio corpo.  

 Material didático para a criança de 5 anos que privilegia o registro, convencional ou não, de 

experiências pessoais ou atividades realizadas na escola demonstradas por meio de fotografias, 

vídeos, desenhos e escrita.  

 Material didático para a criança de 5 anos que a auxilia a produção das suas próprias escritas, de 

forma convencional ou não, em situações com função social significativa.  

 Material didático para a criança de 5 anos que privilegia o levantamento de hipóteses sobre textos 

escritos, destacando características próprias da escrita e evidenciando que a escrita é uma 

representação da fala.  

 Material didático para a criança de 5 anos que explora as relações existentes entre o peso, o 

tamanho, a quantidade e o volume de algumas formas bidimensionais e tridimensionais.  

 Material didático para a criança de 5 anos que possibilita a apropriação de noções como altura, 

ritmo e timbre em relação a vozes, sons do cotidiano e músicas.  

 Material didático para a criança de 5 anos que desperta o interesse, o respeito e valorização pelas 

diferentes manifestações culturais brasileiras.  

 Material didático para a criança de 5 anos que identifica e seleciona fontes de informações para 

responder a questões sobre a natureza e sua preservação.  

 Material didático para a criança de 5 anos que auxilia a observação e o registro das mudanças em 

diferentes materiais, resultantes das suas próprias ações sobre eles.  

 Material didático para a criança de 5 anos que valoriza o relato de fatos importantes e marcantes 

sobre o seu nascimento, desenvolvimento, a história dos seus familiares e da sua comunidade.  

 Material didático para a criança de 5 anos que indica a importância das observações e descrições 

dos elementos e fenômenos naturais como luz, calor, vento, chuva, relevo e paisagem.  

 Material didático para criança de 5 anos que apresenta personagem que acompanha e direciona 

as atividades desenvolvidas ao longo do trabalho proposto de modo que se familiarize e se 

identifique com o material.  

 Material didático para a criança de 5 anos que contempla os campos de experiência: O eu, o outro 

e o nós; Corpo, gestos e movimentos; Traços, sons, cores e formas; Escuta, fala, pensamento e 

imaginação; e, Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.  

 Material didático para a criança de 5 anos que valoriza as escritas espontâneas enquanto 

indicativo da compreensão da escrita como sistema de representação da fala.  

 Material didático para a criança de 5 anos que incentiva a identificação dos diferentes textos que 

circulam nos contextos nos quais está inserida de modo que ela perceba que a língua escrita tem 

diversos usos sociais, gêneros, suportes e portadores.  
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ENSINO FUNDAMENTAL 1 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS LIVROS DIDÁTICOS 

 

 Materiais didáticos para o Ensino Fundamental elaborados com base nos documentos legais que 

regem a educação nacional.  

 Materiais didáticos para o Ensino Fundamental atualizados conforme o Acordo Ortográfico da 

Língua Portuguesa.  

 Material de apoio, com gramatura superior ao miolo, ao final dos livros, que auxiliam na fixação 

dos conteúdos das áreas do conhecimento e componentes curriculares do Ensino Fundamental.  

 Materiais didáticos para o Ensino Fundamental com atividades que abordam diferentes gêneros 

textuais, os quais se traduzem em uma abordagem metodológica, utilizada para estabelecer 

relações próximas ao universo cultural e social do aluno.  

 Material que apresenta, na abertura de cada unidade, uma temática específica e intencional, a 

qual direciona o trabalho a ser realizado.  

 Trabalho com textos complementares que exploram conteúdos relevantes às áreas do 

conhecimento e componentes curriculares do Ensino Fundamental.  

 Proposta pedagógica interacionista que considera o professor como um mediador do 

conhecimento e o aluno como elemento central nos processos de ensino e aprendizagem.  

 Material que relaciona os conteúdos trabalhados ao longo das unidades dos livros de Língua 

Portuguesa, Matemática e Ciências, com as competências e habilidades desejadas para o Ensino 

Fundamental.  

 Material que incentiva a interdisciplinaridade e a função social dos conteúdos abordados, 

possibilitando relações entre as áreas do conhecimento e componentes curriculares do Ensino 

Fundamental.  

 Materiais didáticos para o Ensino Fundamental com conteúdo que consideram a realidade e o 

contexto de vida dos alunos, valorizando os seus conhecimentos prévios.  

 Materiais didáticos que priorizam, nas áreas do conhecimento e nos componentes curriculares do 

Ensino Fundamental, a importância de tratar adequadamente a história, a cultura e a imagem dos 

povos indígenas no Brasil.  

 Materiais didáticos para o Ensino Fundamental com atividades que reconhecem o modo próprio 

de vida das populações do campo e a utilização social desse espaço como primordial, em sua 

diversidade.  

 Materiais didáticos para o Ensino Fundamental que destacam a importância da história, da cultura 

e da imagem do povo afro-brasileiro, considerando sua participação social ao longo da história.  

 Materiais didáticos para o Ensino Fundamental com atividades que reconhecem a diversidade dos 

aspectos naturais ou da ação do homem, as quais interferem nas questões socioambientais.  

 Projeto gráfico composto de diversificadas técnicas de arte, que respeita as diferenças e as 

características étnico-regionais que compõem a população brasileira, não expressando, induzindo 

ou reforçando preconceitos e estereótipos.  

 Materiais didáticos para o Ensino Fundamental com projeto gráfico composto por ilustrações 

claras, precisas, de fácil compreensão e que possibilitam intrigar, problematizar, convidar a 

pensar, despertar a curiosidade, motivar, facilitar, comprovar, explicar e informar.  

 Material didático para o Ensino Fundamental com projeto cartográfico composto por mapas 

devidamente legendados, os quais indicam orientação e escala, limites definidos e orientações 

para o ensino adequado quanto aos pontos cardeais e colaterais.  

 Material didático para o Ensino Fundamental que oferece condições que instrumentalizam o aluno 

para a construção do seu conhecimento, permitindo-o atuar sobre a realidade, transformando-a.  
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 Material didático para o Ensino Fundamental que considera o aspecto atitudinal e a formação de 

indivíduos éticos, considerando no trabalho pedagógico, o desenvolvimento de atitudes positivas.  

 Material didático para o Ensino Fundamental que propõe atividades a apropriação do sistema da 

escrita alfabética, de outros sistemas de representação, como os  

 Signos matemáticos, os registros artísticos, midiáticos e científicos, bem como, as formas de 

representação do tempo e do espaço.  

 Material didático para o Ensino Fundamental que explora as experiências, as memórias e a 

interação dos alunos com as tecnologias da comunicação e da informação de modo a estimular a 

sua curiosidade e maior aprendizagem.  

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO LIVRO DO PROFESSOR 

 Livro para o professor do Ensino Fundamental que apresenta orientações metodológicas 

detalhadas, contendo respostas e comentários relativos às atividades que respaldam as ações 

pedagógicas.  

 Livro didático para o professor do Ensino Fundamental que oferece sondagens diagnósticas que 

seguem os padrões estabelecidos pela Provinha Brasil e Prova Brasil, presentes no 1º e 4º 

bimestres dos livros didáticos do 2º ano; e no 2º e 4º bimestres do 5º.  

 Livro para o professor do Ensino Fundamental que apresenta uma proposta pedagógica que 

sistematiza questões que consideram o desenvolvimento do seu trabalho enquanto subsídio para 

novas discussões, planejamentos e avaliações.  

 Livro para o professor do Ensino Fundamental que sugere, para cada unidade de trabalho, o 

número de aulas previsto, destacando os conteúdos privilegiados em cada unidade temática, bem 

como as habilidades a serem desenvolvidas.  

 Livro para o professor do Ensino Fundamental que disponibiliza sugestões de leituras, sites, fontes 

de pesquisa, e atividades complementares ao final de cada unidade de trabalho e em todas as 

áreas do conhecimento e componentes curriculares.  

 Livro para o professor do Ensino Fundamental com fundamentação teórica, sugestões de 

procedimentos e referências bibliográficas que contribuem para a atualização e o aperfeiçoamento 

do docente.  

 Livro para o professor do Ensino Fundamental com programação anual de conteúdo de cada área 

do conhecimento e componente curricular que possibilita uma visão de todo o conteúdo escolar a 

ser trabalhado.  

 Livro para o professor do Ensino Fundamental que valoriza o trabalho docente, disponibilizando 

informações referentes à concepção de cada área, seus objetivos, conteúdos e avaliação.  

 Livro para o professor do Ensino Fundamental que organiza o trabalho em torno de conteúdos que 

mobilizam as operações cognitivas dos alunos de forma cada vez mais complexa.  

 Livro para o professor do Ensino Fundamental que privilegia reflexões sobre a importância do 

desenvolvimento nos alunos, da sensibilidade em apreender o mundo, expressar-se sobre ele e 

nele atuar.  

 Livro para o professor do Ensino Fundamental que reflete sobre a importância de considerar 

medidas que assegurem um percurso contínuo de aprendizagem entre os anos iniciais e finais do 

Ensino Fundamental.  

 
1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Material para o aluno  

 04 (quatro) livros didáticos, sendo 01 (um) para cada bimestre, contendo a integração dos 

seguintes componentes curriculares: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, 

Geografia, Língua Inglesa e Arte. Material em formato vertical; capa confeccionada em papel 
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resistente, com impressão colorida; miolo impresso em papel de qualidade e em quatro cores, com 

destaque para o projeto gráfico adequado à faixa etária do aluno; material de apoio no próprio 

livro, confeccionado em papel com gramatura maior que a do miolo; e, acabamento em espiral.  

Material para o professor  

 04 (quatro) livros didáticos, sendo 01 (um) para cada bimestre, contendo a integração dos 

seguintes componentes curriculares: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e 

Geografia. Material com capa confeccionada em papel resistente e colorido; miolo impresso em 

papel de qualidade e em quatro cores; material de apoio no próprio livro; acabamento em espiral 

e impressão colorida.  

 04 (quatro) livros didáticos de Língua Inglesa, sendo 01 (um) para cada bimestre. Material em 

formato vertical, acabamento espiralado, capa confeccionada em papel resistente e miolo 

impresso em quatro cores.  

 04 (quatro) livros didáticos de Arte, sendo 01 (um) para cada bimestre. Material em formato 

vertical, acabamento espiralado, capa confeccionada em papel resistente e miolo impresso em 

quatro cores.  

 01(um) livro didático anual com orientações metodológicas para as aulas de Educação Física, em 

formato vertical, acabamento espiralado, capa confeccionada em papel resistente e miolo 

impresso em quatro cores.  

 01 (um) CD anual, gravado por falantes nativos da Língua Inglesa, com músicas, atividades de 

listening e textos explorados nas unidades de trabalho.  

 01 (um) CD com músicas relacionadas ao material de Arte.  

 04 (quatro) cartazes (metro do crescimento, calendário, cartaz para trabalho com contos, e cartaz 

para trabalho com parlendas).  

 07 (sete) reproduções de obras de Arte.  

 
ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL POR COMPONENTE CURRICULAR PARA O 1º ANO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 Material didático de Língua Portuguesa para o 1º ano do Ensino Fundamental que apresenta como 

pressuposto teórico, o uso e a função social da linguagem por meio dos diferentes gêneros 

textuais.  

 Material didático de Língua Portuguesa para o 1º ano do Ensino Fundamental que aborda os eixos 

correspondentes às práticas de linguagem estabelecidas pela BNCC, oralidade, leitura/escuta, 

escrita e análise linguística/semiótica.  

 Material didático de Língua Portuguesa para o 1º ano do Ensino Fundamental que está organizado 

em oito capítulos por ano, sendo dois por bimestre.  

 Material didático de Língua Portuguesa para o 1º ano do Ensino Fundamental que oferece ao 

professor o mapa curricular integrado com as habilidades e os conteúdos trabalhados de acordo 

com a BNCC.  

 Material didático de Língua Portuguesa para o 1º ano do Ensino Fundamental com capítulo que 

visa promover a socialização dos alunos, por meio de atividades que envolvem o próprio nome e 

o dos colegas.  
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 Material didático de Língua Portuguesa para o 1º ano do Ensino Fundamental que considera os 

campos de atuação previstos pela BNCC para o estudo dos gêneros textuais, os quais se 

desdobram em: vida cotidiana; artístico-literário; práticas de estudo e pesquisa; vida pública.  

 

MATEMÁTICA  

 Material didático para o 1º ano do Ensino Fundamental que prioriza a resolução de problemas, a 

investigação matemática e as brincadeiras como principais estratégias para o ensino da 

Matemática.  

 Material didático de Matemática para o 1º ano do Ensino Fundamental com propostas de trabalho 

que contemplam a educação financeira.  

 Material didático de Matemática para o 1º ano do Ensino Fundamental que se organiza de acordo 

com as cinco unidades temáticas previstas pela BNCC: números, álgebra, geometria, grandezas 

e medidas e probabilidade e estatística.  

 Material didático de Matemática para o 1º ano do Ensino Fundamental com seção que propõe 

diálogos e trocas de ideias para ampliar a abordagem do tema estudado, ativando os 

conhecimentos prévios dos alunos.  

 Material didático de Matemática para o 1º ano do Ensino Fundamental que trabalha noções de 

localização espacial e lateralidade.  

 Material didático de Matemática para o 1º ano do Ensino Fundamental que trabalha com figuras 

geométricas planas: reconhecimento do formato das faces de figuras geométricas espaciais.  

 Material didático de Matemática para o 1º ano do Ensino Fundamental que trabalha com medidas 

de comprimento, massa e capacidade.  

CIÊNCIAS  

 Material didático de Ciências para o 1º ano do Ensino Fundamental que propõe o estudo de 

questões referentes ao exercício da cidadania.  

 Material didático de Ciências para o 1º ano do Ensino Fundamental com atividades que 

possibilitem a realização de experiências baseadas nos assuntos estudados.  

 Material didático de Ciências para o 1º ano do Ensino Fundamental que sinaliza a necessidade de 

cuidados para a realização de determinadas atividades e experimentos.  

 Material didático de Ciências para o 1º ano do Ensino Fundamental que trabalha questões 

relacionadas aos hábitos de higiene e aos cuidados com o corpo.  

 Material didático de Ciências para o 1º ano do Ensino Fundamental que trabalha os órgãos dos 

sentidos.  

 Material didático de Ciências para o 1º ano do Ensino Fundamental que trabalha escalas de tempo: 

dias da semana, meses e anos.  

HISTÓRIA  

 Material didático de História para o 1º ano do Ensino Fundamental com atividades relacionadas à 

noção de temporalidade, passado e presente.  

 
 

 Material didático de História para o 1º ano do Ensino Fundamental com atividades relacionadas à 

identificação dos espaços e grupos sociais dos quais o aluno faz parte.  
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 Material didático de História para o 1º ano do Ensino Fundamental com conteúdo que trabalham 

a vida em família e as suas diferentes configurações.  

 Material didático de História para o 1º ano do Ensino Fundamental com atividades que trabalham 

o espaço escolar e as suas representações.  

 Material didático de História para o 1º ano do Ensino Fundamental com atividades que trabalham 

as brincadeiras em diferentes lugares e momentos históricos.  

 Material didático de História para o 1º ano do Ensino Fundamental com atividades relacionadas à 

cultura indígena.  

GEOGRAFIA  

 Material didático de Geografia para o 1º ano do Ensino Fundamental que trabalha em uma 

perspectiva socioambiental.  

 Material didático de Geografia para o 1º ano do Ensino Fundamental que propõe o trabalho dos 

conteúdos em espiral, partindo do conhecimento imediato do aluno.  

 Material didático de Geografia para o 1º ano do Ensino Fundamental que aborda os diferentes 

tipos de moradias.  

 Material didático de Geografia para o 1º ano do Ensino Fundamental que aborda a escola como 

espaço de vivência e convivência.  

 Material didático de Geografia para o 1º ano do Ensino Fundamental que promove trabalhos 

referentes à lateralidade, às referências e à orientação espacial.  

LÍNGUA INGLESA  

 Material didático de Língua Inglesa para o 1º ano do Ensino Fundamental com foco na oralidade.  

 Material didático de Língua Inglesa para o 1º ano do Ensino Fundamental que trabalha com 

vocábulos relacionados à família.  

 Material didático de Língua Inglesa para o 1º ano do Ensino Fundamental que propõe atividades 

relacionadas aos materiais escolares.  

 Material didático de Língua Inglesa para o 1º ano do Ensino Fundamental que contempla um grupo 

de personagens que acompanha todos os volumes.  

 Material didático de Língua Inglesa para o 1º ano do Ensino Fundamental que privilegia a 

apresentação, a qualificação e a quantificação de animais.  

 

 Material didático de Língua Inglesa para o 1º ano do Ensino Fundamental com unidade de trabalho 

sobre brinquedos.  

ARTE  

 Material didático de Arte para o 1º ano do Ensino Fundamental que desenvolva habilidades nas 
quatro linguagens artísticas previstas pela BNCC: Artes Visuais, Dança, Música e Teatro.  

 Material didático de Arte para o 1º ano do Ensino Fundamental que aborda conteúdos relacionados 

a representações da figura humana e o Surrealismo.  

 Material didático de Arte para o 1º ano do Ensino Fundamental que propicia momentos de 

apreciação, reflexão e interação por meio de imagens.  

 Material didático de Arte para o 1º ano do Ensino Fundamental que valoriza a diversidade artística 

do Brasil.  



                                   ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                                             
                                    MUNICÍPIO DE ANDRÉ DA ROCHA 

                                     “PEQUENO GRANDE PAGO” 
                                     NOSSA TERRA, NOSSO VALOR 
 

 

 28 

 Material didático de Arte para o 1º ano do Ensino Fundamental que contempla pranchas com a 

reprodução de obras de Arte relacionadas ao material.  

2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
Material para o aluno  

 04 (quatro) livros didáticos, sendo 01 (um) para cada bimestre, contendo a integração dos 

seguintes componentes curriculares: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, 

Geografia, Língua Inglesa e Arte. Material em formato vertical; capa confeccionada em papel 

resistente, com impressão colorida; miolo impresso em papel de qualidade e em quatro cores, com 

destaque para o projeto gráfico adequado à faixa etária do aluno; material de apoio no próprio 

livro, confeccionado em papel com gramatura maior que a do miolo; e, acabamento em espiral.  

Material para o professor  

 04 (quatro) livros didáticos, sendo 01 (um) para cada bimestre, contendo a integração dos 

seguintes componentes curriculares: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e 

Geografia. Material em formato vertical; capa confeccionada em papel resistente, com impressão 

colorida; miolo impresso em papel de qualidade e em quatro cores; material de apoio no próprio 

livro, confeccionado em papel com gramatura maior que a do miolo; e, acabamento em espiral.  

 04 (quatro) livros didáticos de Língua Inglesa, sendo 01 (um) para cada bimestre. Material em 

formato vertical, acabamento espiralado, capa confeccionada em papel resistente e miolo 

impresso em quatro cores.  

 04 (quatro) livros didáticos de Arte, sendo 01 (um) para cada bimestre. Material em formato 

vertical, acabamento espiralado, capa confeccionada em papel resistente e miolo impresso em 

quatro cores.  

 

 01 (um) livro didático anual com orientações metodológicas para as aulas de Educação Física. 

Material em formato vertical, acabamento espiralado, capa confeccionada em papel resistente e 

miolo impresso em quatro cores.  

 01 (um) CD anual, gravado por falantes nativos da Língua Inglesa, com músicas, atividades de 

listening e textos explorados nas unidades de trabalho.  

 
ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL POR COMPONENTE CURRICULAR PARA O 2º ANO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 Material didático de Língua Portuguesa para o 2º ano do Ensino Fundamental que privilegia o 

trabalho com os eixos previstos pela BNCC: a oralidade, a leitura/escuta, a escrita, e a análise 

linguística/semiótica.  

 Material didático de Língua Portuguesa para o 2º ano do Ensino Fundamental com atividades que 

privilegiam o trabalho com a leitura.  

 Material didático de Língua Portuguesa para o 2º ano do Ensino Fundamental com atividades que 

possibilitam a intertextualidade.  

 Material didático de Língua Portuguesa para o 2º ano do Ensino Fundamental com seção que 

direciona para o trabalho com a análise linguística.  

 Material didático de Língua Portuguesa para o 2º ano do Ensino Fundamental com atividades que 

auxiliam o aluno a construir o sentido das histórias em quadrinhos e tirinhas, relacionando imagens 

e palavras e interpretando os recursos gráficos presentes.  
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 Material didático de Língua Portuguesa para o 2º ano do Ensino Fundamental que tem como objeto 

de conhecimento a construção do sistema alfabético, bem como o estabelecimento de relações 

anafóricas na referenciação e construção da coesão.  

 Material didático de Língua Portuguesa para o 2º ano do Ensino Fundamental que trabalha com a 

oralidade por meio de conteúdos privilegiados como a conversação e o relato pessoal.  

MATEMÁTICA  

 Material didático para o 2º ano do Ensino Fundamental que trabalha com a alfabetização 
matemática, conforme prevê a BNCC.  

 Material didático de Matemática para o 2º ano do Ensino Fundamental que disponibiliza conteúdos 

organizados conforme as cinco unidades temáticas propostas pela BNCC: números, álgebra, 

geometria, grandezas e medidas, probabilidade e estatísticas.  

 Material didático para o 2º ano do Ensino Fundamental com atividades que tenham como objeto 

de conhecimento a leitura, a escrita, a ordenação e à comparação de números.  

 

 Material didático de Matemática para o 2º ano do Ensino Fundamental que desenvolve habilidades 

relacionadas a comparação de informações de pesquisas apresentadas por meio de tabelas de 

dupla entrada e em gráficos de colunas simples ou barras, para melhor compreender aspectos da 

realidade cotidiana dos alunos.  

 Material didático de Matemática para o 2º ano do Ensino Fundamental com exercícios que 

trabalham a identificação e as propriedades das figuras geométricas, bem como suas 

semelhanças e diferenças no espaço.  

 Material didático de Matemática para o 2º ano do Ensino Fundamental com atividades que 

privilegiam o jogo como recurso para a melhor compreensão desse componente curricular.  

CIÊNCIAS  

 Material didático de Ciências para o 2º ano do Ensino Fundamental que tem como base a 

alfabetização científica, como pressupõe a BNCC.  

 Material didático de Ciências para o 2º ano do Ensino Fundamental que propõe atividades que 

auxiliam o aluno quanto à orientação, bem como sua localização no planeta Terra e no Sistema 

Solar.  

 Material didático de Ciências para o 2º ano do Ensino Fundamental que propicia a observação da 

abundância de água existente no planeta Terra e a sua importância para os seres vivos.  

 Material didático de Ciências para o 2º ano do Ensino Fundamental que trabalha com o conceito 

e as diferenças de temperatura existentes no ecossistema.  

 Material didático de Ciências para o 2º ano do Ensino Fundamental que apresenta textos 

complementares aos conteúdos trabalhados.  

HISTÓRIA  

 Material didático de História para o 2º ano do Ensino Fundamental que trabalha com as 

competências específicas para o componente curricular de História, conforme previsto pela BNCC.  

 Material didático de História para o 2º ano do Ensino Fundamental que propõe atividades de 

pesquisa como instrumento de investigação e aprofundamento de conceitos.  

 Material didático para o 2º ano do Ensino Fundamental que atende ao objetivo do ensino de 

História, previsto pela BNCC, privilegiando o desenvolvimento da autonomia do pensamento 

crítico do aluno.  
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 Material didático de História para o 2º ano do Ensino Fundamental com atividades que trabalham 

o tempo como unidade de medida.  

 Material didático de História para o 2º ano do Ensino Fundamental com unidades temáticas 

relacionadas à comunicação e aos seus registros.  

 
GEOGRAFIA  

 Material didático para o 2º ano do Ensino Fundamental que contempla atividades que 

desenvolvam o raciocínio geográfico e seus princípios.  

 Material didático de Geografia para o 2º ano do Ensino Fundamental com objetos de conhecimento 

e habilidades que se relacionam à convivência e às interações existentes entre pessoas na 

comunidade.  

 Material didático de Geografia para o 2º ano do Ensino Fundamental que privilegia o trabalho com 

mapas.  

 Material didático de Geografia para o 2º ano do Ensino Fundamental com atividades que exploram 

a leitura de fotografias, ilustrações e obras de arte.  

 Material didático de Geografia para o 2º ano do Ensino Fundamental com abordagens didáticas 

que envolvem localização, orientação e representação espacial.  

 
LÍNGUA INGLESA  

 Material didático de Língua Inglesa para o 2º ano do Ensino Fundamental que contempla um grupo 
de personagens que estão envolvidos em situações apresentadas pelo material.  

 Material didático de Língua Inglesa para o 2º ano do Ensino Fundamental que apresenta diálogo 

entre os personagens sobre os conteúdos trabalhados no capítulo.  

 Material didático de Língua Inglesa para o 2º ano do Ensino Fundamental com atividades que 

envolvem compreensão oral, leitura textual e de imagens, associações, comparações e análises.  

 Material didático de Língua Inglesa para o 2º ano do Ensino Fundamental que aborda os conteúdos 

de forma interdisciplinar e com caráter social.  

 Material didático de Língua Inglesa para o 2º ano do Ensino Fundamental com atividades 

relacionadas ao tema família.  

ARTE  

 Material didático de Arte para o 2º ano do Ensino Fundamental com ícones específicos para cada 

linguagem da Arte: Música, Dança, Artes Visuais e Teatro, os quais valorizam a igualdade e as 

diversidades existentes entre as pessoas.  

 Material didático de Arte para o 2º ano do Ensino Fundamental com áudios relacionados aos 

conteúdos estudados, disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem e indicados no material 

do professor.  

 Material didático para o 2º ano do Ensino Fundamental com atividades que trabalham a Arte em 

diferentes paisagens.  

 Material didático de Arte para o 2º ano do Ensino Fundamental que apresenta a planificação da 

paisagem visual: primeiro, segundo e terceiro planos.  

 Material didático de Arte para o 2º ano do Ensino Fundamental que promove reflexões sobre as 

paisagens sonoras.  
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3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
Material para o aluno  

 04 (quatro) livros didáticos, sendo 01 (um) para cada bimestre, contendo a integração dos 
seguintes componentes curriculares: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, 
Geografia, Língua Inglesa e Arte. Material em formato vertical; capa confeccionada em papel 
resistente, com impressão colorida; miolo impresso em papel de qualidade e em quatro cores, 
com destaque para o projeto gráfico adequado à faixa etária do aluno; material de apoio no próprio 
livro, confeccionado em papel com gramatura maior que a do miolo; e, acabamento em espiral.  

 
Material para o professor  

 04 (quatro) livros didáticos, sendo 01 (um) para cada bimestre, contendo a integração dos 

seguintes componentes curriculares: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e 

Geografia. Material em formato vertical; capa confeccionada em papel resistente, com impressão 

colorida; miolo impresso em papel de qualidade e em quatro cores; material de apoio no próprio 

livro, confeccionado em papel com gramatura maior que a do miolo; e, acabamento em espiral.  

 04 (quatro) livros didáticos de Língua Inglesa, sendo 01 (um) para cada bimestre. Material em 

formato vertical, acabamento espiralado, capa confeccionada em papel resistente e miolo 

impresso em quatro cores.  

 04 (quatro) livros didáticos de Arte, sendo 01 (um) para cada bimestre. Material em formato 

vertical, acabamento espiralado, capa confeccionada em papel resistente e miolo impresso em 

quatro cores.  

 01 (um) livro didático anual com orientações metodológicas para as aulas de Educação Física. 

Material em formato vertical, acabamento espiralado, capa confeccionada em papel resistente e 

miolo impresso em quatro cores.  

 01 (um) CD anual, gravado por falantes nativos da Língua Inglesa, com músicas, atividades de 

listening e textos explorados nas unidades de trabalho.  

ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL POR COMPONENTE CURRICULAR PARA O 3º ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 Material didático de Língua Portuguesa para o 3º ano do Ensino Fundamental que valoriza os 

conhecimentos prévios do aluno para o desenvolvimento de habilidades necessárias à troca de 

ideias, discussões, à prática de saber ouvir diferentes opiniões e construir conceitos em grupo.  

 Material didático de Língua Portuguesa para o 3º ano do Ensino Fundamental com seção em que 

o aluno é convidado a realizar pesquisas, entrevistas e estudo de campo.  

 Material didático de Língua Portuguesa para o 3º ano do Ensino Fundamental com atividades que 

realizam o trabalho com a gramática, por meio de textos e de forma lúdica.  

 Material didático de Língua Portuguesa para o 3º ano do Ensino Fundamental com jogo de 

tabuleiro, encartado no material de apoio, que contempla regras e a história do jogo.  

 Material didático de Língua Portuguesa para o 3º ano do Ensino Fundamental com atividade que 

utiliza diagramas a partir de um banco de imagens próprias.  

 Material didático de Língua Portuguesa para o 3º ano do Ensino Fundamental com proposta de 

trabalho com o gênero autobiografia, por meio de exemplos e de instruções de como o aluno 

produzir a sua autobiografia.  
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 Material didático de Língua Portuguesa para o 3º ano do Ensino Fundamental com atividade de 

produção de texto que, além das etapas de produção propriamente ditas, apresenta a revisão 

como ponto importante para a finalização do trabalho.  

 Material didático de Língua Portuguesa para o 3º ano do Ensino Fundamental com atividades 

contextualizadas que possibilitam o entendimento e a utilização adequada das letras maiúsculas 

e minúsculas.  

MATEMÁTICA  

 Material didático de Matemática para o 3º ano do Ensino Fundamental com atividades que auxiliam 

na construção dos números naturais até a unidade de milhar, envolvendo contagem, escrita e 

operações.  

 Material didático de Matemática para o 3º ano do Ensino Fundamental que apresenta brincadeiras 

que resgatam os conhecimentos prévios do aluno e servem como atividades introdutórias para 

novos conteúdos.  

 Material didático de Matemática para o 3º ano do Ensino Fundamental com atividades que 

abordam as medidas de tempo, de comprimento, de massa, de capacidade e de valor.  

 Material didático de Matemática para o 3º ano do Ensino Fundamental com proposta de ensino 

que valoriza a calculadora como uma ferramenta que auxilia na investigação de ideias 

matemáticas, resolução de problemas, formulação de hipóteses e coerência nos cálculos.  

 Material didático de Matemática para o 3º ano do Ensino Fundamental com proposta pedagógica 

que incentiva o uso do cálculo mental, do cálculo exato e do cálculo aproximado na resolução das 

situações-problema.  

 Material didático de Matemática para o 3º ano do Ensino Fundamental com textos e atividades 

que exploram comparações, contrapontos e variações de um mesmo conteúdo, proporcionando 

diferentes formas de cálculos e tentativas de resolução.  

 Material didático de Matemática para o 3º ano do Ensino Fundamental com conteúdos que 

trabalham a estimativa como um recurso para análise, cálculo e previsão de resultados.  

CIÊNCIAS  

 Material didático de Ciências para o 3º ano do Ensino Fundamental que destaca o estudo dos 

fenômenos naturais que ocorrem nas diferentes regiões do planeta Terra.  

 Material didático de Ciências para o 3º ano do Ensino Fundamental com atividades que 

demonstram a importância de repensar atitudes e conscientizar sobre o cuidado com o solo.  

 Material didático de Ciências para o 3º ano do Ensino Fundamental com conteúdos que retratam 

a formação estrutural das diferentes partes que formam as plantas e o processo de fotossíntese.  

 Material didático de Ciências para o 3º ano do Ensino Fundamental que contempla temáticas que 

aprofundam os estudos científicos na abordagem sobre a Óptica, relacionando-os à luz e às 

imagens.  

 Material didático de Ciências para o 3º ano do Ensino Fundamental que possibilita a análise das 

principais características do grupo de animais invertebrados e as condições desses seres vivos 

na natureza.  

 Material didático de Ciências para o 3º ano do Ensino Fundamental com conteúdos que 

apresentam critérios utilizados para o agrupamento e classificação dos seres vivos.  
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 Material didático de Ciências para o 3º ano do Ensino Fundamental que apresenta a importância 

do estudo sobre a cadeia alimentar como fator essencial ao equilíbrio das espécies no meio 

ambiente.  

 Material didático de Ciências para o 3º ano do Ensino Fundamental que contempla temáticas para 

o aluno compreender a importância de uma alimentação saudável, identificando os principais 

nutrientes que compõem uma dieta equilibrada.  

HISTÓRIA  

 Material didático de História para o 3º ano do Ensino Fundamental que destaca as importantes 

descobertas sobre a história da humanidade.  

 Material didático de História para o 3º ano do Ensino Fundamental que retrata os diversos tipos 

de moradias e as principais características de cada civilização e época.  

 Material didático de História para o 3º ano do Ensino Fundamental com atividades que abordam o 

trabalho como parte do cotidiano das pessoas e a sua evolução ao longo do tempo.  

 Material didático de História para o 3º ano do Ensino Fundamental com conteúdos que destacam 

a diferença entre o trabalho desenvolvido pelos indígenas, pelos escravos e pelos portugueses.  

 Material didático de História para o 3º ano do Ensino Fundamental, que trabalha com atividades 

que valorizam o modo de viver dos afrodescendentes, bem como o seu valor histórico e cultural 

na formação da sociedade brasileira.  

 Material didático de História para o 3º ano do Ensino Fundamental que apresenta a forma como 

se organizaram as primeiras cidades.  

 Material didático de História para o 3º ano do Ensino Fundamental que destaca como a junção das 

tradições portuguesas com os hábitos adquiridos de outras etnias influenciou a vida dos 

colonizadores.  

GEOGRAFIA  

 Material didático de Geografia para o 3º ano do Ensino Fundamental com conteúdos que 

contemplam a importância e as principais características do espaço rural.  

 Material didático de Geografia para o 3º ano do Ensino Fundamental que propõe discussões sobre 

temas relacionados à Educação Ambiental por meio da análise dos aspectos geográficos da área 

rural do município.  

 Material didático de Geografia para o 3º ano do Ensino Fundamental com atividades que destacam 

importantes aspectos sobre as principais atividades econômicas que são desenvolvidas nos 

espaços urbanos.  

 Material didático de Geografia para o 3º ano do Ensino Fundamental com propostas de estudo 

voltadas para a análise dos elementos presentes nos espaços urbanos em contraste com os 

elementos do meio rural, em uma mesma localidade.  

 Material didático de Geografia para o 3º ano do Ensino Fundamental com temáticas que envolvem 

reflexões sobre a importância da localização geográfica das sedes políticas nos espaços urbanos.  

 Material didático de Geografia para o 3º ano do Ensino Fundamental com atividades que levam à 

discussão e à compreensão dos elementos culturais que compõem a paisagem dos espaços 

urbanos e que caracterizam as condições de vida das pessoas que vivem nesses espaços.  

 Material didático de Geografia para o 3º ano do Ensino Fundamental com unidade de trabalho que 

permite a contextualização histórica e a importância dos meios de transporte para a população.  
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 Material didático de Geografia para o 3º ano do Ensino Fundamental com temáticas que envolvem 

a importância, a utilização e a evolução dos meios de comunicação pelas pessoas e de que formas 

impactam o seu cotidiano.  

 

 

LÍNGUA INGLESA  

 Material didático de Língua Inglesa para o 3º ano do Ensino Fundamental com conteúdos 
explorados de forma contextualizada, a partir de vocábulos conectados ao significado que eles 
têm no cotidiano do aluno.  

 Material didático de Língua Inglesa para o 3º ano do Ensino Fundamental com atividades de 

estruturação de perguntas e respostas a partir de temáticas referentes às características próprias 

do aluno, tais como nome, idade, data de aniversário e de seus familiares.  

 Material didático de Língua Inglesa para o 3º ano do Ensino Fundamental com atividades 

diferenciadas de ampliação vocabular tanto na língua portuguesa, quanto na língua inglesa, que 

exploram o universo do aluno em relação aos animais marinhos e o habitat natural dos mesmos.  

 Material didático de Língua Inglesa para o 3º ano do Ensino Fundamental que incentiva a prática 

de fazer coleções, possibilitando trocas, diálogos e novas relações sociais, além de desenvolver 

habilidades de organização, seriação e contagem.  

 Material didático de Língua Inglesa para o 3º ano do Ensino Fundamental com brincadeiras e 

atividades que estimulam a imaginação, a participação do aluno e a familiarização com o segundo 

idioma.  

 Material didático de Língua Inglesa para o 3º ano do Ensino Fundamental com atividades 

referentes à identificação dos fenômenos meteorológicos relacionados aos dias da semana, que 

estabelecem conexões com o cotidiano do aluno, destacando curiosidades sobre os astros.  

 Material didático para o 3º ano do Ensino Fundamental que apresenta estruturas da língua inglesa 

a partir de pequenos textos, diálogos e vocábulos, gravados em CD, por falantes nativos da própria 

língua inglesa e que possibilita melhores condições de pronúncia.  

ARTE  

 Material didático de Arte para o 3º ano do Ensino Fundamental que integra as quatro linguagens 

artísticas: Artes Visuais, Dança, Teatro e Música.  

 Material didático de Arte para o 3º ano do Ensino Fundamental com atividades que promovem a 

reflexão crítica acerca dos saberes das diversas linguagens artísticas.  

 Material didático de Arte para o 3º ano do Ensino Fundamental que possibilita a ampliação da 

experiência estética e dos referenciais artístico-culturais a partir das linguagens artísticas.  

 Material didático de Arte para o 3º ano do Ensino Fundamental com atividade sobre teatro que 

destaca a cenografia, a coreografia e a compreensão da função do cenário enquanto 

caracterização do espaço cênico.  

 Material didático de Arte para o 3º ano do Ensino Fundamental que trabalha com as 

particularidades da arte africana.  

 Material didático de Arte para o 3º ano do Ensino Fundamental com atividade que incentiva o aluno 

a confeccionar instrumentos musicais.  
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 Material didático de Arte para o 3º ano do Ensino Fundamental que trabalha com a arte produzida 

pelos povos indígenas, destacando as danças, os objetos, os costumes e as pinturas corporais, 

como parte integrante da cultura brasileira.  

4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
Material para o aluno  

 04 (quatro) livros didáticos, sendo 01 (um) para cada bimestre, contendo a integração dos 
seguintes componentes curriculares: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, 
Geografia, Língua Inglesa e Arte. Material em formato vertical; capa confeccionada em papel 
resistente, com impressão colorida; miolo impresso em papel de qualidade e em quatro cores, com 
destaque para o projeto gráfico adequado à faixa etária do aluno; material de apoio no próprio 
livro, confeccionado em papel com gramatura maior que a do miolo; e, acabamento em espiral.  

 01 (um) livro didático anual, contendo a integração de História e Geografia Regional com 

conteúdos relacionados às primeiras povoações; ao cotidiano e à cultura dos habitantes; dos 

meios de transporte e de comunicação; e, a outros aspectos próprios da Unidade Federativa da 

qual o município faz parte. Material em formato vertical, acabamento espiralado, capa 

confeccionada em papel resistente e miolo impresso em quatro cores.  

Material para o professor  

 04 (quatro) livros didáticos, sendo 01 (um) para cada bimestre contendo a integração dos 
seguintes componentes curriculares: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e 
Geografia. Material em formato vertical; capa confeccionada em papel resistente, com impressão 
colorida; miolo impresso em papel de qualidade e em quatro cores; material de apoio no próprio 
livro, confeccionado em papel com gramatura maior que a do miolo; e, acabamento em espiral.  

 01 (um) livro didático anual, contendo a integração de História e Geografia Regional com 

conteúdos relacionados às primeiras povoações; ao cotidiano e à cultura dos habitantes; dos 

meios de transporte e de comunicação; e, a outros aspectos próprios da Unidade Federativa da 

qual o município faz parte. Material em formato vertical, acabamento espiralado, capa 

confeccionada em papel resistente e miolo impresso em quatro cores.  

 04 (quatro) livros didáticos de Língua Inglesa, sendo 01 (um) para cada bimestre. Material em 

formato vertical, acabamento espiralado, capa confeccionada em papel resistente e miolo 

impresso em quatro cores. 

 04 (quatro) livros didáticos de Arte, sendo 01 (um) para cada bimestre. Material em formato 

vertical, acabamento espiralado, capa confeccionada em papel resistente e miolo impresso em 

quatro cores.  

 01 (um) livro didático anual com orientações metodológicas para as aulas de Educação Física. 

Material em formato vertical, acabamento espiralado, capa confeccionada em papel resistente e 

miolo impresso em quatro cores.  

 01 (um) CD anual, gravado por falantes nativos da Língua Inglesa, com músicas, atividades de 

listening e textos explorados nas unidades de trabalho.  

 
ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL POR COMPONENTE CURRICULAR PARA O 4º ANO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 Material didático de Língua Portuguesa para o 4º ano do Ensino Fundamental, com atividade que 

trabalha o gênero receita, considerando as etapas e ilustrações que as representam.  

 Material didático de Língua Portuguesa para o 4º ano do Ensino Fundamental com unidade de 

trabalho que destaca o gênero carta.  
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 Material didático de Língua Portuguesa para o 4º ano do Ensino Fundamental com atividades que 

permitem ao aluno perceber que o uso do registro coloquial ou formal depende do destinatário e 

do objetivo do gênero estudado.  

 Material didático para o 4º ano do Ensino Fundamental com unidade de trabalho que trata da 

preservação ambiental como tema central para o estudo dos quatro eixos da Língua Portuguesa.  

 Material didático de Língua Portuguesa para o 4º ano do Ensino Fundamental com atividades 

relacionadas ao gênero reportagem.  

 Material didático de Língua Portuguesa para o 4º ano do Ensino Fundamental que privilegia a 

produção oral relacionada ao gênero textual estudado na unidade.  

 Material didático de Língua Portuguesa para o 4º ano do Ensino Fundamental com atividade que 

propõe o uso do dicionário em sala de aula, com a intenção de que o aluno perceba que este 

também é um gênero textual.  

 Material didático de Língua Portuguesa para o 4º ano do Ensino Fundamental que proporciona o 

trabalho com a variação linguística, conscientizando o aluno quanto às diferenças entre o padrão 

culto e o popular, bem como, a adequação do seu uso em contextos específicos da língua oral e 

escrita.  

MATEMÁTICA  

 Material didático de Matemática para o 4º ano do Ensino Fundamental com atividades que 

apresentam o calendário e o relógio como instrumentos de auxílio para contar e registrar o tempo, 

trabalhando, de forma específica, minutos, horas, dias, semanas, meses e anos.  

 Material didático de Matemática para o 4º ano do Ensino Fundamental com atividades que 

possibilitam a classificação e a identificação das formas bidimensionais e tridimensionais, bem 

como a elaboração de conceitos referentes à sua planificação e representação.  

 Material didático de Matemática para o 4º ano do Ensino Fundamental com ícones que orientam 

o aluno a organizar-se didaticamente com o material e o auxiliam para um melhor aproveitamento 

do seu tempo e dos conteúdos trabalhados.  

 Material didático de Matemática para o 4º ano do Ensino Fundamental com atividades que 

trabalham as operações inversas e relacionam a adição à subtração, bem como a multiplicação à 

divisão.  

 Material didático de Matemática para o 4º ano do Ensino Fundamental com unidades que 

evidenciam as medidas de tempo, massa, capacidade e comprimento em situações do cotidiano, 

por meio de exercícios que validam sua importância e uso no dia a dia das pessoas.  

 Material didático de Matemática para o 4º ano do Ensino Fundamental com recursos diferenciados, 

lúdicos e atrativos para o ensino das frações, considerando que elas estão presentes em ações 

rotineiras do aluno.  

CIÊNCIAS  

 Material didático de Ciências para o 4º ano do Ensino Fundamental com conteúdo que instigam o 

aluno a compreender o conceito de som, relacionando-o com a vibração e às ondas sonoras.  

 Material didático de Ciências para o 4º ano do Ensino Fundamental com atividades que 

possibilitam ao aluno, por meio da pesquisa e experimentos de Física, trabalhar os conteúdos 

relacionados à eletricidade e ao magnetismo.  

 Material didático de Ciências para o 4º ano do Ensino Fundamental com unidades de trabalho que 

contemplam propostas de atividades práticas que exploram as rochas e suas propriedades físicas.  

 Material didático de Ciências para o 4º ano do Ensino Fundamental com atividades que conduzem 

o aluno à reflexão da importância e da influência dos movimentos do planeta Terra e da Lua na 

vida dos seres vivos.  
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 Material didático de Ciências para o 4º ano do Ensino Fundamental que apresenta temáticas que 

relacionam o conhecimento prévio do aluno com as atividades humanas cotidianas, a partir dos 

aspectos voltados à ordem social, econômica e cultural.  

 Material didático de Ciências para o 4º ano do Ensino Fundamental que apresenta conceitos que 

definem a estrutura molecular das células e seu funcionamento no corpo humano.  

 Material didático de Ciências para o 4º ano do Ensino Fundamental com textos e atividades que 

destacam a importância dos ossos e músculos para o perfeito funcionamento do corpo humano.  

HISTÓRIA  

 Material didático de História para o 4º ano do Ensino Fundamental com atividades referentes às 

grandes navegações que despertam o interesse pelas aventuras e experiências vivenciadas pelos 

navegantes do passado.  

 Material didático de História para o 4º ano do Ensino Fundamental com conteúdos que tratam a 

monocultura e a relação de como os investimentos para esse tipo de produção promoviam a 

concentração de riquezas.  

 Material didático de História para o 4º ano do Ensino Fundamental que trabalha com a mineração 

e o valor do ouro no período colonial, destacando sua importância nas relações comerciais atuais.  

 Material didático de História para o 4º ano do Ensino Fundamental com atividades que trabalham 

a organização e a importância dos Quilombolas, após a libertação dos escravos.  

 Material didático de História para o 4º ano do Ensino Fundamental com conteúdos que trabalham 

a Inconfidência Mineira e o seu impacto nas condições de vida dos brasileiros que lutavam pela 

liberdade, nesse período.  

 Material didático de História para o 4º ano do Ensino Fundamental com atividades que retratam a 

chegada da corte portuguesa ao Brasil e a sua influência na colonização do país.  

 Material didático de História para o 4º ano do Ensino Fundamental com conteúdos que 

contemplam a Independência do Brasil.  

 Material didático de História para o 4º ano do Ensino Fundamental com conteúdos que trabalham 

as mudanças que ocorreram no Brasil, ao longo do segundo reinado, principalmente no que se 

refere à arte, à política, ao transporte e à comunicação.  

GEOGRAFIA  

 Material didático para o 4º ano do Ensino Fundamental com unidade temática que ressalta a 
diversidade do território brasileiro quanto aos aspectos geográficos, bem como suas 
peculiaridades culturais.  

 Material didático de Geografia para o 4º ano do Ensino Fundamental que possibilita, por meio de 

tabelas e fotos, um estudo mais detalhado sobre as condições do meio ambiente brasileiro.  

 Material didático para o 4º ano do Ensino Fundamental com unidade temática que possibilita a 

aprendizagem dos conteúdos de Geografia por meio da elaboração de um roteiro de viagem pelo 

território brasileiro.  

 Material didático de Geografia para o 4º ano do Ensino Fundamental com quadros comparativos 

que destacam informações turísticas relevantes sobre os estados brasileiros.  

 Material didático de Geografia para o 4º ano do Ensino Fundamental com propostas de trabalho 

que apresentam conteúdos que desenvolvem a percepção do aluno quanto às transformações 

ocorridas no espaço, ao longo do tempo.  

 Material didático de Geografia para o 4º ano do Ensino Fundamental com teorias que 

fundamentam o estudo sobre conceitos que definem a geoeconomia e a regionalização oficial do 

IBGE.  

 Material didático de Geografia para o 4º ano do Ensino Fundamental com conteúdo e atividades 

que favorecem a identificação da população do território brasileiro e suas principais características.  

LÍNGUA INGLESA  



                                   ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                                             
                                    MUNICÍPIO DE ANDRÉ DA ROCHA 

                                     “PEQUENO GRANDE PAGO” 
                                     NOSSA TERRA, NOSSO VALOR 
 

 

 38 

 Material didático de Língua Inglesa para o 4º ano do Ensino Fundamental que propõe o trabalho 

com músicas e rimas, com o objetivo de possibilitar ao aluno rever e praticar os vocábulos, 

expressões e conteúdos trabalhados.  

 Material didático de Língua Inglesa para o 4º ano do Ensino Fundamental com atividades que 

possibilitam o trabalho em grupo, incentivando as trocas orais e diversas situações de 

comunicação em sala de aula.  

 Material didático de Língua Inglesa para o 4º ano do Ensino Fundamental composto de atividades 

lúdicas e jogos que despertam o desejo em aprender as letras do alfabeto e os números.  

 Material didático de Língua Inglesa para o 4º ano do Ensino Fundamental com indicação de leituras 

e de sites que oferecem informações que complementam os conteúdos trabalhados em sala de 

aula.  

 Material didático de Língua Inglesa para o 4º ano do Ensino Fundamental que valoriza as 

ferramentas tecnológicas que estão à disposição do aluno, a forma como elas podem auxiliá-lo na 

apreensão de novos conhecimentos, bem como os perigos que podem oferecer quando mal 

utilizadas.  

 Material didático de Língua Inglesa para o 4º ano do Ensino Fundamental que valoriza os conceitos 

voltados à sustentabilidade, como reduzir, reutilizar e reciclar, enfatizando a importância da ação 

de cada um na preservação do planeta.  

 Material didático de Língua Inglesa para o 4º ano do Ensino Fundamental que estimula a inclusão, 

o respeito às diferenças, a noção de diversidade e o conhecimento e aceitação do novo.  

ARTE  

 Material didático de Arte para o 4º ano do Ensino Fundamental com conteúdo que apresenta a 
música e alguns instrumentos musicais nordestinos.  

 Material didático de Arte para o 4º ano do Ensino Fundamental que trabalha com a cultura do sul 

do Brasil e que destaca danças típicas, próprias do Rio Grande do Sul.  

 Material didático de Arte para o 4º ano do Ensino Fundamental que apresenta o autorretrato como 

uma expressão artística, de forma que o aluno seja convidado a apreciar autorretratos de pintores 

famosos e produzir o seu próprio.  

 Material didático de Arte para o 4º ano do Ensino Fundamental que trabalha as sensações a partir 

da apreciação artística, uma vez que ela pode gerar emoções diversas, como inquietação, 

admiração, surpresa, alegria, tristeza ou euforia.  

 Material didático de Arte para o 4º ano do Ensino Fundamental com atividade que apresenta 

questões importantes sobre os gêneros teatrais e sobre o teatro, enquanto espaço físico.  

 Material didático de Arte para o 4º ano do Ensino Fundamental com unidade de trabalho em que 

são exploradas características de festas e folias brasileiras, por meio das linguagens da Música e 

da Dança.  

 Material didático de Arte para o 4º ano do Ensino Fundamental com atividade de improvisação 

musical.  

 Material didático de Arte para o 4º ano do Ensino Fundamental que aborda a literatura de cordel e 

as xilogravuras, possibilitando ao aluno atividades práticas relacionadas a esses conteúdo.  

5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
Material para o aluno  

 04 (quatro) livros didáticos, sendo 01 (um) para cada bimestre, contendo a integração dos 
seguintes componentes curriculares: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, 
Geografia, Língua Inglesa e Arte. Material em formato vertical; capa confeccionada em papel 
resistente, com impressão colorida; miolo impresso em papel de qualidade e em quatro cores, com 
destaque para o projeto gráfico adequado à faixa etária do aluno; material de apoio no próprio 
livro, confeccionado em papel com gramatura maior que a do miolo; e, acabamento em espiral.  
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 01 (um) livro didático anual, contendo a integração de História e Geografia Regional com 

conteúdos relacionados aos deslocamentos populacionais; movimentos políticos e sociais; relevo 

e hidrografia; clima e vegetação; atividades econômicas e, outros aspectos próprios da Unidade 

Federativa da qual o município faz parte. Material em formato vertical, acabamento espiralado, 

capa confeccionada em papel resistente e miolo impresso em quatro cores.  

Material para o professor  

 04 (quatro) livros didáticos, sendo 01 (um) para cada bimestre, contendo a integração dos 

seguintes componentes curriculares: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e 

Geografia. Material em formato vertical; capa confeccionada em papel resistente, com impressão 

colorida; miolo impresso em papel de qualidade e em quatro cores; material de apoio no próprio 

livro, confeccionado em papel com gramatura maior que a do miolo; e, acabamento em espiral.  

 01 (um) livro didático anual, contendo a integração de História e Geografia Regional com 

conteúdos relacionados aos deslocamentos populacionais; movimentos políticos e sociais; relevo 

e hidrografia; clima e vegetação; atividades econômicas e, outros aspectos próprios da Unidade 

Federativa da qual o município faz parte. Material em formato vertical, acabamento espiralado, 

capa confeccionada em papel resistente e miolo impresso em quatro cores.  

 04 (quatro) livros didáticos de Língua Inglesa, sendo 01 (um) para cada bimestre. Material em 

formato vertical, acabamento espiralado, capa confeccionada em papel resistente e miolo 

impresso em quatro cores.  

 04 (quatro) livros didáticos de Arte, sendo 01 (um) para cada bimestre. Material em formato 

vertical, acabamento espiralado, capa confeccionada em papel resistente e miolo impresso em 

quatro cores.  

 01 (um) livro didático anual com orientações metodológicas para as aulas de Educação Física. 

Material em formato vertical, acabamento espiralado, capa confeccionada em papel resistente e 

miolo impresso em quatro cores.  

 01 (um) CD anual, gravado por falantes nativos da Língua Inglesa, com músicas, atividades de 

listening e textos explorados nas unidades de trabalho.  

 
ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL POR COMPONENTE CURRICULAR PARA O 5º ANO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 Material didático de Língua Portuguesa para o 5º ano do Ensino Fundamental com seção que 
apresenta textos e atividades que ampliam o conhecimento, explorando a interdisciplinaridade e a 
vinculação social dos conteúdos.  

 Material didático para o 5º ano do Ensino Fundamental com seção na qual são propostas a análise 

e a reflexão sobre a língua e a linguagem, promovendo a construção de conhecimentos linguísticos 

e a aquisição do sistema de escrita.  

 Material didático de Língua Portuguesa para o 5º ano do Ensino Fundamental que apresenta 

proposta de produção textual do gênero entrevista, as etapas e os direcionamentos necessários 

para que a prática de produção de entrevistas se efetive em sala de aula.  

 Material didático de Língua Portuguesa para o 5º ano do Ensino Fundamental que trabalha os 

gêneros textuais lendas e fábulas.  

 Material didático de Língua Portuguesa para o 5º ano do Ensino Fundamental com unidade de 

trabalho com foco na literatura de cordel, um gênero textual originalmente oral.  
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 Material didático de Língua Portuguesa para o 5º ano do Ensino Fundamental com propostas de 

trabalho com o gênero sinopse.  

 Material didático de Língua Portuguesa para o 5º ano do Ensino Fundamental com unidade cujo 

tema central é o texto dramático, com seções que possibilitam ao aluno o reconhecimento dos 

elementos básicos de uma peça teatral.  

 
MATEMÁTICA  

 Material didático de Matemática para o 5º ano do Ensino Fundamental com atividades que 

desenvolvem o senso crítico do aluno em relação aos seus hábitos de uso e consumo no sentido 

geral, destacando noções de Educação Financeira.  

 Material didático para o 5º ano do Ensino Fundamental com atividades que estimulam o aluno 

quanto à análise de situações reais, que propõem problematizações com possibilidades de 

resoluções a partir de vários enfoques, contribuindo com o desenvolvimento da criatividade e da 

intuição matemática.  

 Material didático de Matemática para o 5º ano do Ensino Fundamental com atividades de leitura e 

interpretação de tabelas e gráficos, estimulando a utilização dessa linguagem na comunicação 

cotidiana do aluno.  

 Material didático de Matemática para o 5º ano do Ensino Fundamental com atividades que utilizam 

malhas quadriculadas para representar e localizar a posição de pessoas e objetos no espaço.  

 Material didático de Matemática para o 5º ano do Ensino Fundamental que apresenta os conteúdos 

na sua horizontalidade, prevendo a progressão do nível de complexidade; e na verticalidade, 

respeitando uma sequência lógica de apresentação.  

 Material didático de Matemática para o 5º ano do Ensino Fundamental com unidade de trabalho 

que destaca a utilização dos números racionais no cotidiano do aluno, contemplando análise, 

interpretação, formulação e resolução de situações-problema.  

 Material didático de Matemática para o 5º ano do Ensino Fundamental com situações-problema e 

atividades que envolvem a probabilidade como estratégia de ensino.  

 Material didático de Matemática para o 5º ano do Ensino Fundamental que oportuniza a utilização 

de diferentes estratégias para a resolução de problemas, possibilitando a ordenação e 

estruturação do pensamento do aluno.  

CIÊNCIAS  

 Material didático de Ciências para o 5º ano do Ensino Fundamental com conteúdos que 

apresentam o processo de digestão no organismo humano e os órgãos responsáveis por ele.  

 

 Material didático de Ciências para o 5º ano do Ensino Fundamental com metodologias de trabalho 

que possibilitam ao aluno conhecer os órgãos que integram o sistema respiratório, analisando 

suas funções em cada etapa do processo de respiração do corpo humano.  

 Material didático de Ciências para o 5º ano do Ensino Fundamental que apresenta importantes 

considerações sobre o sistema cardiovascular do corpo humano, demonstrando, por meio de 

atividades e textos explicativos, a sua relação com os demais sistemas do corpo.  

 Material didático de Ciências para o 5º ano do Ensino Fundamental com metodologias de trabalho 

que permitem ao aluno compreender os processos essenciais de imunização e coagulação do 

sangue no corpo humano.  
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 Material didático de Ciências para o 5º ano do Ensino Fundamental que referencia as 

particularidades sobre o sistema de excreção no organismo humano.  

 Material didático para o 5º ano do Ensino Fundamental que estabelece parâmetros de estudos 

científicos relacionados aos órgãos do sistema sensorial e do sistema nervoso, abordando de que 

forma o organismo humano reage aos estímulos recebidos e como eles são interpretados.  

 Material didático de Ciências para o 5º ano do Ensino Fundamental com conteúdo que tratam de 

temáticas relacionadas à análise das funções hormonais no corpo humano, ressaltando de que 

forma os hormônios agem na manutenção das funções vitais do organismo.  

 Material didático para o 5º ano do Ensino Fundamental estruturado por meio de temáticas 

pertinentes à realidade do aluno, que relaciona a Ciência como plano de fundo para a discussão 

sobre a sexualidade humana e o funcionamento do sistema reprodutor.  

 
HISTÓRIA  

 Material didático de História para o 5º ano do Ensino Fundamental com atividades que apresentam 

as formas de governo a partir da Proclamação da República.  

 Material didático de História para o 5º ano do Ensino Fundamental com conteúdos que tratam da 

expansão da economia cafeeira e o fim gradual do trabalho escravo, relacionando o contexto 

histórico com a vinda dos imigrantes ao Brasil e com o trabalho assalariado.  

 Material didático de História para o 5º ano do Ensino Fundamental com atividades que apresentam 

a vida dos afro-brasileiros e como eles se organizaram após a Abolição da Escravatura.  

 Material didático de História para o 5º ano do Ensino Fundamental que trabalha com obras de arte 

que retratam a vinda dos imigrantes ao Brasil.  

 Material didático de História para o 5º ano do Ensino Fundamental com conteúdos que apresentam 

os motivos pelos quais, antigamente, o trabalho infantil não era proibido por lei, como é na 

atualidade.  

 Material didático de História para o 5º ano do Ensino Fundamental com conteúdos que apontam 

para as causas e consequências das greves no Período Republicano e como elas influenciaram 

na criação das associações, sindicatos e jornais.  

 Material didático de História para o 5º ano do Ensino Fundamental com conteúdos que tratam das 

mudanças políticas com a nova Constituição Federal de 1934, época em que o Brasil foi governado 

por Getúlio Vargas.  

 Material didático de História para o 5º ano do Ensino Fundamental que apresenta a Ditadura Militar 

como um momento histórico e as suas consequências para a vida do povo brasileiro.  

 Material didático de História para o 5º ano do Ensino Fundamental com unidades de trabalho que 

tratam da redemocratização do Brasil, a partir do movimento Diretas Já, sua importância e 

implicações para os processos democráticos atuais.  

 
GEOGRAFIA  

 Material didático de Geografia para o 5º ano do Ensino Fundamental com atividades que destacam 

as interferências da ação humana no processo de transformação do relevo geográfico do território 

brasileiro.  
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 Material didático de Geografia para o 5º ano do Ensino Fundamental com propostas de atividades 

que incentivam a pesquisa pelos arredores da escola, como ponto de partida para o estudo 

relacionado ao relevo da região.  

 Material didático de Geografia para o 5º ano do Ensino Fundamental com conteúdos que abordam 

a hidrografia do território nacional, a importância da água e do curso dos rios.  

 Material didático de Geografia para o 5º ano do Ensino Fundamental com unidade temática que 

aborda a diversidade climática do território brasileiro.  

 Material didático de Geografia para o 5º ano do Ensino Fundamental com atividades que propõem 

o estudo da influência da atmosfera terrestre nos diferentes pontos geográficos do Brasil e do 

mundo.  

 Material didático de Geografia para o 5º ano do Ensino Fundamental com unidade temática que 

demonstra a diversidade cultural brasileira por meio da influência da cultura dos africanos e da 

cultura imigrante.  

 Material didático de Geografia para o 5º ano do Ensino Fundamental que apresenta ao aluno, 

considerações essenciais sobre a cultura dos povos indígenas e as suas particularidades em toda 

a extensão geográfica do território brasileiro.  

 Material didático de Geografia para o 5º ano do Ensino Fundamental que aborda questões 

referentes à cultura africana e ao processo de difusão dessa cultura por meio do crescimento das 

comunidades quilombolas no território brasileiro.  

 
LÍNGUA INGLESA  

 Material didático de Língua Inglesa para o 5º ano do Ensino Fundamental com proposta de 
trabalho que valoriza o conhecimento prévio do aluno, com a finalidade de possibilitar a aquisição 
efetiva dos vocábulos e estruturas gramaticais do segundo idioma.  

 Material didático para o 5º ano do Ensino Fundamental com proposta que incentiva o estudo e a 

apreensão da língua inglesa por meio de filmes e personagens conhecidos pelos estudantes, 

identificando a importância do respeito às preferências de cada um.  

 Material didático de Língua Inglesa para o 5º ano do Ensino Fundamental com atividades que se 

referem aos hábitos e preferências dos moradores e falantes nativos do país de origem da língua 

inglesa, objetivando a relação entre os Estados Unidos e o Brasil, bem como a identificação da 

multiculturalidade existente entre eles.  

 Material didático de Língua Inglesa para o 5º ano do Ensino Fundamental com proposta de 

trabalho que valoriza a importância da preservação do acervo e do patrimônio cultural em museus, 

incentivando visitas como forma de ampliação de conhecimentos e de aquisição de novos 

vocábulos na língua inglesa.  

 Material didático para o 5º ano do Ensino Fundamental com proposta pedagógica que valoriza a 

arte enquanto preservação e manifestação da cultura humana, promovendo um trabalho 

interdisciplinar entre a Língua Inglesa e a Arte.  

 Material didático para o 5º ano do Ensino Fundamental com atividades que demonstram a 

importância de aprender a língua inglesa, tendo em vista que muitos países fazem uso desse 

idioma para comunicar-se, além de possibilitar que o aluno viaje pelo mundo a partir de exercícios 

que identificam a localização e as principais características de alguns países.  

 
ARTE  
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 Material didático de Arte para o 5º ano do Ensino Fundamental que aborda, no eixo das Artes 
Visuais, a representação da figura feminina, apresentada em diferentes épocas e estilos, como 
ponto de partida para o estudo das cores.  

 Material didático de Arte para o 5º ano do Ensino Fundamental que apresenta o gênero musical 

marcha e suas principais características.  

 Material didático de Arte para o 5º ano do Ensino Fundamental com unidade de trabalho que 

possibilita ao aluno perceber que a arte está por toda parte, nas ruas das cidades, nas 

manifestações do povo e no seu dia a dia.  

 Material didático de Arte para o 5º ano do Ensino Fundamental que aborda o movimento cultural 

hip hop.  

 Material didático de Arte para o 5º ano do Ensino Fundamental com atividades relacionadas à arte 

urbana, que consiste na criação de obras produzidas no espaço público, podendo ser 

permanentes ou temporárias, como o grafite.  

 

 Material didático de Arte para o 5º ano do Ensino Fundamental com unidade de trabalho que 

apresenta artistas e produções artísticas que marcaram, com originalidade e qualidade, a história 

da cultura brasileira.  

 Material didático de Arte para o 5º ano do Ensino Fundamental com atividade que apresenta aos 

alunos a escultura, uma arte que se manifesta de forma tridimensional.  

 Material didático de Arte para o 5º ano do Ensino Fundamental que trabalha a apreciação ativa de 

obras musicais eruditas e populares, sob a temática de suspense.  

 Material didático de Arte para o 5º ano do Ensino Fundamental que trabalha a origem do balé.  

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO AMBIENTE DIGITAL DE APRENDIZAGEM 

 

 Ambiente digital de aprendizagem que pressupõe a mediação do professor (modelo híbrido), 

concebido e desenvolvido com o objetivo de fornecer recursos que auxiliem os processos de 

ensino e aprendizagem e o seu efetivo acompanhamento.  

 Ambiente digital de aprendizagem estruturado a partir do material didático de referência e com ele 

se articula, de modo a ampliar as possibilidades pedagógicas.  

 Ambiente digital de aprendizagem com possibilidade de acesso por meio de diferentes 

dispositivos, como desktops, notebooks, tablets (versão web não disponível para família) e 

smartphones (aplicativo, apenas disponível para professor, família e aluno) que apresenta design 

responsivo até 1024px (o layout se adequa aos diferentes dispositivos).  

 Ambiente digital de aprendizagem que pressupõe acesso online.  

 Ambiente digital de aprendizagem que favorece o planejamento e a organização do dia a dia 

escolar e fornece indicadores que possibilitam o monitoramento de diversos processos desse 

cotidiano.  

 Ambiente digital de aprendizagem cujo acesso acontece, via web, por meio de desktop ou 

notebook com sistema operacional Windows 7, Linux, Educ 5 ou MAC OS 1.5, com acesso à 

internet de 256 kbps por máquina, pelos navegadores IE11, Firefox 31, Chrome 40 ou Safari.  
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 Ambiente digital de aprendizagem cujo acesso acontece, via mobile, por meio de smartphone 

compatível com os aplicativos para Android (versão 4.4 ou superior) ou IOS (versão 8 ou superior), 

com acesso à internet 3G/4G ou Wi-Fi.  

 Ambiente digital de aprendizagem que se diferencia de outros ambientes de aprendizagem por se 

constituir de um conjunto de recursos que vão além de uma biblioteca de conteúdos didáticos.  

 Ambiente digital de aprendizagem com o propósito de apoiar e potencializar o processo de ensino 

e aprendizagem. Portanto, é uma ferramenta em que a tecnologia está a serviço do trabalho 

pedagógico.  

 Ambiente digital de aprendizagem que disponibiliza dados objetivos acerca do ponto de partida 

dos alunos nos estudos, por meio de sondagem específica, e que afere o domínio dos 

conhecimentos prévios, especialmente os conceituais.  

 Ambiente digital de aprendizagem com recursos e ferramentas que favorecem a adoção de 

metodologias ativas, uma vez que torna mais fácil o acompanhamento individualizado do 

desempenho de cada aluno.  

 Ambiente digital de aprendizagem destinado a alunos, professores, gestores escolares e família. 

Contempla a Educação Infantil, a partir do Grupo 1, e todo o Ensino Fundamental (anos iniciais e 

finais). O acesso é feito por meio de login e senha individuais, mediante cadastramento prévio.  

 Ambiente digital de aprendizagem destinado à Educação Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental 

que disponibiliza conteúdos com caráter essencialmente lúdico, mas com intencionalidade 

pedagógica associada aos eixos do conhecimento e/ou campos de experiências, considerando a 

faixa etária e o estágio de desenvolvimento da criança.  

 Ambiente digital de aprendizagem destinado à Educação Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental 

que disponibiliza histórias narradas e animadas.  

 Ambiente digital de aprendizagem destinado à Educação Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental 

que disponibiliza a versão digital dos livros do professor e aluno, além do manual do professor.  

 Ambiente digital de aprendizagem destinado para o 1º ao 5 º ano do Ensino Fundamental que 

disponibiliza recursos, tais como: versão digital do material didático, trilhas de aprendizagem, 

emissão de relatórios, agendamento de atividades, envio de mensagens e notificações, 

ferramentas de apoio à gestão.  

 Ambiente digital de aprendizagem destinado para o 1º ao 5 º ano do Ensino Fundamental que 

disponibiliza uma área, na qual são oferecidos conteúdos e serviços complementares, entre 

outros, os Livros de Coordenação, blogs e links de acesso para webconferências.  

 Ambiente digital de aprendizagem destinado para o 1º ao 5 º ano do Ensino Fundamental que 

disponibiliza trilhas de aprendizagem, um recurso de apoio ao processo de ensino e 

aprendizagem, organizadas em 5 etapas: sondagem, reforço, livro digital, avaliação e saiba mais.  

 Ambiente digital de aprendizagem destinado para o 1º ao 5 º ano do Ensino Fundamental que, 

além dos conteúdos apresentados, oferece ferramentas, por meio das quais os professores 

disponibilizam conteúdos e atividades diretamente aos alunos, que podem executá-las dentro do 

próprio ambiente e reenviá-las ao professor.  

 Ambiente digital de aprendizagem destinado para o 1º ao59 º ano do Ensino Fundamental que 

disponibiliza ferramentas que potencializam as possibilidades de aprendizagem e permitem ao 

professor o acompanhamento, por meio de relatórios  
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 Ambiente digital de aprendizagem destinado para o 1º ao 5 º ano do Ensino Fundamental que 

disponibiliza relatórios, os quais convertem-se em instrumentos de apoio ao trabalho pedagógico 

para professores e gestores, e de acompanhamento para os familiares.  

 Ambiente digital de aprendizagem com conteúdo organizados, do 1º ao 5º ano, de acordo com o 

ano escolar e as disciplinas e o login do usuário serve de critério (filtro) para o acesso a tais 

conteúdo.  

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO 

 Serviço de assessoramento pedagógico realizado por profissionais formados e especializados em 

cada área específica, com experiência e atuação nas redes públicas de ensino.  

 Serviço de assessoramento pedagógico que disponibiliza à equipe pedagógica cursos sobre 

temáticas relacionadas à atualidade e voltados à operacionalização do material didático.  

 Serviço de assessoramento pedagógico que apresenta cursos estruturados com a intenção de 

orientar o educador quanto ao trabalho voltado para a prática pedagógica.  

 Serviço de assessoramento pedagógico que promove cursos com temáticas voltadas aos eixos e 

áreas do conhecimento, campos de experiência e componentes curriculares e que contemplam 

conteúdos, estrutura curricular, proposta metodológica e articulação com o ambiente digital de 

aprendizagem.  

 Serviço de assessoramento pedagógico, cuja intenção é o desenvolvimento de novas 

metodologias e ampliação de possibilidades didáticas.  

 Serviço de assessoramento pedagógico que atua tanto com a formação pedagógica presencial, 

quanto a distância, com diversidade de temas relacionados à educação e ao ensino, podendo 

acontecer por meio de cursos, encontros, palestras e webconferências.  

 Serviço de assessoramento pedagógico que compreende um programa de implantação e de 

visitas realizado por técnicos e consultores pedagógicos.  

 Serviço de assessoramento pedagógico com atendimento permanente e realizado por 

especialistas em educação, por meio de contato telefônico (0800) e e-mail.  

 Serviço de assessoramento pedagógico que contempla atendimento pedagógico na área 

tecnológica, com capacitação específica e direcionada ao melhor uso do ambiente digital.  

 

 Serviço de assessoramento pedagógico que propõe oficinas que privilegiam o uso de estratégias 

diferenciadas e de jogos pedagógicos, relacionados aos conteúdos presentes no livro didático.  

 Serviço de assessoramento pedagógico que oferece cursos para os eixos do conhecimento e 

campos de experiências, conforme a proposta do livro didático e em consonância com os 

Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, a Base Nacional Comum Curricular 

e as demandas do município.  

 Serviço de assessoramento pedagógico que promove cursos que possibilitam aos educadores a 

reflexão sobre a importância do brincar e das brincadeiras para as crianças da Educação Infantil.  

 Serviço de assessoramento pedagógico que disponibiliza aos professores da Educação Infantil, 

cursos que visam orientá-los na efetivação do trabalho educativo, com foco nos processos de 

interação e mediação.  
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 Serviço de assessoramento pedagógico que aborda as seguintes temáticas para a Educação 

Infantil: múltiplas linguagens, literatura infantil, brincadeiras, relações matemáticas e inserção da 

criança na cultura da escrita.  

 Serviço de assessoramento pedagógico que oferece cursos para as áreas do conhecimento e 

componentes curriculares, conforme a proposta do livro didático e em consonância com as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica, a Base Nacional Comum Curricular e 

as demandas do município.  

 Serviço de assessoramento pedagógico que oferece cursos para os professores do Ensino 

Fundamental, os quais contemplam pressupostos teóricos e metodológicos sobre as avaliações 

externas e internas.  

 Serviço de assessoramento pedagógico que aborda as seguintes temáticas para o Ensino 

Fundamental: diversidade textual, alfabetização, ludicidade, alfabetização ambiental, 

alfabetização cartográfica e história da África. 

 
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SISTEMA ONLINE DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO 
ACADÊMICO PARA OS ALUNOS DO 3º E DO 7º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS ANOS EM 
QUE OCORRE A APLICAÇÃO OFICIAL DA PROVA BRASIL (ANOS ÍMPARES) E PARA OS ALUNOS 
DO 4º E DO 8º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS DEMAIS ANOS (PARES), QUE:  
 

 Seja composto por itens elaborados em conformidade com procedimentos metodológicos da área 

de avaliação externa de aprendizagem em larga escala.  

 Seja composto por testes online que identificam a evolução da aprendizagem do aluno, no que se 

refere ao desenvolvimento de novas competências.  

 Verifica o nível de aprendizagem de cada aluno nos seguintes componentes curriculares: Língua 

Portuguesa, com enfoque em leitura; Matemática, com ênfase na resolução de problemas; e 

Ciências, com foco nos fenômenos naturais e tecnologia.  

 Considera, em sua escala, os mesmos níveis de avaliação da aprendizagem adotados pelo SAEB: 

Abaixo do Básico, Básico, Proficiente e Avançado.  

 Seja composto por questionários online, os quais coletam informações sobre a caracterização 

sociodemográfica, repertório cultural, repertório social, motivação, hábitos de estudos e trajetória 

escolar de cada aluno.  

 Possibilita ao professor maior clareza e melhor entendimento quanto ao processo de 

aprendizagem de cada aluno, em cada questão avaliada, na medida em que cada uma delas 

avalia uma habilidade específica.  

 Transforma as respostas dos itens em um escore, denominado proficiência, utilizado pela Teoria 

da Resposta ao Item (TRI).  

 Elabora uma matriz de referência, considerando estruturas básicas de conhecimento, 

relacionando-as aos conteúdos trabalhados e aos processos cognitivos do aluno.  

 Apresenta uma proposta curricular elaborada com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais, bem 

como nos documentos que balizam as avaliações nacionais (SAEB), como a Prova Brasil; e 

internacionais, como o PISA.  
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 Disponibiliza os resultados por meio de relatórios online, geral e específico (por ano escolar, por 

turma e por escola), possibilitando a análise dos resultados dos alunos de forma individualizada e 

o redirecionamento do trabalho pedagógico.  

 Possibilita a análise individual e comparativa da aprendizagem do aluno, auxiliando o professor na 

elaboração de planos de ação diferenciados.  

 Disponibiliza os testes e questionários na modalidade online, com vistas a agilidade do envio dos 

resultados e relatórios ao município, possibilitando maior tempo às escolas para a reorganização 

dos planos de apoio pedagógico.  

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO 
EDUCACIONAL 

 Sistema de acompanhamento da gestão educacional que tem por objetivo auxiliar o gestor público 

na definição de estratégias para a administração escolar.  

 Sistema de acompanhamento da gestão educacional que contempla informações voltadas à 

atuação pedagógica, com foco na melhoria da educação.  

 Sistema de acompanhamento da gestão educacional que sistematiza informações acerca do 

ensino oferecido pela rede e que traça o perfil da sua qualidade, identificando as potencialidades 

e possíveis fragilidades da educação municipal.  

 Sistema de acompanhamento da política educacional que apresenta subsídios que possibilitam 

uma visão mais ampla da gestão educacional a partir da análise de questões referentes às 

características do município, infraestrutura das escolas, investimento em recursos e planejamento.  

 Sistema de acompanhamento da gestão educacional que possibilita o levantamento de 

informações referentes ao próprio município por meio de um questionário e de informações 

disponíveis em sites oficiais, para composição do perfil da educação municipal.  

 Sistema de acompanhamento da gestão educacional que estabelece, de modo claro e preciso, os 

pontos de melhorias e as potencialidades do município, tornando possível direcionar, de forma 

mais adequada, os investimentos e as ações realizadas pelos gestores educacionais municipais.  

 Sistema de acompanhamento da gestão educacional que, por meio de seus indicadores, 

possibilita ao gestor realizar uma análise da política educacional do município.  

 Sistema de acompanhamento da gestão educacional que oferece ao gestor público um relatório 

quantitativo e qualitativo, com uma descrição dos indicadores analisados.  

 Sistema de acompanhamento da gestão educacional que permite o acesso online aos indicadores 

a qualquer momento, de qualquer computador ou smartphone, a partir de senha individual.  

 Sistema de acompanhamento da gestão educacional que apresenta resultados que possibilitam o 

acompanhamento dos indicadores analisados.  

 Sistema de acompanhamento da gestão educacional composto por indicadores relacionados ao 

Ensino Fundamental, como IDEB, Prova Brasil, Distorção Idade-Série e Média Hora/Aula.  

 Sistema de acompanhamento da gestão educacional que realiza um diagnóstico específico para 

as instituições de Educação Infantil, a partir de questionário online, composto por questões que 

abrangem aspectos sobre a instituição.  

 Sistema de acompanhamento da gestão educacional que aborda questões específicas da 

Educação Infantil referentes à proposta pedagógica; atividades de aprendizagem; organização de 
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espaços, brinquedos, materiais e mobiliários; limpeza, higiene, segurança, alimentação e saúde; 

interações, vínculos afetivos e inclusão familiar.  

 
MATERIAIS E RECURSOS COMPLEMENTARES 

Para aluno e professor  

 Agenda escolar consumível, com adesivos, em formato vertical, espiralada e com espaços 

adequados para preenchimento, a partir de 0 anos.  

 Capa personalizada para o livro didático, a partir de 0 anos.  

 
Material para alunos portadores de necessidades educativas especiais  

 Livro didático em formato ampliado (A3) para os alunos portadores de deficiência visual parcial, a 

partir de 4 anos. Material espiralado, formato vertical, miolo impresso em papel de qualidade e em 

quatro cores, e capa confeccionada em papel resistente.  

 Livro didático em Braile para os alunos portadores de deficiência visual total, a partir do 1º ano. 

Material espiralado, formato vertical e miolo impresso em papel de qualidade.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                                             
                                    MUNICÍPIO DE ANDRÉ DA ROCHA 

                                     “PEQUENO GRANDE PAGO” 
                                     NOSSA TERRA, NOSSO VALOR 
 

 

 49 

ANEXO IV – PREGÃO Nº 02/2019- MINUTA DO CONTRATO 
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
EDUCAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA 
DE ENSINO E MATERIAL DIDÁTICO PARA A 
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E 
ENSINO FUNDAMENTAL 

 

O MUNICÍPIO DE ANDRE DA ROCHA - RS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ 

sob nº. 90.483.066/0001-72, com sede na Av Marcolino Pereira Vieira, 1393, neste ato representado pelo 

Prefeito Municipal, Senhor ............., regularmente investido no cargo, doravante denominado 

CONTRATANTE, e a Empresa, ............... com sede ......................, inscrita no CNPJ sob nº. ............ 

doravante denominado CONTRATADA, em conformidade com a Lei Federal n°. 8.666/93 e Licitação 

Modalidade Pregão Presencial nº. 02/2019, têm justa e acordada a celebração do presente contrato, 

mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

Cláusula Primeira – Do Objeto 

Contratação de empresa especializada em educação para fornecimento de sistema de ensino e material 

didático à escola municipal (educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental), composto por livro 

didático para alunos e professores da rede regular de ensino, além de assessoramento pedagógico, sistema 

de monitoramento institucional, portal de educação na internet e ferramenta de avaliação a ser utilizada  

com alunos inseridos no Ensino fundamental e Educação Infantil do Município de André da Rocha/RS. 

 
Cláusula Segunda - Do Preço e Forma de Pagamento 
O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$ ...........................para prestação de serviços 
e disponibilização do material conforme estabelecido na Cláusula Primeira do presente contrato. 

Parágrafo Único –O pagamento será efetuado em até 08 (oito) vezes sendo cada bimestre com duas 
parcelas, vencíveis em 30 (trinta) e 60 (sessenta) dias corridos a cada bimestre, após entrega do material 
didático e apresentação de nota fiscal correspondente e do laudo de execução emitido pela Secretaria 
responsável pela solicitação. Cumpridas as exigências do item anterior, dar-se-á o pagamento através de 
Transferência Eletrônica diretamente da conta bancária do Município para a conta bancária da empresa 
contratada. 
Cláusula Terceira - Local da Prestação dos Serviços 
A CONTRATADA compromete-se a prestar os serviços diretamente aos profissionais da Secretaria 
Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo do Município de André da Rocha/RS, mediante 
treinamento presencial e EAD. 
Cláusula Quarta - Da Vigência e Execução dos Serviços 
Os serviços deverão ser executados durante o ano de 2019, podendo prorrogar-se por mais exercícios, 
caso haja interesse das partes, observando a legislação vigente e reajustado pelo valor do IGP-M dos 
últimos doze meses, se convenientes. 
Cláusula Quinta – Dos Recursos Financeiros 
As despesas decorrentes da execução do presente contrato serão contabilizadas em dotações 
orçamentárias próprias da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo para o ano de 
2019: 
0701 2025 Manutenção das atividades do Ensino Infantil  
339032040000-Material Educacional 
0701 2040-Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental  
339032040000- Material educacional   
 
Cláusula Sexta – Das Adequações 
A CONTRATANTE poderá modificar unilateralmente o presente contrato, para melhor adequação às 
finalidades de interesse público, respeitados os direitos da CONTRATADA. 
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Cláusula Sétima – Das Penalidades 
 A Contratada ficará sujeita, no caso de inexecução total ou parcial do contrato, às seguintes penalidades, 
garantido o direito de ampla defesa: 
 - advertência por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, para as quais haja concorrido; 
 - multa sobre o valor total do contrato atualizado de 0,5% (meio por cento) ao dia de atraso, limitado ao 
máximo de 10% (dez por cento) pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação 
pertinente, sem prejuízo da aplicação das demais sanções e penalidades previstas na Lei Federal nº. 
8.666/93; 
 - suspensão do direito de contratar com o Município pelo prazo de 01 (um) ano, na hipótese de reiterado 
descumprimento das obrigações contratuais; 
- declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública.  
Cláusula Oitava – Da Rescisão 
O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito, nas seguintes situações: 
a) Razões de interesse de alta relevância de amplo conhecimento, justificadas pelo Senhor Prefeito 
Municipal, exaradas no competente processo administrativo; 
b) Descumprimento de qualquer cláusula contratual; 
c) Ocorrência de caso fortuito ou força maior regularmente comprovada, impeditiva da execução do 
contrato; 
d) Por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência 
para a CONTRATANTE. 
Cláusula Nona – Das Obrigações 
A CONTRATADA compromete-se a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
Licitação modalidade Pregão Presencial nº. 02/2019. 
CLÁUSULA DÉCIMA: DA VINCULAÇÃO  
O presente contrato está vinculado ao Processo Licitatório Pregão Presencial Nº 02/2019. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA FISCALIZAÇÃO 
A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo através da Sra. Ana Maria De Carli, 
realizará a fiscalização do presente contrato.  
Cláusula Décima Segunda – Do Foro 
As partes elegem o Foro da Comarca de Nova Prata/RS, para dirimir eventuais controvérsias decorrentes 
deste contrato. 
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e 
forma, na presença de testemunhas.   
Gabinete do Prefeito Municipal de André da Rocha/RS, aos ..... dias do mês de .......... de 2019 

 
MUNICIPIO DE ANDRE DA ROCHA    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
SERGIO CARLOS MORETTI     Empresa Contratada 
PREFEITO MUNICIPAL 
         
Testemunhas: 
 
1 - ____________________________                                2 - _________________________ 

 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 

Esta minuta de contrato foi 

examinado e aprovado por esta 

Assessoria Jurídica. 

 

Em_____-_______-_____. 

 

__________________ 
Assessor Jurídico 


