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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 
 

CONCORRÊNCIA N° 001/2018 
 
 
Denominação:  
 
CNPJ/CPF n°:  
 
Endereço:  
 
E-mail:  
 
Cidade:        Estado:  
 
 
Telefone:         
Obtivemos, através do acesso à página www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br, nesta data, 
cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.  
 

Local: ________________, de ______________ de 2018.  
 

  __________________________ 
Assinatura  

 
Senhora Licitante,  
 
Visando à comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a Vossa 
Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo ao Departamento de 
Licitações e Contratos, preferencialmente pelo e-mail: 
ricardo_licitacoes@jaguariuna.sp.gov.br.  
 
A não remessa do recibo exime a Prefeitura do Município de Jaguariúna da 
responsabilidade da comunicação por meio de e-mail de eventuais esclarecimentos e 
retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações 
adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação. 
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EDITAL 
CONCORRÊNCIA Nº 001/2018 

TIPO: TÉCNICA E PREÇO 
 
Entidade Licitadora: Prefeitura do Município de Jaguariúna 
 
Interessada: Secretaria de Educação / Departamentos de Ensino Fundamental e 
Educação Infantil. 
 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA, pessoa jurídica de direito público 
interno estabelecida na Rua Alfredo Bueno, nº 1.235, Centro, Jaguariúna – S.P. - CEP 
13.910-027 - Tel.: (19) 3867-9780, 3867-9801, 3867-9792, 
www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br, inscrita no CNPJ sob nº 46.410.866/0001-71, 
através da Comissão Permanente de Licitação, torna público que, nos termos da Lei 
8.666/93 e da Lei Complementar 123/06, realizará licitação na modalidade 
CONCORRÊNCIA - Tipo TÉCNICA E PREÇO, para contratação do descrito em cláusula 
1.1 - DO OBJETO, observadas as condições deste Edital. 
 

         1.0 DO OBJETO  
1.1 Contratação de Empresa para fornecimento de sistema pedagógico de ensino para 
alunos e professores, objetivando atender as necessidades educativas dos alunos de 
Educação Infantil e Ensino Fundamental I e II e dos professores que atuam com essas 
etapas escolares. Para melhor caracterização do objeto a que se destina esta licitação, 
este edital é composto pelo Memorial Descritivo e está identificado como ANEXO I. 
 
2.0 PRAZO DE EXECUÇÃO, VIGÊNCIA/REAJUSTE: 
2.1 O contrato terá vigência de 12 (doze) meses contados de sua assinatura. 
 
2.1.1 A prestação de serviços e o fornecimento dos bens só será exigível após o 
recebimento, pela CONTRATADA, da ordem de Fornecimento a ser emitida pela 
Secretaria de Educação. 
 
2.2. Deverá ser fornecida a capacitação para utilização, no primeiro momento, do Sistema 
de Ensino a todos os membros envolvidos da Secretaria de Educação, antes do início do 
ano letivo. 
 
2.3. As ordens de fornecimento bimestrais, semestrais ou anuais, serão enviadas pela 
Secretaria Municipal de Educação, para a entrega das quantidades necessárias para 
atendimento aos alunos de nossa rede de ensino. Estas serão enviadas digitalmente para 
a empresa contratada, que deverá informar e-mail e verificá-lo com frequência, inclusive 
lixo eletrônico/caixa de spam. 
 
2.4. As capacitações presenciais com palestrantes oferecidos pela contratada, bem como 
demais atividades no município, serão agendadas pelos Departamentos de Ensino 
Fundamental e Educação Infantil, conforme calendário escolar vigente no ano, o qual 
poderá ser enviado à empresa se solicitado. 
 
2.5 O contrato resultante da presente licitação poderá ser renovado ou aditado, por iguais 
e sucessivos períodos, nos termos da Lei nº 8.666/93. 
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2.6. No caso de prorrogação a que se refere o item anterior será aplicado o reajuste com 
base na variação acumulada do Índice Geral de Preços do Mercado – IGPM (Fundação 
Getúlio Vargas – FGV), ou outro índice que venha a substituí-lo. 
 
3.0 DATA, HORÁRIO E LOCAL DE ENTREGA DOS ENVELOPES: 
O recebimento dos Envelopes contendo a documentação de Habilitação, Proposta 
Técnica e a Proposta de Preços dar-se-á até as 09:00 horas do dia 02/01/2019, no 
Departamento de Protocolo e Arquivo, localizado à Rua Alfredo Bueno, 1235 – Centro, no 
Município de Jaguariúna. 
 
3.1  DATA, HORÁRIO E LOCAL DE ABERTURA DOS ENVELOPES: 
A abertura dos Envelopes contendo a documentação de Habilitação, Proposta Técnica e 
a Proposta de Preços dar-se-á na sala de sessão pública do Departamento de Licitações 
e Contratos, localizado no mesmo endereço indicado no Campo 3.0, às 09:30 horas do 
dia 02/01/2019. 
 
4.0 DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
4.1. As despesas decorrentes desta Concorrência ocorrerão por conta das seguintes 
dotações orçamentárias:  
12.361.14.2061.339039 – Educação Fundamental 
12.365.13.2069.339039 – Educação Infantil 
 
5.0 DA PARTICIPAÇÃO: 
5.1. Poderão participar da presente licitação quaisquer empresas brasileiras ou 
estrangeiras em funcionamento no Brasil que atendam a todas as condições exigidas 
para habilitação, que satisfaçam às exigências concernentes à habilitação jurídica, 
regularidade fiscal, qualificação técnica e econômico-financeira, em conformidade com o 
prescrito neste Edital, e que exerçam atividades relacionadas com o objeto desta licitação. 
 
5.2. Prestar garantia de 1% do valor global estimado para participação, sendo este valor 
de R$30.543,02 (trinta mil, quinhentos e quarenta e três reais e dois centavos), podendo 
ser, a critério da licitante, na forma de: 
-Caução em Dinheiro ou em Título da Dívida Pública; 
-Seguro Garantia; 
-Fiança Bancária. 
 
5.3. A garantia mencionada na cláusula anterior será comprovada na sessão a que se 
refere a cláusula 3.1, quando da abertura do envelope número 1 – Habilitação, entregue 
na forma da cláusula 3.0. 
 
5.4. Será vedada a participação de pessoa impedida por força de lei. 
 
5.5. Não será permitida a participação de Empresa em regime de consórcio. 
 
5.6. Não será permitida a subcontratação total ou parcial dos serviços decorrentes desta 
licitação, sem a prévia e expressa anuência da Prefeitura. 
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5.7. Não serão aceitas propostas que não contiverem oferta para a totalidade do objeto 
desta licitação. 
 
5.8. Cada licitante poderá nomear representante para atuar em seu nome nos atos desta 
licitação, mediante apresentação de Procuração por instrumento público ou particular ou 
carta-credencial, conferindo poderes ao representante para atuar em todas as fases deste 
procedimento licitatório, inclusive para oferecer impugnações, assinar atas, interpor ou 
renunciar ao direito de interposição de recursos e para todos os demais atos necessários. 
Caso seja titular da empresa, deverá portar documento que comprove sua capacidade de 
representar a mesma. 
 
5.9 A ausência de representação não inabilitará a licitante, mas impedirá o representante 
de se manifestar e responder pela mesma no transcurso do certame. 
 
5.10. Não será permitida a participação de um mesmo representante para mais de uma 
licitante. 
 
5.11 A credencial ou procuração integrará os autos do respectivo processo administrativo 
e deverá ser entregue em separado por ocasião da primeira sessão, no local, data e 
horário designados no preâmbulo deste edital. 
 
6.0 DO EDITAL DE LICITAÇÃO: 
6.1. No ato do conhecimento do Edital de Licitação, deverá o interessado verificar seu 
conteúdo. 
 
6.2 O adquirente deverá examinar cuidadosamente o Edital e seus anexos, não podendo 
invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulação da 
proposta e do cumprimento do contrato. 
 
6.3. Não serão admitidas reclamações posteriores sobre eventuais omissões. 
 
6.4. Fica reservado à licitadora o direito de efetuar diligências em qualquer fase da 
licitação para verificar a autenticidade e veracidade dos documentos e informações 
apresentadas na proposta, bem como esclarecer ou complementar a instrução do 
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação exigida neste Edital. 
 

6.5. Integram o presente edital, como partes indissociáveis, os seguintes ANEXOS: 
 

ANEXO I – Memorial Descritivo e Quantitativo; 
ANEXO II – Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 
ANEXO III – Modelo de Carta de Credenciamento; 
ANEXO IV – Modelo de Declaração – Artigo 7º, Inc. XXXIII da Constituição Federal; 
ANEXO V – Modelo de Declaração de fato superveniente; 
ANEXO VI – Modelo Proposta de Preço; 
ANEXO VII – Critério de Pontuação da Proposta Técnica; 
ANEXO VIII – Minuta de Contrato; 
ANEXO IX – Termo de Ciência e Notificação; 
ANEXO X – Modelo de Ordem de Início de Fornecimento; 
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7.0 DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 
7.1 Os Envelopes contendo os documentos de habilitação, proposta técnica e a proposta 
de preços, deverão ser entregues lacrados na data, horário e local mencionados no 
Campo 3.0 deste Edital, separadamente, tendo na parte externa e frontal dos envelopes 
os seguintes dizeres:  
 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA:_______________________ 
Nº CNPJ:___________________ 
DATA E HORÁRIO DA LICITAÇÃO: ____________________ 
 
CONCORRÊNCIA Nº 001/2018. 
 
ENVELOPE 1 – HABILITAÇÃO;  
ENVELOPE 2 – PROPOSTA TÉCNICA;  
ENVELOPE 3 – PROPOSTA DE PREÇOS;  
 
7.2 O Envelope nº 1 – HABILITAÇÃO deverá conter, obrigatoriamente, os documentos 
relacionados nas cláusulas 7.4 a 7.8.3, os quais poderão ser apresentados no original ou 
por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente. 
 
Nota: A aceitação de documento sob a forma de fotocópia não autenticada fica vinculada 
a apresentação do respectivo original para conferência.   
 
7.3. Deverá ser observado o prazo de validade das certidões solicitadas e, no caso de 
omissão desse prazo, serão aceitas as que foram emitidas nos 180 (cento e oitenta) dias 
anteriores à data determinada para a abertura dos envelopes. 

 
7.4 CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 1 - HABILITAÇÃO: 
7.4.1. DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
7.4.1.1 Registro comercial, no caso de empresário individual; 
 
7.4.1.2 Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, acompanhado de todas as 
eventuais alterações contratuais, tudo devidamente registrado no órgão competente, em 
se tratando de sociedades empresárias, nelas incluída a Eireli e, no caso de sociedades 
por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
 
7.4.1.3 Inscrição do ato constitutivo no Cartório de Registro civil das pessoas jurídicas, no 
caso de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício. 
 
7.4.1.4 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. 
 
7.4.2. DOCUMENTOS RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA  
A documentação relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista consistirá em: 
 
7.4.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério 
da Fazenda, relativo à sede (matriz) ou domicílio (filial) do proponente. 
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7.4.2.2. Prova de Inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, este 
último, se houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente aos seus ramos de 
atividade e compatível com o objeto contratual. 
 
7.4.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa a Tributos Federais, a 
Dívida Ativa da União e à Seguridade Social, que deverá ser comprovada através da 
apresentação de certidão expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 
(CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL RFB/PGFN). 
 
7.4.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, que deverá ser comprovada 
pela apresentação de Certidão Negativa expedida pelo órgão competente, ou através de 
sistema eletrônico, ficando sua aceitação condicionada à verificação de veracidade via 
internet. 
 
7.4.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal da sede da proponente através 
de Certidão Negativa de Débitos Mobiliários. 
 
7.4.2.6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 
FGTS através do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, emitido pela Caixa 
Econômica Federal. 
 
7.4.2.7. Prova de regularidade relativa a débitos de natureza trabalhista, demonstrando 
situação regular no cumprimento de obrigações estipuladas pela legislação trabalhista, 
através de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 
 
7.4.2.8. Declaração expressa da empresa licitante, sob as penas da lei, de que atende ao 
disposto no art. 7º, inc. XXXIII da Constituição Federal, conforme modelo em Anexo IV. 
 
7.4.2.9. As provas de regularidades deverão ser feitas por Certidão Negativa ou Certidão 
Positiva com efeitos de Negativa. 
 
7.4.2.10. Considera-se Positiva com efeitos de Negativa a Certidão de que conste a 
existência de créditos não vencidos; em curso de cobrança executiva em que tenha sido 
efetivada a penhora; ou cuja exigibilidade esteja suspensa por moratória, ou depósito de 
seu montante integral, ou reclamações e recursos, nos termos das leis reguladoras do 
processo tributário administrativo ou concessão de medida liminar em mandado de 
segurança, ou liminar ou tutela provisória em outros tipos de ações judiciais, ou 
parcelamento. 
 
7.4.2.11. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação 
neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 
 
7.4.2.11.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, 
será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da declaração de vencedora, 
prorrogáveis por igual período, a critério desta Prefeitura, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
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7.4.2.11.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 
7.4.2.11.1. implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
legais, procedendo-se à convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os 
atos referentes ao procedimento licitatório. 
 

7.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
A documentação relativa à qualificação técnica a ser apresentada pela participante 
consistirá em: 
 
7.5.1. Atestado de Capacidade Técnica expedido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, que comprove que a licitante tenha executado serviços equivalentes com o objeto 
da presente licitação. Entende-se por serviços equivalentes com o objeto da presente 
licitação, o fornecimento de sistema de ensino apostilado para a Educação Infantil, 
Fundamental I e Ensino Fundamental II, concomitantemente, para um total de no mínimo 
50% do número de alunos objetivados na presente licitação, sendo que será aceita a 
soma de atestados com menores quantidades de alunos para perfazer o mínimo exigido. 

 

7.6. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
De forma a comprovar qualificação econômico-financeira satisfatória, as empresas 
deverão apresentar: 
 
7.6.1. Certidão Negativa de Falência, de Concordata, de Recuperação Judicial e 
Extrajudicial expedida pelo cartório distribuidor da sede da Pessoa Jurídica, nos últimos 
180 (cento e oitenta) dias que antecedem a abertura da licitação quando o prazo de sua 
validade não estiver definido. 
 
7.6.1.1. Nas hipóteses em que a Certidão encaminhada for positiva, deve o licitante 
apresentar comprovante de homologação/deferimento pelo Juízo competente ao Plano de 
Recuperação Judicial/Extrajudicial em pleno vigor. 
 
7.6.2. Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultados de Exercício referentes ao 
último exercício social exigível, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por Balancetes ou Balanços Provisórios. 
 
7.6.2.1. Os documentos referidos no item 7.6.2 deverão estar assinados por bacharel ou 
técnico em Ciências Contábeis, devidamente habilitados, constando nome completo e 
registro profissional. 
 
7.6.2.2. No caso específico de Sociedade por Ações (Sociedade Empresária do Tipo 
S.A.), o balanço deverá ser apresentado por publicação no Diário Oficial do Estado ou 
cópia dos referidos documentos devidamente registrados na Junta Comercial; 
 
7.6.2.3 As Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), ainda que sejam 
enquadradas no SIMPLES, deverão apresentar Balanço Patrimonial referente ao último 
exercício social exigível, assinado por bacharel ou técnico em Ciências Contábeis, 
legalmente habilitados, constando nome completo e registro profissional. 
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7.6.2.4. As sociedades constituídas há menos de 12 (doze) meses, no exercício social em 
curso, deverão apresentar o Balanço de Abertura. 
 
7.6.3. A boa situação financeira será comprovada se a participante demonstrar que possui 
Índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou acima de 1,00 (um com duas casas decimais) e 
Índice de Liquidez Geral (ILG), igual ou acima de 1,00 (um com duas casas decimais) e 
Índice de Solvência Geral (ISG) igual ou acima de 0,05 (um com duas casas decimais). 
 
7.6.3.1. Caso a participante apresente o ILG abaixo da unidade menor que 1,00 (um com 
duas casas decimais), o ISG deverá ser compensado no mínimo proporcionalmente 
através da seguinte expressão matemática: 
1 – (ILG abaixo da unidade – 1) 
 
7.6.3.2. As seguintes definições de índices financeiros se aplicam neste item: 
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG) - indica quanto a empresa possui em 
disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar 
suas obrigações, com vencimento neste mesmo período. 
 
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC) - indica quanto a empresa possui em recursos 
disponíveis, bens e direitos realizáveis em curto prazo, para fazer face ao total de suas 
dívidas de curto prazo. 
 
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (ISG) – expressa o grau de garantia que a empresa 
dispõe em Ativos (totais) para pagamento do total de suas dívidas. Envolvem, além dos 
recursos líquidos, também os permanentes. 
Abaixo seguem os cálculos para cada Índice:  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
7.7. OUTROS DOCUMENTOS: 
7.7.1 Declaração de Fato Superveniente, conforme modelo Anexo V. 
 
7.7.2 Comprovação de recolhimento de garantia de participação, em uma das modalidades 
previstas no artigo 56 da Lei nº 8.666/93, nos termos do artigo 31, § 2º da Lei nº 8.666/93, 
no valor de R$30.543,02 (trinta mil, quinhentos e quarenta e três reais e dois centavos), 
conforme Cláusula 5.2 do Edital. 
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7.8. DOCUMENTOS RELATIVOS À MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE 
7.8.1 Declaração de Microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exercício da 
preferência prevista na Lei Complementar n. 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 
147/2014 e pela Lei Complementar nº 155/2016, que deverá ser feita de acordo com o 
modelo estabelecido no Anexo II. 
 
7.8.2 A falta de apresentação da declaração especificada acima não inabilitará a licitante, 
entretanto a mesma não fará jus ao tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar 
nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e pela Lei Complementar nº 
155/2016 – Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Peque no Porte. 
 
7.8.3. As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) deverão apresentar no 
Envelope nº 01 – Documentação para Habilitação todos os documentos referentes à 
regularidade fiscal e trabalhista, ainda que com restrições, todavia, apresentada a 
declaração constante do item acima, eventual restrição poderá ser sanada após o 
julgamento das propostas de preços, como condição para a assinatura do contrato, na forma 
da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e pela Lei 
Complementar nº 155/2016. 
 
7.9 CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA TÉCNICA: 
a) Deverá ser apresentada a proposta em uma via, em português impressa em papel 
timbrado da empresa participante, sem emendas ou rasuras, datadas e assinadas, de modo 
a permitir a perfeita identificação da licitante. 
 
b) A proposta técnica deve ter descrição sucinta do objeto;  
 
c) Fazem parte da proposta técnica as amostras descritas em Anexo I, parte integrante deste 
Edital. 
 
7.10 CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 3 – PROPOSTA DE PREÇOS: 
a) Deverá conter, obrigatoriamente, os dizeres discriminados em Anexo VI, em folhas 
numeradas, rubricadas e assinadas pelo representante legal, em papel timbrado da licitante, 
sem emendas, rasuras ou ressalvas. 
 
b) A apresentação da proposta de preços será considerada como evidência de que a 
proponente examinou criteriosamente os documentos deste Edital, e julgou-os suficientes, para 
elaboração de proposta voltada a execução do objeto licitado em todos os seus detalhamentos. 
 
c) No preço proposto considerar-se-ão inclusos todos os custos com salários, encargos 
trabalhistas, sociais, fiscais e previdenciários, seguros, equipamentos, materiais, despesas 
de administração e outras despesas de qualquer natureza que se fizerem necessárias à 
perfeita execução do objeto. 
 
d) Todos os preços deverão estar expressos em Reais (R$), com duas casas decimais; 
 
e) Os preços ofertados na proposta de preços conforme modelo do Anexo VI deverão ser 
escritos em algarismos e por extenso; 
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f) Havendo divergência entre os valores em algarismos e seus extensos, prevalecerão os 
extensos. 
 
8.0 DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 
8.1 Esta licitação é do tipo Técnica e Preço e será considerada vencedora a licitante que, 
tendo atendido a todas as exigências deste edital, obtiver a maior Nota Total (NT), 
classificando-se as demais proponentes na ordem decrescente de Nota Total. 
 
8.1.1 Critério para julgamento da técnica em Anexo VII, deste Edital. 
 
8.2  A Nota Total (NT) a ser atribuída ao licitante obedecerá à seguinte fórmula: 
 
IPT + IPP = NT  
 
NT = Nota Total 
 
IPT = Índice de Pontuação Técnica 
 
IPP = Índice de Pontuação de Preço 
 
8.3 Divulgada a classificação final da licitação, será concedido o prazo recursal previsto 
no art. 109 da Lei de Licitações.  
 
8.4 Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital nem 
preço ou vantagem baseada nas ofertas das demais licitantes. 
 
8.5 Quando a proposta primeira classificada for apresentada por Licitante que não se 
enquadre como microempresa ou empresa de pequeno porte, serão identificadas todas 
as propostas iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a ela, apresentadas por 
microempresas ou empresas de pequeno porte, que tenham comprovado sua condição 
de enquadramento. 

 
8.5.1 Neste caso será concedida à Licitante microempresa ou empresa de pequeno porte 
mais bem classificada, a possibilidade de apresentar proposta de valor inferior àquela 
considerada 1ª colocada até então; caso apresente proposta de valor inferior, considerada 
válida, a microempresa ou empresa de pequeno porte terá sua oferta classificada em 
primeiro lugar. 

  
8.5.2 Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 
forma do item 8.5.1, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem 
na hipótese do item 8.5 na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
 
8.5.3 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou 
empresas de pequeno porte que se enquadrem no intervalo estabelecido no item 8.5, 
será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 
apresentar melhor oferta. 
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8.5.4 Na hipótese de todas as microempresas e empresas de pequeno porte na situação 
prevista no item 8.5 renunciarem ao direito de preferência, será considerada primeira 
classificada a empresa que apresentou originalmente a proposta de menor valor. 
 
8.5.5 O disposto no item 8.5 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver 
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
8.6 Esgotadas as situações previstas no item 8.5, ocorrendo empate entre duas ou mais 
propostas de menor preço global e, após obedecido o disposto no § 2º, Art. 3º, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, a classificação se fará obrigatoriamente, por 
sorteio, em ato público para o qual todas as licitantes serão convocadas, vedado qualquer 
outro processo. (§ 2º, art. 45, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações).  

 
9.0 DO PROCEDIMENTO: 
9.1 No dia, horário e local indicados no Campo 3.0, o Departamento de Protocolo e 
Arquivo efetuará o recebimento dos 03 (três) Envelopes, e em sessão pública, na data, 
horário e local indicados no Campo 3.1, a Comissão Permanente de Licitação procederá 
à abertura dos Envelopes. 
 
9.2 A Comissão de Licitação não receberá envelopes fora do prazo estipulado. 
 
9.3 Os documentos constantes dos Envelopes “1”, “2” e “3” fechados serão rubricados 
pelos membros da Comissão de Licitação e pelos representantes das licitantes. 
 
9.4 Os documentos contidos no envelope “1” serão analisados pela Comissão de 
Licitação, que poderá se valer da assessoria de sua equipe técnica para julgamento da 
fase de Habilitação. Os envelopes “2” e “3” ficarão sob a guarda da Comissão 
Permanente de Licitação aguardando sua abertura, em data e local a ser oportunamente 
comunicado. 
 
9.5 Divulgados os resultados da fase de habilitação, será concedido o prazo recursal 
previsto no art. 109 da Lei de Licitações.  Serão devolvidos às licitantes efetivamente não 
habilitadas, os respectivos Envelopes “2” e “3”, devidamente fechados. 
 
9.6 Na reunião de abertura do Envelope “2” das licitantes habilitadas, será conferida a 
inviolabilidade dos mesmos, que serão, então, abertos. A Comissão de Licitação dará 
vistas dos documentos das licitantes aos representantes credenciados presentes que 
rubricarão todas as propostas. 
 
9.7 Após a abertura, conferência e devidas rubricas dos conteúdos do Envelope “2”, será 
o mesmo encaminhado à equipe técnica da Secretaria de Educação para a avaliação e 
elaboração do Relatório Técnico. 
 
9.7.1 A apresentação das amostras visa verificar a conformidade com as características 
solicitadas.  
 
9.7.2 O índice de pontuação técnica (IPT), de peso sete, será obtido mediante aplicação da 
seguinte fórmula: 
 
(PTA / MPT) x 7 = IPT 
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IPT = Índice de Pontuação Técnica. 
 
PTA = número de pontos obtidos pela proposta técnica em análise.  
 
MPT = maior número de pontos obtidos entre as propostas técnicas. 
 
9.8 O envelope “3” ficará sob a guarda da Comissão de Licitação aguardando sua 
abertura, em data e local a ser oportunamente comunicado. 
 
9.9. Divulgados os resultados da fase técnica, será concedido o prazo recursal previsto no 
art. 109 da Lei de Licitações. Serão devolvidos às licitantes, efetivamente 
desclassificadas, os respectivos Envelopes “3”, devidamente fechados. 
 
9.10 Na reunião de abertura do Envelope “3” das licitantes qualificadas, será conferida a 
inviolabilidade do mesmo, que será, então, aberto. A Comissão de Licitação dará vistas 
dos documentos das licitantes aos representantes credenciados presentes que, após 
exame, rubricarão todas as propostas. 
 
9.11 O Índice de Pontuação de Preço (IPP), de peso três, será obtida mediante aplicação da 
seguinte fórmula: 
 
(MPGL / PGPA) x 3 = IPP 
            
IPP = Índice de Pontuação de Preço. 
 
MPGL = Menor preço global proposto entre os licitantes. 
 
PGPA = Preço global da proposta em análise. 
 
9.12 Será lavrada ata circunstanciada de cada reunião, que será assinada pela Comissão 
de Licitação e pelos representantes credenciados das licitantes presentes. 
 
10.0 DOS RECURSOS, DA HOMOLOGAÇÃO E DA CONVOCAÇÃO: 
10.1 Das decisões proferidas pela Comissão de Licitação caberão os recursos previstos 
no art. 109 da Lei nº 8.666/93 ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 
 
10.2 Uma vez proferidos todos os julgamentos pela Comissão e decorrido “in albis” o 
prazo recursal, ou tendo havido desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos 
interpostos, o processo licitatório será encaminhado ao Exmo. Sr.  Prefeito Municipal, 
para a competente deliberação. 
 
10.3. Homologado o resultado prolatado pela Comissão, a licitante vencedora será 
comunicada, dentro do período de validade da proposta, a comparecer em data e local 
que forem indicados para assinatura do competente Contrato. 
 
11.0  DO CONTRATO: 
11.1 Constam da Minuta de Contrato, que compõe o Anexo VIII, as condições e forma de 
pagamento, as condições de recebimento do objeto, as sanções para o caso de 
inadimplemento e demais obrigações das partes, fazendo parte integrante deste Edital. 
 
11.2 Até a data de assinatura do contrato, poderá ser eliminada da licitação qualquer 
licitante que tenha apresentado documento(s) ou declaração(ões) incorreta(s), bem como 
aquela cuja situação técnica ou econômico/financeira tenha se alterado após inicio de 
processamento do pleito licitatório, prejudicando o seu julgamento. 
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11.3  A não assinatura do Contrato, por qualquer motivo, dentro do prazo fixado, por 
parte da licitante convocada, implicará sua eliminação, além da incidência de multa de 
10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, sem prejuízo das demais sanções 
previstas no Art. 87, da Lei n.º 8.666/93. 
 
12.0 FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO: 
12.1 A cada entrega do objeto, conforme solicitado pela Secretaria de Educação, a 
LICITANTE VENCEDORA apresentará Nota Fiscal Eletrônica (Nfe), a qual deverá estar 
adequadamente preenchida, devendo conter no corpo da mesma o número do presente 
contrato, bem como o número da Concorrência deste instrumento, onde estando de 
acordo será rubricada pelo(s) fiscal(is) correspondentes e pelo responsável pela 
Secretaria de Educação.  
 
12.1.1. As notas fiscais deverão ser enviadas para os e-mails, 
seduc@jaguariuna.sp.gov.br, anapaula.seduc@jaguariuna.sp.gov.br e 
ieda.seduc@jaguariuna.sp.gov.br. 
 
12.1.2 O pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia posterior à data de 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente rubricada pela Secretaria de Educação. 
 
12.2. Os pagamentos dar-se-ão mediante depósito bancário em favor da LICITANTE 
VENCEDORA. 
 
12.3. Deverão estar obrigatoriamente indicados na Nota Fiscal Eletrônica (Nfe), o número 
da Agência e número da conta bancária do Banco do Brasil S.A., na qual será efetivado o 
pagamento. 
 
12.4. Fica vedado negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto da Nota Fiscal Eletrônica 
(Nfe) emitida através de rede bancária ou com terceiros, permitindo-se, tão-somente, 
cobranças em carteira simples, ou seja, diretamente na LICITANTE VENCEDORA. 
 
12.5 A LICITANTE VENCEDORA deverá apresentar junto com as Notas Fiscais 
Eletrônicas (Nfe) o comprovante de recolhimento dos encargos previdenciários e 
trabalhistas, junto ao INSS e ao FGTS, além da Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas. 
 
12.6  Em hipótese alguma será efetivado pagamento antecipado ou sem a apresentação 
do constante na Cláusula 12.3 e 12.5. 
 
12.7 No caso do objeto não estar de acordo com as condições fixadas neste Contrato, a 
CONTRATANTE fica, desde já, autorizada a reter o pagamento, até que sejam 
providenciadas as substituições necessárias. 
 
12.8. Havendo atraso nos pagamentos não decorrente de falhas no cumprimento das 
obrigações contratuais principais ou acessórias por parte da LICITANTE VENCEDORA, 
incidirá correção monetária sobre o valor devido com base no IPCA-E, bem como juros 
moratórios de acordo com o índice de remuneração de caderneta de poupança calculados 
“pró-rata tempore” em relação ao atraso verificado. 
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13.0  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
13.1 A licitante vencedora será a única responsável para com seus empregados e 
auxiliares, no que concerne ao cumprimento da legislação trabalhista, previdência social, 
seguros de acidentes do trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em lei, em 
especial, no que diz respeito às normas de segurança do trabalho, previstas na 
Legislação Federal (Portaria n° 3.214 de 08/07/1978, do Ministério do Trabalho), sendo 
que o seu descumprimento poderá motivar a aplicação de multas por parte da licitadora 
ou rescisão contratual com a aplicação das sanções cabíveis. 
 

13.2 No ato da assinatura do contrato, a licitante vencedora deverá, como elemento 
assecuratório do cumprimento das obrigações assumidas prestar garantia sob qualquer 
uma das formas previstas no Artigo 56 da Lei nº 8.666/93, no valor correspondente a 5% 
(cinco por cento) do valor do contrato, com validade de no mínimo 12 (doze) meses. 
 

13.2.1 Para o efeito do caput, a garantia prestada para participação, caso válida pelo 
período mencionado na cláusula anterior ou para ele estendida, poderá ser 
complementada até o limite de 5%, oportunidade em que aquela garantia ficará convertida 
para a finalidade aqui prevista. 
  
13.3 A garantia prestada pela LICITANTE VENCEDORA no ato da assinatura do 
contrato, como elemento assecuratório do cumprimento das obrigações contratuais, será 
devolvida logo após a plena e correta execução do convencionado, ou deverá ser 
renovada, caso haja a prorrogação da vigência do Contrato. 
 

13.4 A Prefeitura reserva-se o direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, o 
fornecimento do objeto, mediante o pagamento único e exclusivo daqueles já executados. 
 

13.5 A licitante vencedora assumirá integral responsabilidade pelos danos que causar à 
licitadora ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na execução dos 
serviços contratados, isentando a licitadora de toda e qualquer reclamação que possa 
surgir em decorrência dos mesmos. 
  
13.6. Aplicam-se a este Edital as disposições da Lei nº 8.666/93, que regulamenta as 
licitações promovidas pela Administração Pública. 
 

13.7. Qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá obter esclarecimentos ou impugnar os 
termos e omissões deste edital. Para tanto, deverá protocolar o pedido no Departamento 
de Protocolo e Arquivo desta Prefeitura, observado o horário de funcionamento específico 
do setor, ou enviá-lo por e-mail ao endereço eletrônico 
recursos_licitacoes@jaguariuna.sp.gov.br, até o quinto dia útil anterior à sessão de 
abertura dos envelopes de habilitação. 
 
13.7.1 Os pedidos de esclarecimento também poderão ser feitos pelos telefones (19) 
3867-9801 com Aline, (19) 3867-9792 com Ricardo, (19) 3867-9757 com Henrique ou (19) 
3867-9707 com Esther.                                                 
                                                                   

Jaguariúna, 09 de novembro de 2018. 
 

______________________ 
Antonia, M. S. X. Brasilino 

Departamento de Licitações e Contratos 
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ANEXO I 
 

MEMORIAL DESCRITIVO E QUANTITATIVO 
 

1. OBJETO: 

O objeto do presente termo de referência é a escolha da melhor proposta para 

contratação de serviços voltados ao fornecimento de sistema pedagógico estruturado de 

ensino para alunos e professores da Educação Infantil e Ensino Fundamental I e II, com 

formação continuada e capacitação de docentes e gestores, fornecimento de recursos 

pedagógicos e materiais didáticos e de apoio, e, ainda, disponibilização de portal 

educacional para gestores, alunos e professores. 

 

2. FINALIDADE: 

Trata-se de procedimento de aquisição de um sistema pedagógico de ensino, 

com a finalidade de apoiar e sustentar o projeto educacional para ser utilizado pelos 

professores e alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental I e II,  compostos de 

materiais didáticos, para docentes e discentes, o qual seja estruturado e integrado por 

disciplinas que se apresentem com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais, 

articuladas com a BNCC (Base Nacional Curricular Comum), e demais referenciais 

normatizados pelo MEC, um portal com conteúdo educacional, que articule informações e 

atividades juntamente com o material didático e que dê suporte para a pesquisa e 

formação de docentes e discentes. O sistema também deve apresentar uma proposta de 

assessoria pedagógica de implantação e formação continuada do corpo docente, equipe 

técnica e gestores da educação municipal, bem como ferramentas para acompanhar os 

resultados educacionais do município e o processo de aprendizagem dos alunos incluindo 

indicadores internos e externos que evidenciem a qualidade e evolução do processo de 

ensino de aprendizagem. 

 

3. JUSTIFICATIVA: 

 Compreendemos que o processo de formação humana não deve ser algo 

desvinculado dos acontecimentos os quais permeiam a sociedade, dado que o ato 

educativo deve, necessariamente, contribuir para que se desenvolvam seres humanos 

sensíveis, críticos, autônomos e capazes de lidar com as demandas e exigências desta 

mesma sociedade. 

Por este motivo, defendemos a importância de a instituição educativa 

oportunizar espaços de aprendizagem, onde o conteúdo sobre diferentes perspectivas, 

oportunizando ao educando, condições de olhar a realidade com o intuito de compreendê-
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la, desenvolvendo o senso de percepção sobre os fatos, a prática do questionamento e da 

dúvida, e o desejo de saber mais e melhor, condições necessárias no processo de 

aprimoramento da competência crítica.  

Em outras palavras, colocar à disposição do aprendiz o conhecimento mais 

elaborado, de forma organizada, contribuirá significativamente para o desenvolvimento de 

funções psicológicas, como a imaginação, a capacidade de planejamento, a percepção, a 

memória e as habilidades mentais que se sofisticam na medida em que são impostas 

novas maneiras de pensar e novos desafios no processo de construção do conhecimento. 

Outrossim, acreditamos que uma das competências básicas inerentes ao 

trabalho docente, é a de decidir sobre a quantidade de conhecimentos, ideias, conceitos e 

princípios a serem explorados nas atividades curriculares, estabelecendo uma relação 

intrínseca com a realidade social a qual esteja inserida e tornando o ensino 

contextualizado. 

Nossos profissionais se encontram empenhados em investir na educação, 

almejando melhorias a qualidade do ensino destinado aos alunos que estão na Educação 

Infantil até os alunos que se encontram no último ano do Ensino Fundamental II. 

Dentro desta perspectiva, a Secretaria Municipal de Educação deseja oferecer 

aos alunos e professores, a oportunidade de aliar ao cotidiano escolar, novas tecnologias 

educativas, buscando com isso, disponibilizar um ensino que supra as atuais demandas 

educacionais. 

Sendo assim, pretendemos que a comunidade escolar forme parceria com um 

sistema pedagógico estruturado de ensino, que ofereça ferramentas educacionais 

inovadoras, pois assim será propiciada a concretização dos objetivos educacionais desta 

municipalidade. 

A equipe pedagógica busca um sistema que melhor se adeque aos objetivos e a 

proposta educativa desta rede de ensino. Diante disso, chegamos à conclusão de que o 

sistema pedagógico mais adequado para esta comunidade deverá contemplar os 

seguintes elementos: material didático, para docentes e discentes; um portal com 

conteúdo educacional, que articule informações e atividades juntamente com o material 

didático e que dê suporte para a pesquisa, produção e formação de docentes e discentes; 

uma proposta de assessoria pedagógica de implantação e formação continuada do corpo 

docente, equipes técnica e gestores da educação municipal; ferramentas para 

acompanhar os resultados educacionais do município e o processo de aprendizagem dos 

alunos. 

Esse conjunto de elementos pedagógicos integrantes do sistema pedagógico 

deverá, de maneira integrada, acompanhar as mudanças educacionais, incentivando a 

comunidade educativa, subsidiando-a com planos de estudos consistentes e qualificados 
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para o alcance do aperfeiçoamento da medição pedagógica, e, consequentemente, de 

fundamentos nos documentos legais exigidos pelo MEC, tais como (LDBEN – 9394/96), 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, BNCC – Base Nacional Curricular 

Comum e DCN’s – Diretrizes Curriculares Nacionais.  

Além disso, para contribuir com o processo de inclusão na escola, o sistema 

pedagógico a ser adotado deverá disponibilizar materiais didáticos para alunos deficientes 

visuais, oferecendo, para tanto, materiais ampliados (A3) e em Braille. 

Os materiais didáticos devem privilegiar a articulação entre os conteúdos e 

estarem organizados por campos de experiência para a Educação Infantil de acordo com 

a BNCC. Para os alunos do Ensino Fundamental, o sistema pedagógico deverá propor 

em seus recursos didáticos, situações pedagógicas que envolvam a pesquisa de 

diferentes naturezas, oficinas, trabalhos em grupo, debates, estudos dirigidos, 

demonstrações em laboratório, estudo de textos, entrevistas, visitas, observações, etc. 

Tais estratégias deverão favorecer o desenvolvimento de diferentes competências e 

estilos de pensar, assim como de estabelecer a noção de participação, em que o aluno é 

o sujeito do seu próprio processo de conhecimento, saindo de um estado de passividade 

para atuar como protagonista consciente na natureza e na tecnologia que o rodeiam.  

Salienta-se que as situações de aprendizagem deverão promover o uso das 

diversas linguagens, e, com o intuito de envolver ainda mais os alunos no processo 

educativo, os materiais didáticos deverão atentar-se ao projeto gráfico, apresentando uma 

diagramação e programação visual de alta qualidade de resolução, sempre adequadas às 

metodologias propostas, às necessidades de aprendizagem e ao nível de escolaridade. 

Por último, os materiais também deverão conter materiais de apoio, com vistas a 

enriquecer as situações de ensino. 

Pretende-se, ainda, que seja realizada uma formação continuada, como fonte de 

conhecimento para toda a equipe de profissionais da rede de ensino em cada área 

específica. Para isso, a assessoria deverá levar docentes, e gestores, a participarem de 

cursos e palestras, que objetivem apresentar o funcionamento e a estrutura do sistema 

pedagógico, assim como, de cursos que favoreçam a reflexão sobre temas educacionais 

que estão em destaque. Além dos encontros presenciais, também deverão ser 

disponibilizados atendimentos personalizados por telefone, e-mail e web conferência, 

garantindo a funcionalidade do sistema. 

Por fim, objetivando analisar o aprendizado dos alunos e verificar os resultados 

entre as diferentes etapas em que o ensino é organizado, o sistema pedagógico deve 

disponibilizar uma ferramenta na área de avaliação educacional. Essas avaliações devem 

ser aplicadas de forma diagnóstica bimestral e simulada e deverão coletar e sistematizar 

informações sobre o desempenho dos alunos do 1º ao 9º anos do Ensino Fundamental.  
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Diante do exposto acima, reafirma-se o desejo da equipe pedagógica da rede 

municipal de ensino, no sentido de que nossa comunidade escolar forme parceria com um 

sistema pedagógico que forneça para alunos e professores da Educação Infantil e do 

Ensino Fundamental I e II, ferramentas pedagógicas inovadoras, com as características 

descritas anteriormente. Isso tudo para que esses mesmos alunos e professores possam 

usufruir de instrumentos que farão a diferença na construção do processo de ensino e 

aprendizagem de melhor qualidade. 

1. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

(Quantitativos e Especificações Mínimas) 

OBJETO: O objeto do presente termo de referência é a escolha da melhor proposta para 

contratação de serviços voltados para fornecimento de sistema pedagógico estruturado 

de ensino para alunos e professores da Educação Infantil e Ensino Fundamental I e II, 

com formação continuada e capacitação de docentes e gestores, fornecimento de 

recursos pedagógicos e materiais didáticos e de apoio, e, ainda, disponibilização de portal 

educacional para gestores, alunos e professores. 

1.1 Quantitativos: 

Estima-se, aproximadamente, a quantidade de até 8.900 Alunos (Oito Mil e 

Novecentos Alunos) nos estabelecimentos escolares do Município, para utilização dos 

materiais didáticos e demais recursos, com a seguinte distribuição: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalidades Quantidades 

Pré I – 4 anos (Educação Infantil) 820 

Pré II – 5 anos (Educação Infantil) 950 

1º Ano – Ensino Fundamental 790 

2º Ano – Ensino Fundamental 740 

3º Ano – Ensino Fundamental 750 

4º Ano – Ensino Fundamental 780 

5º Ano – Ensino Fundamental 830 

6º Ano – Ensino Fundamental 790 

7º Ano – Ensino Fundamental 810 

8º Ano – Ensino Fundamental 850 

9º Ano – Ensino Fundamental 790 

TOTAL 8.900 
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1.2  Especificações Mínimas 

O material pedagógico integrante do sistema estruturado de ensino a ser 

aplicado no município deverá estar em conformidade em sua integralidade com os 

parâmetros e requisitos pedagógicos da Secretaria Municipal de Educação, conforme 

especificações técnicas descritas abaixo. 

O sistema de ensino deverá oferecer uma proposta de letramento em todos os 

segmentos de ensino, que esteja em consonância com a LDB (Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação), fundamentada nos DCNs (Diretrizes Curriculares Nacionais), no RCNEI 

(Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil), nos PCNs (Parâmetros 

Curriculares Nacionais), na Base Nacional Comum Curricular e que possa trabalhar as 

competências e habilidades avaliadas pelas avaliações externas, como SAEB/PROVA 

BRASIL. 

As empresas licitantes deverão apresentar, juntamente com a proposta técnica, 

as amostras dos materiais didáticos e demais recursos, produtos e serviços que 

compreendem o sistema pedagógico, conforme características a seguir. 

A falta de apresentação de quaisquer dos materiais/documentos/descritivos 

especificados neste item implicará na desclassificação da empresa participante. 

 

2. CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL DIDÁTICO: 

 

2.1 Livros didáticos para os alunos na Educação Infantil, (4 Anos), sendo: 

 

Material para a criança (Aluno): 

➢ Material didático em volumes bimestrais, semestrais ou anuais, contendo a 

integração entre os eixos: Identidade e Autonomia; Movimento; Música; Artes Visuais; 

Linguagem Oral e Escrita; Natureza e Sociedade; e Matemática; ou divididos em campos 

correlatos aos eixos. 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. 

➢ Apresentar a opção de material didático em volumes bimestrais, semestrais 

ou anuais, ou em conjunto com a coleção do aluno, com propostas de atividades 

relacionadas a matriz curricular da coleção que podem ser realizadas em sala de aula ou 

como tarefa de casa. 
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➢ 01 Livro paradidático anual colorido. 

➢ 01 livro anual para registro de informações impresso no mínimo em 4 cores 

com encadernação em espiral ou blocado impresso em papel cartão (agenda). 

 

Material para o Professor: 

➢ Material didático em volumes bimestrais, semestrais ou anuais, contendo a 

integração entre os eixos: Identidade e Autonomia; Movimento; Música; Artes Visuais; 

Linguagem Oral e Escrita; Natureza e Sociedade; e Matemática; ou divididos em campos 

correlatos aos eixos. Material em formato horizontal ou 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. 

➢ Áudios em CD ou disponível para download compostos de cantigas 

populares para auxiliar na ampliação do repertório cultural das crianças. 

➢ Deverá conter encartes como: alfabeto móvel, cartazes, entre outros, pois o 

uso destes materiais confere ao processo de aprendizagem um caráter mais lúdico, 

favorecendo a compreensão dos conteúdos pelas crianças. 

➢ 01 livro anual impresso no mínimo em 4 cores para comunicação 

escola/família com linguagem de fácil compreensão com dicas para a família sobre 

desenvolvimento infantil ou assuntos correlatos. 

➢ Mínimo de dois cartazes com todas as letras do alfabeto, números de 1 a 10 

e outros que contemplem conteúdos trabalhados no material ou no dia a dia das escolas 

como rotina, aniversários. 

➢ Apresentar como opção 01 livro anual impresso em no mínimo 4 cores com 

acabamento em espiral, ou disponível na coleção do professor, com informações relativas 

ao processo de gestão do currículo, proposta pedagógica do material didático e matriz 

curricular da coleção. 

➢ 01 livro anual para registro de informações impresso no mínimo em 4 cores 

com encadernação em espiral ou blocado impresso em papel cartão (agenda). 

 

2.1.1 Especificações técnicas do material didático 4 Anos 

• Material didático para criança de 4 anos que direcione as atividades 

desenvolvidas pela criança de modo que ela se familiarize e se identifique com o material. 
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• Apresentar como opção material didático para a criança de 4 anos que 

possibilite entendimento da importância das normas sociais, por meio de brincadeiras de 

faz de conta. 

• Material didático para a criança de 4 anos com proposta de trabalho 

envolvendo diversos gêneros textuais como textos instrucional, história em quadrinhos, 

poemas, texto informativo, texto coletivo, parlenda entre outros. 

• 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. 

• Apresentar Opção de Material didático para criança de 4 anos deve levantar 

hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores conhecidos, recorrendo a 

estratégias de observação gráfica e leitura. 

• Material didático que propõe à criança de 4 anos, organizar com os colegas 

o ambiente para as brincadeiras ou para ocasiões especiais, tais como festas e 

apresentações. 

• 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 para a criança de 4 anos organizado de acordo com os 

campos de experiência da Base Nacional Comum Curricular. 

 

2.2 Livros didáticos para os alunos na Educação Infantil, (5 anos), sendo: 

 

Material para a criança (Aluno): 
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➢ Material didático em volumes bimestrais, semestrais ou anuais, contendo a 

integração entre os eixos: Identidade e Autonomia; Movimento; Música; Artes Visuais; 

Linguagem Oral e Escrita; Natureza e Sociedade; e, Matemática; ou divididos em campos 

correlatos aos eixos. 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. 

➢ Material didático em volumes bimestrais, semestrais ou anuais; ou contido 

na coleção do aluno, com propostas de atividades relacionadas à matriz curricular da 

coleção que podem ser realizadas em sala de aula ou como tarefa de casa. 

➢ 01 Livro paradidático anual colorido. 

➢ 01 livro anual para registro de informações impresso no mínimo em 4 cores 

com encadernação em espiral ou blocado impresso em papel cartão (agenda). 

 

Material para o Professor: 

➢ Material didático em volumes bimestrais, semestrais ou anuais, contendo a 

integração entre os eixos: Identidade e Autonomia; Movimento; Música; Artes Visuais; 

Linguagem Oral e Escrita; Natureza e Sociedade; e Matemática; ou divididos em campos 

correlatos aos eixos. Material em formato horizontal ou 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. 

➢ Áudios em CD ou disponível para download compostos de cantigas 

populares para auxiliar na ampliação do repertório cultural das crianças. 

➢ Deverá conter encartes como: alfabeto móvel, cartazes, entre outros, pois o 

uso destes materiais confere ao processo de aprendizagem um caráter mais lúdico, 

favorecendo a compreensão dos conteúdos pela crianças. 

➢ Apresentar a opção de 01 livro anual impresso no mínimo em 4 cores para 

comunicação escola/família com linguagem de fácil compreensão com dicas para a 

família sobre desenvolvimento infantil ou assuntos correlatos. 

➢ Mínimo de dois cartazes com todas as letras do alfabeto, números de 1 a 10 

e outros que contemplem conteúdos trabalhados no material ou no dia a dia das escolas 

como rotina, aniversários. 
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➢ Apresentar opção de 01 livro anual impresso em no mínimo 4 cores com 

acabamento em espiral com informações relativas ao processo de gestão do currículo, 

proposta pedagógica do material didático e matriz curricular da coleção. 

➢ 01 livro anual para registro de informações impresso no mínimo em 4 cores 

com encadernação em espiral ou blocado impresso em papel cartão (agenda). 

 

2.2.1 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 com proposta de trabalho 

envolvendo diversos gêneros textuais como textos instrucional, história em quadrinhos, 

poemas, texto informativo, texto coletivo, parlenda, tirinha humorística, bilhete, convite, 

fábulas e verso e prosa entre outros. 

• 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, a partir de 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. 
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• 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 05 anos organizado de acordo com os 

campos de experiência da Base Nacional Comum Curricular. 

 

2.3 Livros didáticos do Ensino Fundamental (1º ao 9º Ano):  

Deverão estar organizados pelas áreas do conhecimento: Língua Portuguesa, 

Matemática, História, Geografia, Língua Inglesa, Ciências Educação Física e Arte. 

Material em Braille e Ampliado para atender os alunos com deficiência visual, 

contemplando conteúdos e situações pedagógicas equivalentes ao material regular. 

 

2.3.1 Especificações técnicas do material didático: 

Materiais didáticos para o Ensino Fundamental elaborado com base nos 

documentos que regem a educação nacional, tais como a Base Nacional Comum 

Curricular, as Diretrizes Curriculares Nacionais e os Parâmetros Curriculares Nacionais. 

Materiais didáticos para o Ensino Fundamental atualizado conforme o Acordo 

Ortográfico da Língua Portuguesa. 

Material de apoio, ao final dos livros, que auxiliem na fixação dos conteúdos de 

cada área do conhecimento 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 apresente, 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 do Ensino Fundamental. 

Proposta pedagógica interacionista que considere o professor como um 

mediador do conhecimento e o aluno como elemento central no processo de ensino e 

aprendizagem. 
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Material que incentive a interdisciplinaridade e a função social dos conteúdos 

abordados, possibilitando relações entre as áreas do conhecimento do Ensino 

Fundamental. 

Materiais didáticos para o Ensino Fundamental com conteúdos que considerem 

a realidade e o contexto de vida dos alunos, valorizando os seus conhecimentos prévios. 

Materiais didáticos que priorizam, nas áreas do conhecimento 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 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 que partem da ação do homem, que 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. 

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. 

Apresenta opção de material didático para o 3º, 4º, 5º, 8º e 9º anos com 

exercícios e atividades relacionadas as habilidades da avaliação ANA e aos descritores 

da Prova Brasil. 

Simulados, avaliações diagnósticas e bimestrais para serem aplicados aos 

alunos da rede municipal de ensino a fim de realizar diagnóstico dos níveis de 
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aprendizagem, promovendo melhoria dos resultados. Os simulados e avaliações deverão 

avaliar os conteúdos contemplados nos materiais didáticos e/ou as habilidades 

contempladas na Prova Brasil e ANA.  

 

2.3.2 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 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. 

Apresentar a opção de 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, além de sugestões envolvendo Metodologias Ativas, ou por meio de 

assessoria pedagógica. 

Livro para o professor do Ensino Fundamental com fundamentação teórica, 

sugestões de procedimentos, referências bibliográficas e outros elementos que 

contribuem para a atualização e o aperfeiçoamento do docente. 

Livro para o professor do Ensino Fundamental com programação anual de 

conteúdos de cada área do conhecimento 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. 

Apresenta opção de livro para os professores de 3º, 4º, 5º, 8º e 9º anos com 

exercícios e atividades relacionadas as habilidades da avaliação ANA e descritores da 

Prova Brasil, contendo resolução de todas as atividades do livro do aluno e orientações 

pedagógicas. 
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2.3.3 Especificações técnicas das avaliações e simulados: 

 Mínimo de uma avaliação diagnóstica, impressa, com ênfase em Língua 

Portuguesa e Matemática para alunos do 1º ao 9º ano com material para o professor que 

auxilia na correção das atividades, ou corrigido pela editora. 

Apresentar a opção de simulados da Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA), 

impressos, para alunos do 3º ano. 

Simulados da Prova Brasil, impressos, para alunos dos 4º, 5º, 8º e 9º anos, como 

foco em Língua Portuguesa e Matemática para 4º e 5º ano, além de Ciências nos 8º e 9º 

anos. 

Avaliações bimestrais, impressas ou digitais para impressão, com foco na matriz 

curricular do material didático, para alunos do 1º ao 9º ano. 

 

2.3.4 - 1º Ano do Ensino Fundamental por áreas do conhecimento: 

Material para o aluno: 

➢ Material didático em volumes bimestrais, semestrais ou anuais, contendo a 

integração das seguintes áreas do conhecimento: Língua Portuguesa, Matemática, 

Ciências, História, Geografia, Arte e Língua Inglesa. 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 didático em volumes bimestrais, semestrais ou anuais, impresso no 

mínimo em quatro cores, com acabamento espiral; ou integrantes da coleção do aluno, 

contendo exercícios que favorecem o processo de sistematização e consolidação de 

conteúdos e temas estudados. 

➢ Mínimo de uma avaliação diagnóstica em remessa bimestral, semestral ou 

anual impressa com foco em Língua Portuguesa e Matemática. 

➢ Mínimo de quatro avaliações impressas, ou digitais para impressão, em 

remessas bimestrais, semestrais ou anuais com questões relacionadas a matriz curricular 

do material didático. 

➢ 01 livro anual para registro de informações impresso no mínimo em 4 cores 

com encadernação em espiral ou blocado impresso em papel cartão (agenda). 
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Material para o professor: 

➢ Material didático em volumes bimestrais, semestrais ou anuais, contendo a 

integração das seguintes áreas do conhecimento: 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 acrescido de orientações 

pedagógicas, respostas das atividades e sugestões para ampliação dos temas estudados. 

➢ Material didático em volumes bimestrais, semestrais ou anuais, impresso no 

mínimo em quatro cores, com acabamento espiral, ou integrante da coleção do professor, 

contendo exercícios que favorecem o processo de sistematização e consolidação de 

conteúdos e temas estudados nas disciplinas estudadas. 

➢ Material didático de língua Inglesa em volumes bimestrais, semestrais ou 

anuais em formato vertical, acabamento espiralado ou brochura, impresso em no mínimo 

quatro cores. 

➢ Material didático de Artes em volumes bimestrais, semestrais ou anuais em 

formato vertical, acabamento espiralado ou brochura, capa confeccionada em papel 

resistente e miolo impresso em no mínimo quatro cores. 

➢ Material didático de Educação Física em volumes bimestrais, semestrais ou 

anuais em formato vertical, acabamento espiralado ou brochura, capa confeccionada em 

papel resistente.  

➢ 01 livro anual para registro de informações impresso no mínimo em 4 cores 

com encadernação em espiral ou blocado impresso em papel cartão (agenda). 

➢ Avaliação diagnóstica bimestral, semestral ou anual impressa com foco em 

Língua Portuguesa e Matemática com guia de correção para auxiliar na tabulação dos 

resultados, ou corrigido pela editora. 

 

2.3.4.1 - ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL: 

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 com propostas de alfabetização na perspectiva do letramento, trabalhadas 

por meio de situações de interação, mediadas pela escrita. 
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• Material didático para o 1º ano do Ensino Fundamental que considera o 

ensino da Língua Portuguesa como resultado de um processo, no qual a aquisição de 

conceitos se realiza por meio da ação, da representação simbólica, da conscientização e 

do registro das atividades. 

• Material didático de Língua Portuguesa para o 1º ano do Ensino 

Fundamental que possibilite o aluno interpretar frases e expressões em textos de 

diferentes gêneros e temáticas, lidos pelo professor ou por outro leitor experiente. 

• Material didático de Língua Portuguesa para o 1º ano do Ensino 

Fundamental que possibilita ao aluno a compreensão do ambiente linguístico em que está 

inserido, por meio dos seus conhecimentos prévios. 

• Material didático de Língua Portuguesa para o 1º ano do Ensino 

Fundamental composto por unidades que apresentam situações de reflexão sobre a 

linguagem, possibilitando ao aluno o desenvolvimento da competência discursiva para 

falar, escutar, ler e escrever. 

• Material didático de Língua Portuguesa para o 1º ano do Ensino 

Fundamental que possibilita a identificação do tema central de um texto e a realização de 

inferências com base no contexto em que está inserido. 

• Material didático de Língua Portuguesa para o 1º ano do Ensino 

Fundamental que possibilita o aluno realizar inferências em textos de diferentes gêneros e 

temáticas, lidos pelo professor ou por outro leitor experiente. 

 

MATEMÁTICA: 

• Material didático para o 1º ano do Ensino Fundamental que prioriza a 

resolução de problemas e as brincadeiras como principais estratégias para o ensino da 

Matemática. 

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

proposta que possibilita estabelecer conexões com as demais áreas do conhecimento. 

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

atividades que propiciam a troca de informações, o desenvolvimento da sociabilidade, da 

cooperação e do respeito mútuo entre os alunos. 

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

propostas de leitura, interpretação e transpor informações em diversas situações e 

configurações (por exemplo: anúncios, gráficos, tabelas, propagandas), utilizando-as na 

compreensão de fenômenos sociais e na comunicação, agindo de forma efetiva na 

realidade em que vive. 
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• Material didático de Matemática para o 1º ano do Ensino Fundamental com 

conteúdos que privilegiam a resolução de problemas, a investigação e a contextualização. 

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

atividades que podem ser realizadas em sala de aula ou em casa, proporcionando um 

momento para o aluno refletir sobre os aspectos mais significativos que são trabalhados 

em sala de aula. 

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

proposta de trabalho que favorece a reflexão quanto às práticas sociais e suas causas, 

consequências e influências, além de estabelecer relações com a realidade. 

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

atividades que propiciam a aplicação do conhecimento de forma lúdica e prazerosa. 

 

CIÊNCIAS: 

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

proporciona ao aluno o conhecimento do próprio corpo e a sua interação com o ambiente. 

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

atividades voltadas para o uso das funções sensoriais. 

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

atividades que propõem ao aluno, o reconhecimento e a aceitação das diferenças físicas 

e comportamentais, com o objetivo de conhecer a si próprio e refletir sobre a sua inserção 

no grupo social a que pertence. 

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

estabelece relações com outras áreas do conhecimento, a fim de proporcionar a 

interdisciplinaridade. 

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

curiosidades e questões ligadas aos cuidados com o corpo em relação à dinâmica do 

meio com o qual e no qual interage. 

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

destaca conhecimentos ligados a Ecologia, as relações entre os seres vivos, o ambiente e 

a interferência humana nesse processo. 

HISTÓRIA: 

• Material didático de História para o 1º ano do Ensino Fundamental com 

atividades relacionadas à noção de temporalidade, passado e presente, a partir do 

trabalho com linhas do tempo. 
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• Material didático de História para o 1º ano do Ensino Fundamental com 

atividades relacionadas à identificação dos espaços e das instituições dos quais o aluno 

faz parte. 

• Material didático para o 1º ano do Ensino Fundamental com conteúdos que 

introduzem conceitos pertinentes à História, relacionando-os com as outras áreas do 

conhecimento. 

• Material didático de História para o 1º ano do Ensino Fundamental com 

atividades que privilegiam o trabalho com mapas. 

• Material didático de História para o 1º ano do Ensino Fundamental com 

atividades que trabalham as transformações e permanências dos costumes familiares, 

vivências culturais, materiais e artísticas, advindas da coletividade. 

• Material didático de História para o 1º ano do Ensino Fundamental com 

atividades que possibilitam o trabalho com documentos históricos. 

• Material didático de História para o 1º ano do Ensino Fundamental que 

possibilite o aluno situar-se com relação ao “ontem” (ao que passou), com relação ao 

“hoje” (ao que está ocorrendo), e com relação ao “amanhã” (à expectativa do porvir). 

• Material didático de História para o 1º ano do Ensino Fundamental com 

atividades que destacam eventos importantes, por meio do calendário, privilegiando as 

questões de temporalidade. 

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

valoriza a percepção e o conhecimento prévio do aluno em relação ao espaço. 

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

permite ao aluno a compreensão e a apropriação do seu papel na organização do espaço 

geográfico. 

• Material didático de Geografia para o 1º ano do Ensino Fundamental com 

conteúdo que possibilita a compreensão do aluno quanto ao lugar em que vive e o mundo 

em que habita, em suas múltiplas dimensões. 

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

possibilita a gradativa apropriação de uma postura de interpretação e de questionamento 

sobre a realidade socioambiental. 

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

contribui para o aprimoramento de conhecimentos que auxiliem na leitura do espaço 

geográfico, entendido como o resultado de um processo histórico, social, econômico, 

cultural e político. 
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• Material didático de Geografia para o 1º ano do Ensino Fundamental que 

ressalta a temática Meio Ambiente a partir da percepção de que as relações sociais, 

políticas, culturais e econômicas são parte integrante do ambiente. 

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

ressalta a temática Saúde e discute sobre a qualidade de vida dos seres humanos, a 

importância dos cuidados com o corpo e com o ambiente. 

 

LÍNGUA INGLESA: 

• Material didático de Língua Inglesa para o 1º ano do Ensino Fundamental 

que aborda as semelhanças e as diferenças entre a língua materna e a língua inglesa, em 

contextos reais de uso da língua. 

• Material didático de Língua Inglesa para o 1º ano do Ensino Fundamental 

que possibilita ao aluno ampliar seu vocabulário e identificar gêneros textuais. 

• Material didático de Língua Inglesa para o 1º ano do Ensino Fundamental 

com atividades que propiciam a compreensão e a execução de ações, associadas aos 

elementos, cores e números de 1 a 5. 

• Material didático de Língua Inglesa para o 1º ano do Ensino Fundamental 

que trabalha com a apresentação, qualificação e quantificação de figuras, brinquedos e 

animais de estimação. 

• Material de Língua Inglesa para o 1º ano do Ensino Fundamental que utiliza 

jogos de memória, dominó e atividades de recorte e colagem, para a fixação de 

conteúdos trabalhados nas unidades. 

• Material didático de Língua Inglesa para o 1º ano do Ensino Fundamental 

com unidade de trabalho que propõe a confecção de brinquedos com materiais 

recicláveis, resgatando conceitos referentes ao meio ambiente e à sustentabilidade para a 

introdução de novos conteúdos. 

 

ARTE: 

• Material didático para o 1º ano do Ensino Fundamental que considera no 

processo de ensino da Arte, o fazer, o conhecer e o exprimir. 

• Material didático de Arte para o 1º ano do Ensino Fundamental que articula o 

fazer e a reflexão nas linguagens artísticas. 
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• Material didático de Arte para o 1º ano do Ensino Fundamental com 

situações pedagógicas articuladas em projetos, compondo um sistema que propõe uma 

constante reflexão sobre questões éticas, estéticas e sociais da comunidade brasileira e 

mundial. 

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

momentos de apreciação, reflexão e interação com obras de Artes Visuais, textos e obras 

da linguagem cênica. 

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

apresenta leituras de imagens, considerando artistas e obras da cultura local e universal. 

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

apresenta leitura dramática com base em uma obra seja uma tela, uma escultura ou uma 

música. 

 

2.3.5 - 2º Ano do Ensino Fundamental: 

 

Material para o aluno: 

➢ Material didático em volumes bimestrais, semestrais ou anuais, contendo a 

integração das seguintes áreas do conhecimento: Língua Portuguesa, Matemática, 

Ciências, História, Geografia, Arte e Língua Inglesa. 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 didático em volumes bimestrais, semestrais ou anuais, impresso no 

mínimo em quatro cores, com acabamento espiral, ou integrante da coleção do aluno, 

contendo exercícios que favorecem o processo de sistematização e consolidação de 

conteúdos e temas estudados. 

➢ Mínimo de uma avaliação diagnóstica em remessa bimestral, semestral ou 

anual impressa com foco em Língua Portuguesa e Matemática. 

➢ Mínimo de quatro avaliações impressas, ou digitais para impressão, em 

remessas bimestrais, semestrais ou anuais com questões relacionadas a matriz curricular 

do material didático. 

➢ 01 livro anual para registro de informações impresso no mínimo em 4 cores 

com encadernação em espiral ou blocado impresso em papel cartão (agenda). 
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Material para o professor: 

➢ Material didático em volumes bimestrais, semestrais ou anuais, contendo a 

integração das seguintes áreas do conhecimento: 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 acrescido de orientações 

pedagógicas, respostas das atividades e sugestões para ampliação dos temas estudados. 

➢ Material didático em volumes bimestrais, semestrais ou anuais, impresso no 

mínimo em quatro cores, com acabamento espiral, ou integrante da coleção do professor, 

contendo exercícios que favorecem o processo de sistematização e consolidação de 

conteúdos e temas estudados nas disciplinas estudadas. 

➢ Material didático de língua Inglesa em volumes bimestrais, semestrais ou 

anuais em formato vertical, acabamento espiralado ou brochura, impresso em no mínimo 

quatro cores. 

➢ Material didático de Artes em volumes bimestrais, semestrais ou anuais em 

formato vertical, acabamento espiralado ou brochura, capa confeccionada em papel 

resistente e miolo impresso em no mínimo quatro cores. 

➢ Material didático de Educação Física em volumes bimestrais, semestrais ou 

anuais em formato vertical, acabamento espiralado ou brochura, capa confeccionada em 

papel resistente.  

➢ 01 livro anual para registro de informações impresso no mínimo em 4 cores 

com encadernação em espiral ou blocado impresso em papel cartão (agenda). 

➢ Avaliação diagnóstica bimestral, semestral ou anual impressa com foco em 

Língua Portuguesa e Matemática com guia de correção para auxiliar na tabulação dos 

resultados. 

 

2.3.5.1 - ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL: 

 

LÍNGUA PORTUGUESA: 

• Material didático de Língua Portuguesa para o 2º ano do Ensino 

Fundamental com atividades que possibilitam compreender o sentido das mensagens 

orais e escritas atribuindo significado e identificando elementos relevantes dessas 

comunicações. 
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• Material didático de Língua Portuguesa para o 2º ano do Ensino 

Fundamental que privilegia o trabalho com a oralidade, a leitura, a escrita, a produção de 

texto e a análise linguística. 

• Material didático de Língua Portuguesa para o 2º ano do Ensino 

Fundamental com seção que propõe atividades lúdicas como brincadeiras ou jogos, 

proporcionando situações de interação e aprendizagem. 

• Material didático de Língua Portuguesa para o 2º ano do Ensino 

Fundamental com atividades que possibilitam a apreciação do texto poético, as 

características quanto sua estrutura e organização, bem como as estratégias de 

construção de sentido. 

• Material didático de Língua Portuguesa para o 2º ano do Ensino 

Fundamental com atividades que trabalham a produção e a revisão do poema com a 

intenção de verificar se o objetivo da produção foi atingido. 

• Material didático de Língua Portuguesa para o 2º ano do Ensino 

Fundamental que apresenta um trabalho com o gênero textual história em quadrinho, 

propondo a leitura e a interpretação de imagens, além da produção de uma história em 

quadrinho com o auxílio de material de apoio. 

• Material didático de Língua Portuguesa para o 2º ano do Ensino 

Fundamental com proposta de produção de texto, no qual o aluno utiliza informações 

necessárias para compor sua história, como personagens, espaço, tempo, problema e 

solução. 

• Material didático de Língua Portuguesa para o 2º ano do Ensino 

Fundamental com conteúdos relacionados ao gênero textual advinha, nos quais o aluno é 

estimulado a localizar informações sobre o texto; fazer inferências; articular linguagem 

verbal e sonora; e estabelecer relações entre as suas partes. 

• Material didático de Língua Portuguesa para o 2º ano do Ensino 

Fundamental com material de apoio composto por letras do alfabeto, as quais servem 

como um aporte ao processo de alfabetização. 

• Material didático de Língua Portuguesa para o 2º ano do Ensino 

Fundamental com atividade que propõe a confecção de brinquedos com materiais 

recicláveis. 

• Material didático de Língua Portuguesa para o 2º ano do Ensino 

Fundamental com atividade que aprofunda o texto instrucional e suas especificidades. 
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• Material didático de Língua Portuguesa para o 2º ano do Ensino 

Fundamental com unidade de trabalho que tem como temática: contos clássicos da 

literatura infantil. 

 

MATEMÁTICA: 

• Material didático para o 2º ano do Ensino Fundamental que apresenta os 

conteúdos a partir dos quatro eixos da Matemática: números e operações; grandezas e 

medidas, espaço e forma e tratamento da informação. 

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

atividades que exploram a simetria. 

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

desenvolvem a capacidade de resolver situações-problema e entender a Matemática 

como parte do seu cotidiano. 

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

atividades e jogos que destacam o respeito às regras, aos sentimentos, aos 

acontecimentos e ao imaginário. 

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

exercícios que identificam as propriedades das figuras geométricas, suas semelhanças e 

diferenças no espaço. 

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

permite a identificação da linguagem matemática enquanto comunicação e expressão oral 

e escrita. 

 

CIÊNCIAS: 

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

oferece ao aluno indicação de textos que complementam os conteúdos trabalhados em 

sala de aula. 

• Material didático de Ciências para o 2º ano do Ensino Fundamental com 

conteúdos que fundamentam a importância da manutenção da saúde, por meio da prática 

da higiene corporal e alimentar. 

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

propõe atividades, como forma de orientação, que auxiliam o aluno quanto à sua 

localização no planeta Terra e no Sistema Solar. 
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• Material didático de Ciências para o 2º ano do Ensino Fundamental que 

propicia a observação da abundância de água existente no planeta Terra, em contraste 

com a quantidade disponível para o consumo humano. 

• Material didático de Ciências para o 2º ano do Ensino Fundamental com 

atividades que possibilitam o entendimento sobre o ciclo da água e a sua importância 

para os seres vivos. 

• Material didático de Ciências para o 2º ano do Ensino Fundamental com 

temas que propiciam a observação e a análise sobre a influência dos fatores regionais na 

localidade em que o aluno está inserido. 

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

propõe metodologias científicas com a finalidade de analisar a vida de microrganismos 

existentes no ecossistema. 

• Material didático de Ciências para o 2º ano do Ensino Fundamental com 

conteúdo científico que destaca os diferentes tipos de solo e os respectivos seres vivos 

que habitam nesse ambiente. 

 

HISTÓRIA: 

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

atividades que apresentam informações sobre a vida das pessoas e as experiências por 

elas vividas, por meio da fotografia. 

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

conteúdos que trabalham a problematização de questões relativas ao tempo, utilizando 

como referência a rotina do aluno. 

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

atividades em que o movimento do Sol e os fenômenos da natureza servem para orientar 

o aluno na compreensão dos períodos do dia. 

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

conteúdos que abordam a vida e os costumes dos diferentes povos indígenas. 

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

apresenta as Leis que dispõem sobre a proibição do trabalho infantil. 

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

apresenta diversos tipos de brinquedos e brincadeiras da cultura indígena, como uma 

forma de demonstrar o modo de vida desse povo. 
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• Material didático de História para o 2º ano do Ensino Fundamental com 

atividades que exploram os tipos de brincadeiras e cantigas trazidas pelos portugueses e 

que continuam fazendo parte do cotidiano das pessoas. 

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

atividades que apresentam os diferentes tipos de escolas do Brasil e do mundo. 

 

GEOGRAFIA: 

• Material didático para o 2º ano do Ensino Fundamental com unidade 

temática que apresenta termos introdutórios da disciplina de Geografia, a partir de 

conceitos básicos, tais como o cartográfico e o fotográfico. 

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

sequências didáticas que priorizam o desenvolvimento de competências e habilidades de 

conceitos geográficos relacionados à noção do tempo histórico. 

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

estimulam o estudo da Geografia para que o aluno se familiarize com a leitura de mapas 

do Brasil. 

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

atividades que exploram o potencial de: fotografias e postais, como formas de registros 

das paisagens e dos locais onde moram os alunos. 

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

abordagens didáticas que envolvem temas relacionados ao letramento cartográfico, como 

contato inicial ao estudo geográfico. 

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

unidade temática que apresenta o trabalho voltado para a análise de mapas a partir de 

diferentes perspectivas: horizontal, oblíqua e vertical. 

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

atividades que propiciam as pesquisas prévias e de campo referentes aos dados sobre a 

escola e outros espaços, com a perspectiva de levantar informações sobre os aspectos 

geográficos da sua própria região. 

LÍNGUA INGLESA: 

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

que estabelece conexão com conteúdos de outras áreas do conhecimento. 
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• Material didático de Língua Inglesa para o 2º ano do Ensino Fundamental 

com inserção de novos vocábulos e expressões a partir de atividades que geram 

sentimentos e sensações de prazer, tais como alimentação, bebidas e brinquedos. 

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

com músicas variadas que aprimoram a oralidade do aluno, permitindo melhorar a prática 

oral no segundo idioma. 

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

com espaço que possibilita a interação entre o aluno e o professor, viabilizando a troca de 

experiências sobre os assuntos abordados e a melhor interação entre os mesmos. 

 

ARTE: 

• Material didático de Arte para o 2º ano do Ensino Fundamental com unidade 

de trabalho que tem como tema os brinquedos e as brincadeiras. 

• Material didático de Arte para o 2º ano do Ensino Fundamental com 

atividades de música que promovam o desenvolvimento gradativo do ritmo musical. 

• Material didático de Arte para o 2º ano do Ensino Fundamental com jogos, 

encartados no material de apoio, que auxiliam no desenvolvimento da percepção sonora 

do aluno. 

• Material didático para o 2º ano do Ensino Fundamental com atividade que 

privilegia apreciação de obras de arte com a intenção de desenvolver um olhar atento e 

crítico em relação à Arte. 

• Material didático de Arte para o 2º ano do Ensino Fundamental que 

apresenta a arte tridimensional com vistas à produção de esculturas com massa de 

modelar. 

• Material didático de Arte para o 2º ano do Ensino Fundamental com 

atividades práticas, que utilizam tinta, para o estudo das cores básicas e o resultado das 

suas misturas. 

• Material didático de Arte para o 2º ano do Ensino Fundamental com 

conteúdo que trabalha com sons obtidos por meio de recursos do cotidiano, apresentando 

possibilidades de produzir músicas a partir desses sons. 
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2.3.6 - 3º Ano do Ensino Fundamental: 

Material para o aluno: 

➢ Material didático em volumes bimestrais, semestrais ou anuais, contendo a 

integração das seguintes áreas do conhecimento: Língua Portuguesa, Matemática, 

Ciências, História, Geografia, Arte e Língua Inglesa. 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 didático em volumes bimestrais, semestrais ou anuais, impresso no 

mínimo em quatro cores, com acabamento espiral, ou integrante da coleção do aluno, 

contendo exercícios que favorecem o processo de sistematização e consolidação de 

conteúdos e temas estudados nas disciplinas estudadas. 

➢ Material didático, impresso no mínimo em 4 cores com acabamento em 

espiral ou brochura, ou como integrante da coleção do aluno, contendo exercícios de 

Língua Portuguesa e Matemática que contemplem as habilidades da Avaliação Nacional 

de Alfabetização (ANA). 

➢ Apresentar a opção no mínimo de um simulado impresso contendo questões 

relacionadas as habilidades da Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA). 

➢ Avaliação diagnóstica bimestral, semestral ou anual impressa com foco em 

Língua Portuguesa e Matemática. 

➢ Mínimo de quatro avaliações impressas, ou digitais para impressão, em 

remessas bimestrais, semestrais ou anuais com questões relacionadas a matriz curricular 

do material didático. 

➢ 01 livro anual para registro de informações impresso no mínimo em 4 cores 

com encadernação em espiral ou blocado impresso em papel cartão (agenda). 

Material para o professor: 

➢ Material didático em volumes bimestrais, semestrais ou anuais, contendo a 

integração das seguintes áreas do conhecimento: 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. 

➢ Material didático de língua Inglesa em volumes bimestrais, semestrais ou 

anuais em formato vertical, acabamento espiralado ou brochura, capa confeccionada em 

papel resistente e miolo impresso em quatro cores. 
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➢ Material didático de Artes em volumes bimestrais, semestrais ou anuais em 

formato vertical, acabamento espiralado ou brochura, capa confeccionada em papel 

resistente e miolo impresso em quatro cores. 

➢ Material didático de Educação Física em volumes bimestrais, semestrais ou 

anuais em formato vertical, acabamento espiralado ou brochura, capa confeccionada em 

papel resistente.  

➢ 01 livro anual para registro de informações impresso no mínimo em 4 cores 

com encadernação em espiral ou blocado impresso em papel cartão (agenda). 

➢ Apresentar a opção de material didático em volumes bimestrais, semestrais 

ou anuais, impresso no mínimo em 4 cores com acabamento em espiral ou brochura, ou 

integrante da coleção do professor, contendo exercícios que contemplem as habilidades 

da Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA) acrescido de orientações didáticas e 

resolução de todos os exercícios. 

 

2.3.6.1 - ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL: 

 

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. 
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• 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. 

• 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. 
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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. 

• 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. 
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• 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. 
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• 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. 

• 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 

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. 

 

ARTE: 

• Material didático de Arte para o 3º ano do Ensino Fundamental que integra 

as quatro linguagens artísticas: Artes Visuais, Dança, Teatro e Música. 
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• 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. 

• 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. 

 

2.3.7 - 4º Ano do Ensino Fundamental: 

  

Material para o aluno: 

➢ Material didático em volumes bimestrais, semestrais ou anuais, contendo a 

integração das seguintes áreas do conhecimento: Língua Portuguesa, Matemática, 

Ciências, História, Geografia, Arte e Língua Inglesa. 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 didático em volumes bimestrais, semestrais ou anuais, impresso no 

mínimo em quatro cores, com acabamento espiral, ou integrante da coleção do aluno, 

contendo exercícios que favorecem o processo de sistematização e consolidação de 

conteúdos e temas estudados nas disciplinas estudadas. 

➢ 01 livro anual para registro de informações impresso no mínimo em 4 cores 

com encadernação em espiral ou blocado impresso em papel cartão (agenda). 
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➢ Apresentar opção de material didático bimestral, semestral ou anual, 

impresso no mínimo em 4 cores com acabamento em espiral ou brochura contendo 

exercícios que contemplem os Descritores da Prova Brasil. 

➢ Mínimo de um simulado impresso contendo questões relacionadas aos 

Descritores da Prova Brasil. 

➢ Avaliação diagnóstica bimestral, semestral ou anual impressa com foco em 

Língua Portuguesa e Matemática. 

➢ Mínimo de quatro avaliações impressas, ou digitais para impressão, em 

remessas bimestrais, semestrais ou anuais com questões relacionadas a matriz curricular 

do material didático. 

 

Material para o professor: 

➢ Material didático em volumes bimestrais, semestrais ou anuais, contendo a 

integração das seguintes áreas do conhecimento: 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 acrescido de orientações 

pedagógicas, respostas das atividades e sugestões para ampliação dos temas estudados. 

➢ Material didático em volumes bimestrais, semestrais ou anuais, impresso no 

mínimo em quatro cores, com acabamento espiral, ou integrante da coleção do professor, 

contendo exercícios que favorecem o processo de sistematização e consolidação de 

conteúdos e temas estudados nas disciplinas estudadas. 

➢ Material didático de língua Inglesa em volumes bimestrais, semestrais ou 

anuais em formato vertical, acabamento espiralado ou brochura, impresso em no mínimo 

quatro cores. 

➢ Material didático de Artes em volumes bimestrais, semestrais ou anuais em 

formato vertical, acabamento espiralado ou brochura, capa confeccionada em papel 

resistente e miolo impresso em no mínimo quatro cores. 

➢ Material didático de Educação Física em volumes bimestrais, semestrais ou 

anuais em formato vertical, acabamento espiralado ou brochura, capa confeccionada em 

papel resistente.  

➢ Apresentar opção de material didático bimestral, semestral ou anual, 

impresso no mínimo em 4 cores com acabamento em espiral ou brochura contendo 

exercícios que contemplem os Descritores da Prova Brasil acrescido de orientações 

didáticas e resolução de todos os exercícios. 
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➢ 01 livro anual para registro de informações impresso no mínimo em 4 cores 

com encadernação em espiral ou blocado impresso em papel cartão (agenda). 

➢ Avaliação diagnóstica bimestral, semestral ou anual impressa com foco em 

Língua Portuguesa e Matemática com guia de correção para auxiliar na tabulação dos 

resultados, ou corrigidos pela editora. 

 

2.3.7.1 - ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL: 

 

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. 

• 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. 
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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 

conteúdos 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. 

http://www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br/


Prefeitura do Município de Jaguariúna 
Departamento de Licitações e Contratos  

Rua Alfredo Bueno, 1235 – Centro – Jaguariúna-SP – CEP 13910-027 
Fone: (19) 3867 9801 / 9825 / 9786 / 9707 / 9757 / 9792 / 9825  

www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br 

 

Página 50 de 113 

 

• 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. 

• 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. 
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• 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 

conteúdos e atividades que favorecem a identificação da população do território brasileiro 

e suas principais características. 

 

LÍNGUA INGLESA: 

• 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. 
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• 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 

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 conteúdos. 

 

http://www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br/


Prefeitura do Município de Jaguariúna 
Departamento de Licitações e Contratos  

Rua Alfredo Bueno, 1235 – Centro – Jaguariúna-SP – CEP 13910-027 
Fone: (19) 3867 9801 / 9825 / 9786 / 9707 / 9757 / 9792 / 9825  

www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br 

 

Página 53 de 113 

 

2.3.8 - 5º Ano do Ensino Fundamental: 

 

Material para o aluno: 

➢ Material didático em volumes bimestrais, semestrais ou anuais, contendo a 

integração das seguintes áreas do conhecimento: Língua Portuguesa, Matemática, 

Ciências, História, Geografia, Arte e Língua Inglesa. 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 didático em volumes bimestrais, semestrais ou anuais, impresso no 

mínimo em quatro cores, com acabamento espiral, ou integrante da coleção do aluno, 

contendo exercícios que favorecem o processo de sistematização e consolidação de 

conteúdos e temas estudados nas disciplinas estudadas. 

➢ 01 livro anual para registro de informações impresso no mínimo em 4 cores 

com encadernação em espiral ou blocado impresso em papel cartão (agenda). 

➢ Apresentar opção de material didático bimestral, semestral ou anual, 

impresso no mínimo em 4 cores com acabamento em espiral ou brochura contendo 

exercícios que contemplem os Descritores da Prova Brasil. 

➢ Mínimo de um simulado impresso contendo questões relacionadas aos 

Descritores da Prova Brasil. 

➢ Avaliação diagnóstica bimestral, semestral ou anual impressa com foco em 

Língua Portuguesa e Matemática. 

➢ Mínimo de quatro avaliações impressas, ou digitais para impressão, em 

remessas bimestrais, semestrais ou anuais com questões relacionadas a matriz curricular 

do material didático. 

 

Material para o professor: 

➢ Material didático em volumes bimestrais, semestrais ou anuais, contendo a 

integração das seguintes áreas do conhecimento: 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 acrescido de orientações 

pedagógicas, respostas das atividades e sugestões para ampliação dos temas estudados. 
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➢ Material didático em volumes bimestrais, semestrais ou anuais, impresso no 

mínimo em quatro cores, com acabamento espiral, ou integrante da coleção do professor, 

contendo exercícios que favorecem o processo de sistematização e consolidação de 

conteúdos e temas estudados nas disciplinas estudadas. 

➢ Material didático de língua Inglesa em volumes bimestrais, semestrais ou 

anuais em formato vertical, acabamento espiralado ou brochura, impresso em no mínimo 

quatro cores. 

➢ Material didático de Artes em volumes bimestrais, semestrais ou anuais em 

formato vertical, acabamento espiralado ou brochura, capa confeccionada em papel 

resistente e miolo impresso em no mínimo quatro cores. 

➢ Material didático de Educação Física em volumes bimestrais, semestrais ou 

anuais em formato vertical, acabamento espiralado ou brochura, capa confeccionada em 

papel resistente.  

➢ Apresentar opção de material didático bimestral, semestral ou anual, 

impresso no mínimo em 4 cores com acabamento em espiral ou brochura contendo 

exercícios que contemplem os Descritores da Prova Brasil acrescido de orientações 

didáticas e resolução de todos os exercícios. 

➢ 01 livro anual para registro de informações impresso no mínimo em 4 cores 

com encadernação em espiral ou blocado impresso em papel cartão (agenda). 

➢ Avaliação diagnóstica bimestral, semestral ou anual impressa com foco em 

Língua Portuguesa e Matemática com guia de correção para auxiliar na tabulação dos 

resultados, ou corrigida pela editora. 

 

2.3.8.1 - ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL: 

 

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 
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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. 

• 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. 
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• 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. 

• 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 

conteúdos 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 
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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. 
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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. 

• 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. 
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• 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 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: 

• 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. 
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• 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. 

 

2.3.9 - 6º Ano do Ensino Fundamental: 

 

Material para o aluno: 

➢ Material didático em volumes bimestrais, semestrais ou anuais, contendo a 

integração das seguintes áreas do conhecimento: 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; e, acabamento em espiral.  

➢ Material didático de Educação Física em volumes bimestrais, semestrais ou 

anuais para desenvolvimento de aspectos motores, sociais e cognitivos. Material em 

formato vertical, acabamento espiralado ou brochura, capa confeccionada em papel 

resistente e miolo impresso em quatro cores. 

➢ Avaliação diagnóstica bimestral, semestral ou anual impressa com foco em 

Língua Portuguesa e Matemática. 

➢ Mínimo de quatro avaliações impressas, ou digitais para impressão, em 

remessas bimestrais, semestrais ou anuais com questões relacionadas a matriz curricular 

do material didático. 

➢ 01 livro anual para registro de informações impresso no mínimo em 4 cores 

com encadernação em espiral ou blocado impresso em papel cartão (agenda). 

➢ 01 (uma) lista de verbos irregulares de inglês. 

 

Material para o professor: 

➢ Material didático em volumes bimestrais, semestrais ou anuais para cada 

área de conhecimento: 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; material de apoio no próprio livro; e, acabamento em espiral. 
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➢ Material didático de Educação Física em volumes bimestrais, semestrais ou 

anuais com orientações metodológicas para as aulas. Material em formato vertical, 

acabamento espiralado ou brochura, capa confeccionada em papel resistente e miolo 

impresso em quatro cores.  

➢ Avaliação diagnóstica bimestral, semestral ou anual impressa com foco em 

Língua Portuguesa e Matemática com guia de correção para auxiliar na tabulação dos 

resultados, ou corrigidos pela editora. 

➢ 01 livro anual para registro de informações impresso no mínimo em 4 cores 

com encadernação em espiral ou blocado impresso em papel cartão (agenda). 

 

2.3.9.1 - ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL: 

 

LÍNGUA PORTUGUESA: 

• Material didático de Língua Portuguesa para o 6º ano do Ensino 

Fundamental que apresenta o texto como ponto de partida e de chegada para a 

compreensão das situações linguísticas pelos alunos. 

• Material didático de Língua Portuguesa para o 6º ano do Ensino 

Fundamental que trabalha com a intertextualidade, possibilitando ao aluno analisar o 

efeito do sentido produzido pela relação intertextual. 

• Material didático de Língua Portuguesa para o 6º ano do Ensino 

Fundamental com atividades que trabalham o texto verbal e não verbal, por meio da 

leitura, da interpretação de textos escritos e de imagens. 

• Material didático de Língua Portuguesa para o 6º ano do Ensino 

Fundamental com proposta de trabalho com o gênero tira. 

• Material didático de Língua Portuguesa para o 6º ano do Ensino 

Fundamental com atividades que utilizam letras de música e poemas para o estudo e 

análise da língua. 

• Material didático de Língua Portuguesa para o 6º ano do Ensino 

Fundamental com unidade de trabalho que tem como tema central o gênero fábula, suas 

principais características, estrutura do texto, elementos da narrativa e tipo de linguagem 

utilizada. 

• Material didático de Língua Portuguesa para o 6º ano do Ensino 

Fundamental que valoriza o processo de produção textual, a retomada da estrutura do 

gênero e uma lista de itens que possibilitam a verificação e a reescrita da produção. 
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• Material didático de Língua Portuguesa para o 6º ano do Ensino Fundamental 

que propõe uma produção oral em cada unidade de trabalho. 

• Material didático de Língua Portuguesa para o 6º ano do Ensino 

Fundamental que trabalha a coesão textual como elemento necessário para a 

harmonização dos textos. 

• Material didático de Língua Portuguesa para o 6º ano do Ensino 

Fundamental que orienta o aluno a expor sua opinião sobre os temas trabalhados, por 

meio de textos orais. 

 

MATEMÁTICA: 

• Material didático de Matemática para o 6º ano do Ensino Fundamental com 

material complementar que agrega ludicidade ao processo de ensino e que promove 

maior interesse no aluno quanto à realização das atividades. 

• Material didático de Matemática para o 6º ano do Ensino Fundamental com 

unidade de trabalho que apresenta diferentes gráficos de linhas, de setores e pictóricos 

que possibilitam ao aluno a verificação da diversidade das formas de representar a 

mesma informação. 

• Material didático para o 6º ano do Ensino Fundamental que apresenta 

conceitos matemáticos com a finalidade de relacioná-los aos recursos tecnológicos 

utilizados pelos alunos cotidianamente. 

• Material didático de Matemática para o 6º ano do Ensino Fundamental com 

atividades que propiciam a utilização do material dourado como recurso concreto para a 

aplicação das operações com números decimais. 

• Material didático de Matemática para o 6º ano do Ensino Fundamental com 

seções que orientam o aluno na execução das atividades e evidenciam a importância dos 

conceitos matemáticos, bem como a sua aplicabilidade na prática. 

• Material didático de Matemática para o 6º ano do Ensino Fundamental com 

atividades que exploram os conhecimentos provenientes de diferentes grupos culturais, 

partindo das relações existentes entre as pessoas e o próprio conhecimento. 

 

CIÊNCIAS: 

• Material didático de Ciências para o 6º ano do Ensino Fundamental com 

conteúdo didático que apresenta, por meio de textos e atividades instigantes, a 

biodiversidade no planeta Terra. 
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• Material didático de Ciências para o 6º ano do Ensino Fundamental com 

conteúdos que indicam como o desenvolvimento tecnológico tem ajudado nos estudos 

científicos ao longo da história. 

• Material didático de Ciências para o 6º ano do Ensino Fundamental que 

possibilita a reflexão sobre a importância dos movimentos do planeta Terra e da Lua para 

a evolução dos seres vivos e do meio ambiente. 

• Material didático de Ciências para o 6º ano do Ensino Fundamental que 

apresenta práticas educativas voltadas para o entendimento de como se dá o ciclo da 

água no planeta e o estudo da presença da água em relação à existência de vida no 

universo. 

• Material didático de Ciências para o 6º ano do Ensino Fundamental com 

temáticas que envolvem o debate sobre a relação dos seres vivos com os recursos 

naturais da Terra. Material didático de Ciências para o 6º ano do Ensino Fundamental 

com unidade temática que apresenta assuntos voltados à produção de alimentos, às 

medidas para se evitar o desgaste do solo, bem como as implicações ambientais que 

podem acontecer no meio ambiente. 

• Material didático de Ciências para o 6º ano do Ensino Fundamental que 

possibilita estruturar os conhecimentos sobre as propriedades do ar e os fenômenos 

atmosféricos. 

 

 

HISTÓRIA: 

• Material didático para o 6º ano do Ensino Fundamental com conteúdos que 

trabalham a História como uma ciência voltada à observação e à comparação de lugares, 

hábitos, práticas, tradições e construções. 

• Material didático de História para o 6º ano do Ensino Fundamental que 

destaca a importância do fogo como um marco na história da evolução da espécie. 

• Material didático de História para o 6º ano do Ensino Fundamental com 

conteúdos que trabalham as migrações pelo mundo, as teorias da origem humana e os 

prováveis caminhos que grupos de pessoas fizeram em sua trajetória migratória. 

• Material didático de História para o 6º ano do Ensino Fundamental com 

unidade de trabalho que retrata como a sociedade grega influenciou o pensamento e o 

comportamento ocidental, interferindo nos hábitos e tradições conhecidos até hoje. 
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• Material didático de História para o 6º ano do Ensino Fundamental com 

atividades que propiciam o entendimento de como o Direito Romano influenciou a 

elaboração das leis atuais. 

• Material didático de História para o 6º ano do Ensino Fundamental com 

unidades de trabalho que possibilitam o entendimento de como a religião, a arte e as 

ciências no mundo antigo se relacionavam e como ajudaram a modificar as ideias e o 

comportamento do povo ao longo do tempo. 

• Material didático de História para o 6º ano do Ensino Fundamental com 

unidades de trabalho que retratam as guerras e a religiosidade por meio de mapas e 

obras de arte, identificando motivos que levaram à fragmentação do mundo romano. 

 

GEOGRAFIA: 

• Material didático de Geografia para o 6º ano do Ensino Fundamental que 

propõe pesquisa de campo, análise de fotos, leitura de mapas e apresentação de filmes 

para a observação direta e a compreensão do espaço geográfico.  

• Material didático de Geografia para o 6º ano do Ensino Fundamental com 

unidade que trabalha a interdependência dos seres vivos e dinamismo na complexidade 

de vida na Terra. 

• Material didático de Geografia para o 6º ano do Ensino Fundamental com 

atividades que visam contextualizar e relacionar a história natural da Terra ao tempo 

geológico. 

• Material didático de Geografia para o 6º ano do Ensino Fundamental com 

conteúdos relacionados à organização do planeta e dos grandes sistemas naturais: 

litosfera, atmosfera, hidrosfera e biosfera. 

• Material didático de Geografia para o 6º ano do Ensino Fundamental com 

conteúdos referentes à atmosfera e às camadas gasosas do planeta Terra. 

• Material didático de Geografia para o 6º ano do Ensino Fundamental que 

relaciona o clima com os espaços geográficos e a distribuição dos seres vivos com o tipo 

de vegetação da região que habitam. 

• Material didático de Geografia para o 6º ano do Ensino Fundamental com 

temas que privilegiam o trabalho cartográfico referente à distribuição da vegetação ao 

redor do globo, em concordância com os biomas de cada região. 
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• Material didático de Geografia para o 6º ano do Ensino Fundamental que 

apresenta propostas de atividades que instigam o aluno à reflexão sobre as causas e 

consequências das alterações do espaço geográfico. 

 

LÍNGUA INGLESA: 

• Material didático de Língua Inglesa para o 6º ano do Ensino Fundamental 

com atividades que promovem a retomada dos conhecimentos prévios do aluno tendo 

como objetivo a avaliação diagnóstica da aprendizagem, que pode ser utilizada como 

ponto de partida para o trabalho no Ensino Fundamental 2. 

• Material didático para o 6º ano do Ensino Fundamental com textos 

autênticos e que integram os conteúdos da Língua Inglesa às temáticas: ética, saúde, 

meio ambiente, orientação sexual, pluralidade cultural, trabalho e consumo. 

• Material didático de Língua Inglesa para o 6º ano do Ensino Fundamental 

que apresenta os conteúdos de forma lúdica com o objetivo de que o aluno não se 

aproprie somente de conteúdos, mas das habilidades linguísticas presentes em tudo que 

aprende. 

• Material didático de Língua Inglesa para o 6º ano do Ensino Fundamental 

que explora diversos gêneros textuais, tais como: convite, folheto, receita, pôster, poema, 

reportagem e conto clássico. 

• Material didático de Língua Inglesa para o 6º ano do Ensino Fundamental 

com atividades voltadas à sustentabilidade que incentivam a participação dos estudantes 

na elaboração de propostas referentes à conservação do meio ambiente. 

• Material didático de Língua Inglesa para o 6º ano do Ensino Fundamental 

com proposta de trabalho multidisciplinar que prioriza as datas comemorativas mais 

significativas do ano, tendo em vista a realização de atividades sobre os meses do ano e 

dias da semana. 

• Material didático de Língua Inglesa para o 6º ano do Ensino Fundamental 

com atividades que apresentam diferentes países, seu povo e costumes, proporcionando 

ao aluno conhecer outros lugares por meio do livro didático. 

 

ARTE: 

• Material didático de Arte para o 6º ano do Ensino Fundamental com 

atividade de apreciação de paisagens em obras de arte com a intenção de fazer com que 

o aluno perceba que existem diferentes formas de representar a paisagem, por meio da 
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intervenção direta na natureza, da pintura como representação fiel da natureza e da 

pintura como forma de representação irreal. 

• Material didático para o 6º ano do Ensino Fundamental com unidade de 

trabalho que tem como foco de estudo a comédia e suas características. 

• Material didático de Arte para o 6º ano do Ensino Fundamental com unidade 

de trabalho que retoma o gênero arte urbana e os saberes relacionados à sua utilização e 

disseminação na cidade, por meio da linguagem visual e da dança contemporânea. 

• Material didático de Arte para o 6º ano do Ensino Fundamental com 

conteúdos que possibilitam ao aluno refletir sobre a função social do circo por meio de 

seu trajeto histórico. 

• Material didático de Arte para o 6º ano do Ensino Fundamental com 

atividade que destaca a técnica da perspectiva e suas características. 

• Material didático de Arte para o 6º ano do Ensino Fundamental que 

contempla a relação entre a arte e a religião, por meio de exemplos da música da Idade 

Média e da dança do período medieval. 

• Material didático de Arte para o 6º ano do Ensino Fundamental, com unidade 

de trabalho com foco na arte na linguagem musical e no teatro da Idade Média e do 

Renascimento. 

 

2.3.10 - 7º Ano do Ensino Fundamental: 

 

Material para o aluno: 

➢ Material didático em volumes bimestrais, semestrais ou anuais, contendo a 

integração das seguintes áreas do conhecimento: 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; e, acabamento em espiral.  

➢ Material didático de Educação Física em volumes bimestrais, semestrais ou 

anuais para desenvolvimento de aspectos motores, sociais e cognitivos. Material em 

formato vertical, acabamento espiralado ou brochura, capa confeccionada em papel 

resistente e miolo impresso em quatro cores. 

➢ Avaliação diagnóstica bimestral, semestral ou anual impressa com foco em 

Língua Portuguesa e Matemática. 
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➢ Mínimo de quatro avaliações impressas, ou digitais para impressão, em 

remessas bimestrais, semestrais ou anuais com questões relacionadas a matriz curricular 

do material didático. 

➢ 01 livro anual para registro de informações impresso no mínimo em 4 cores 

com encadernação em espiral ou blocado impresso em papel cartão (agenda). 

➢ 01 (uma) lista de verbos irregulares de inglês. 

 

Material para o professor: 

➢ Material didático em volumes bimestrais, semestrais ou anuais para cada 

área de conhecimento: 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; material de apoio no próprio livro; e, acabamento em espiral. 

➢ Material didático de Educação Física em volumes bimestrais, semestrais ou 

anuais com orientações metodológicas para as aulas. Material em formato vertical, 

acabamento espiralado ou brochura, capa confeccionada em papel resistente e miolo 

impresso em quatro cores.  

➢ Avaliação diagnóstica bimestral, semestral ou anual impressa com foco em 

Língua Portuguesa e Matemática com guia de correção para auxiliar na tabulação dos 

resultados e/ou corrigida pela editora. 

➢ 01 livro anual para registro de informações impresso no mínimo em 4 cores 

com encadernação em espiral ou blocado impresso em papel cartão (agenda). 

 

2.3.10.1 - ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL: 

 

LÍNGUA PORTUGUESA: 

• Material didático de Língua Portuguesa para o 7º ano do Ensino 

Fundamental com organização didática dividida em três eixos de trabalho: leitura, 

produção de texto oral e escrito, e análise e reflexão sobre a língua. 

• Material didático de Língua Portuguesa para o 7º ano do Ensino 

Fundamental com seção específica para que o aluno realize uma autoavaliação, em 

roteiro específico, bem como, reescrita dos textos produzidos. 
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• Material didático de Língua Portuguesa para o 7º ano do Ensino 

Fundamental que oferece, no eixo de leitura, o contato com os textos verbais e não-

verbais, considerando estratégias de motivação, exploração e extrapolação da leitura. 

• Material didático de Língua Portuguesa para o 7º ano do Ensino 

Fundamental que apresenta seção com as características do gênero cartaz e que 

considera sua importância enquanto gênero de grande circulação social. 

• Material didático de Língua Portuguesa para o 7º ano do Ensino 

Fundamental que trabalha o gênero autobiografia com ênfase em autores da cultura 

popular brasileira. 

• Material didático de Língua Portuguesa para o 7º ano do Ensino 

Fundamental que apresenta as principais características de um texto teatral e relaciona 

esta temática a conteúdos específicos do ensino da Arte. 

 

MATEMÁTICA: 

• Material didático de Matemática para o 7º ano do Ensino Fundamental com 

atividades que apresentam técnicas de compreensão, construção e execução de 

estratégia, bem como revisão da solução encontrada para as situações-problema. 

• Material didático de Matemática para o 7º ano do Ensino Fundamental que 

relaciona as unidades de trabalho e os conteúdos com as habilidades e competências 

presentes nas avaliações em larga escala, contribuindo com o aprimoramento dos 

resultados do aluno. 

• Material didático de Matemática para o 7º ano do Ensino Fundamental com 

proposta de construção de sólidos geométricos, os quais servirão para aprendizagem e 

observação das particularidades de cada um deles. 

• Material didático de Matemática para o 7º ano do Ensino Fundamental com 

unidade de trabalho que demonstra que a razão e a proporcionalidade são conceitos 

matemáticos muito utilizados no dia a dia das pessoas, mesmo que inconscientemente. 

• Material didático de Matemática para o 7º ano do Ensino Fundamental com 

unidades de trabalho que apresentam saldos, créditos e débitos de contas bancárias para 

desenvolver cálculos e resolver atividades referentes às operações com números inteiros 

positivos e negativos. 

• Material didático de Matemática para o 7º ano do Ensino Fundamental com 

exercícios que tratam de peso (massa) e que propõem a utilização da balança para 

contextualizar e aplicar os conteúdos referentes às equações. 
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CIÊNCIAS: 

• Material didático de Ciências para o 7º ano do Ensino Fundamental com 

conteúdos referentes à interação entre a biodiversidade e o meio ambiente, considerando 

os ciclos de vida e os recursos naturais. 

• Material didático de Ciências para o 7º ano do Ensino Fundamental que 

apresenta a importância dos microrganismos na prevenção de doenças e na conservação 

da biodiversidade do ecossistema. 

• Material didático de Ciências para o 7º ano do Ensino Fundamental com 

temáticas referentes à identificação das plantas, sua adaptabilidade em ambientes 

diversos e a importância da sua preservação. 

• Material didático de Ciências para o 7º ano do Ensino Fundamental com 

atividades que discutem a complexidade e a organização dos grupos dos artrópodes e 

equinodermos, os quais compõem o reino animal invertebrado. 

• Material didático de Ciências para o 7º ano do Ensino Fundamental que 

explora estudos relacionados ao reino dos animais vertebrados. 

• Material didático de Ciências para o 7º ano do Ensino Fundamental com 

estudos científicos acerca dos grupos dos animais mamíferos. 

 

HISTÓRIA: 

• Material didático de História para o 7º ano do Ensino Fundamental, que 

retratam as diferentes manifestações e a produção artística e científica do Renascimento 

nos países europeus. 

• Material didático de História para o 7º ano do Ensino Fundamental que 

retrata as grandes navegações e as conquistas de novos territórios. 

• Material didático de História para o 7º ano do Ensino Fundamental com 

conteúdos que apresentam a resistência dos escravos em aceitar sua condição de vida, 

levando-os a constantes fugas, suicídios e tentativas de assassinato. 

• Material didático de História para o 7º ano do Ensino Fundamental com 

atividades que trabalham a expansão do comércio interno, as missões e a constituição da 

sociedade brasileira, a partir das investidas para o interior da Colônia pelos bandeirantes 

e jesuítas. 
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• Material didático de História para o 7º ano do Ensino Fundamental que 

possibilita o aluno identificar as relações de trabalho e poder entre os diferentes grupos 

sociais. 

• Material didático de História para o 7º ano do Ensino Fundamental que 

possibilita o aluno localizar, no mapa, os territórios americanos colonizados pelos 

espanhóis. 

• Material didático de História para o 7º ano do Ensino Fundamental que 

possibilita o aluno conhecer a cultura e a sociedade da África antes do século XVI. 

• Material didático de História para o 7º ano do Ensino Fundamental que 

possibilita o aluno localizar, no mapa da América do Sul, os diversos povos indígenas 

habitantes do território. 

GEOGRAFIA: 

• Material didático de Geografia para o 7º ano do Ensino Fundamental com 

metodologias didáticas que proporcionam reflexões sobre a construção da identidade do 

povo brasileiro de uma maneira miscigenada, considerando a forte influência dos povos 

indígenas e africanos. 

• Material didático de Geografia para o 7º ano do Ensino Fundamental com 

atividades que destacam as diferenças de fuso horário no território brasileiro. 

• Material didático de Geografia para o 7º ano do Ensino Fundamental que 

fornece informações referentes ao processo de industrialização nos centros urbanos 

como um recurso para a compreensão do espaço geográfico. 

• Material didático de Geografia para o 7º ano do Ensino Fundamental que 

discute a questão da distribuição e utilização das terras no território brasileiro para e pela 

população. 

• Material didático de Geografia para o 7º ano do Ensino Fundamental que 

discute o agronegócio e a sua importância na balança comercial brasileira. 

• Material didático de Geografia para o 7º ano do Ensino Fundamental que 

permite a compreensão dos fenômenos relacionados ao clima no território nacional e a 

sua relação com os aspectos culturais da sociedade brasileira. 

• Material didático de Geografia para o 7º ano do Ensino Fundamental com 

atividades que aprofundam conhecimentos referentes à distribuição da radiação solar e as 

zonas térmicas, as quais influenciam as condições climáticas do território brasileiro. 
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LÍNGUA INGLESA: 

• Material didático de Língua Inglesa para o 7º ano do Ensino Fundamental 

que propõe projetos interdisciplinares que integram e relacionam os conteúdos da Língua 

Inglesa com conteúdos de outras áreas do conhecimento. 

• Material didático de Língua Inglesa para o 7º ano do Ensino Fundamental 

que trabalha a localização e a orientação espacial. 

• Material didático de Língua Inglesa para o 7º ano do Ensino Fundamental 

com atividades contextualizadas referentes aos tempos verbais que identificam eventos 

históricos importantes ao cenário mundial e que, de alguma forma, impactam a vida das 

pessoas. 

• Material didático de Língua Inglesa para o 7º ano do Ensino Fundamental 

com propostas de trabalho que envolvam atividades de lazer e filmes de cinema, 

destacando o trabalho para gêneros textuais relacionados aos filmes trabalhados, como 

sinopse e folheto. 

• Material didático de Língua Inglesa para o 7º ano do Ensino Fundamental 

com proposta pedagógica que privilegia o trabalho com biografias, destacando as 

diferentes profissões e a importância de cada uma delas para a sociedade. 

 

ARTE: 

• Material didático de Arte para o 7º ano do Ensino Fundamental com unidade 

de trabalho que tem como eixo norteador a cultura afro-brasileira. 

• Material didático de Arte para o 7º ano do Ensino Fundamental com 

conteúdos voltados para manifestações populares e para suas representações cênicas, 

como o teatro. 

• Material didático de Arte para o 7º ano do Ensino Fundamental com unidade 

de trabalho voltada para a dança como forma de expressão e manifestação cultural. 

• Material didático de Arte para o 7º ano do Ensino Fundamental que 

contempla o teatro de bonecos, sua origem e repercussão no Brasil. 

• Material didático de Arte para o 7º ano do Ensino Fundamental com 

diferentes técnicas utilizadas no teatro de sombras, para que o aluno possa identificar as 

imagens reproduzidas e a diferença entre as técnicas apresentadas. 

• Material didático de Arte para o 7º ano do Ensino Fundamental com unidade 

de trabalho que apresenta conteúdos relacionados à arte produzida no Classicismo e no 

Romantismo. 
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• Material didático de Arte para o 7º ano do Ensino Fundamental que 

apresenta ao aluno como se organiza e se compõe uma orquestra. 

 

2.3.11 - 8º Ano do Ensino Fundamental: 

 

Material para o aluno: 

➢ Material didático em volumes bimestrais, semestrais ou anuais, contendo a 

integração das seguintes áreas do conhecimento: 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; e, acabamento em espiral.  

➢ Material didático de Educação Física em volumes bimestrais, semestrais ou 

anuais para desenvolvimento de aspectos motores, sociais e cognitivos. Material em 

formato vertical, acabamento espiralado ou brochura, capa confeccionada em papel 

resistente e miolo impresso em quatro cores. 

➢ Opção de material didático bimestral, semestral ou anual, impresso no 

mínimo em 4 cores com acabamento em espiral ou brochura contendo exercícios que 

contemplem os Descritores da Prova Brasil. 

➢ Mínimo de um simulado impresso contendo questões relacionadas aos 

Descritores da Prova Brasil. 

➢ Avaliação diagnóstica bimestral, semestral ou anual impressa com foco em 

Língua Portuguesa e Matemática. 

➢ Mínimo de quatro avaliações impressas, ou digitais para impressão, em 

remessas bimestrais, semestrais ou anuais com questões relacionadas a matriz curricular 

do material didático. 

➢ 01 livro anual para registro de informações impresso no mínimo em 4 cores 

com encadernação em espiral ou blocado impresso em papel cartão (agenda). 

➢ 01 (uma) lista de verbos irregulares de inglês. 

➢ 01 (uma) tabela de classificação periódica dos elementos químicos. 
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Material para o professor: 

➢ Material didático em volumes bimestrais, semestrais ou anuais para cada 

área de conhecimento: 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; material de apoio no próprio livro; e, acabamento em espiral. 

➢ Material didático de Educação Física em volumes bimestrais, semestrais ou 

anuais com orientações metodológicas para as aulas. Material em formato vertical, 

acabamento espiralado ou brochura, capa confeccionada em papel resistente e miolo 

impresso em quatro cores.  

➢ Avaliação diagnóstica bimestral, semestral ou anual impressa com foco em 

Língua Portuguesa e Matemática com guia de correção para auxiliar na tabulação dos 

resultados e/ou corrigida pela editora. 

➢ 01 livro anual para registro de informações impresso no mínimo em 4 cores 

com encadernação em espiral ou blocado impresso em papel cartão (agenda). 

➢ Apresentação como opção de material didático bimestral, semestral ou 

anual, impresso no mínimo em 4 cores com acabamento em espiral ou brochura contendo 

exercícios que contemplem os Descritores da Prova Brasil acrescido de orientações 

didáticas e resolução de todos os exercícios. 

➢ 01 livro anual para registro de informações impresso no mínimo em 4 cores 

com encadernação em espiral ou blocado impresso em papel cartão (agenda). 

 

2.3.11.1 - ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL:  

 

LÍNGUA PORTUGUESA: 

• Material didático de Língua Portuguesa para o 8º ano do Ensino 

Fundamental que propõe o diálogo entre o gênero textual privilegiado, os gêneros 

secundários e outras linguagens. 

• Material didático de Língua Portuguesa para o 8º ano do Ensino 

Fundamental que apresenta o método de linguagem Braile, de forma contextualizada 

como um conteúdo a ser estudado. 

• Material didático de Língua Portuguesa para o 8º ano do Ensino 

Fundamental com atividades que apresentam figuras de linguagem, as quais possibilitam 

ao aluno analisar o efeito de sentido produzido por elas. 
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• Material didático de Língua Portuguesa para o 8º ano do Ensino 

Fundamental com atividade de produção textual que estimula o reconhecimento e a 

utilização das estruturas textuais, identificando as esferas sociais a que pertencem. 

• Material didático de Língua Portuguesa para o 8º ano do Ensino 

Fundamental que trabalha com o gênero romance e suas principais características, 

sugerindo a leitura de clássicos da literatura. 

• Material didático de Língua Portuguesa para o 8º ano do Ensino 

Fundamental com atividade que trabalha com análise de gráficos. 

• Material didático de Língua Portuguesa para o 8º ano do Ensino 

Fundamental que trabalha com a produção textual e a capacidade de pesquisa e de 

elaboração de conhecimento. 

 

MATEMÁTICA: 

• Material didático de Matemática para o 8º ano do Ensino Fundamental com 

propostas de trabalho que estimulam o aluno a seguir pistas, pesquisar, indagar e 

examinar com atenção, levando-o a constantes descobertas. 

• Material didático de Matemática para o 8º ano do Ensino Fundamental que 

valoriza os conhecimentos já adquiridos referentes à nomenclatura, propriedade e 

classificação dos triângulos e quadriláteros por meio de exemplos cotidianos. 

• Material didático de Matemática para o 8º ano do Ensino Fundamental que 

utiliza obras de arte para a apresentação de conteúdos referentes à conceituação, 

classificação e cálculos com as formas geométricas. 

• Material didático de Matemática para o 8º ano do Ensino Fundamental com 

atividades que possibilitam a identificação e a localização de pontos, objetos e 

informações em sistemas de coordenadas cartesianas. 

• Material didático de Matemática para o 8º ano do Ensino Fundamental que 

valoriza o trabalho com o cálculo algébrico, apresentando conceitos, operações e 

generalizações da própria álgebra, a partir de situações concretas de ensino. 

• Material didático de Matemática para o 8º ano do Ensino Fundamental que 

explora os produtos notáveis, a fatoração e as frações algébricas, estabelecendo relações 

didáticas entre eles. 
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CIÊNCIAS: 

• Material didático de Ciências para o 8º ano do Ensino Fundamental que 

discute a evolução e a classificação dos seres humanos. 

• Material didático de Ciências para o 8º ano do Ensino Fundamental que 

apresenta atividades e textos científicos que discutem as funções vitais dos sistemas que 

compõem o corpo humano. 

• Material didático de Ciências para o 8º ano do Ensino Fundamental que 

aprofunda os conhecimentos adquiridos pelo aluno acerca da relação entre os sistemas 

digestório, respiratório e cardiovascular. 

• Material didático de Ciências para o 8º ano do Ensino Fundamental com 

conteúdos que destacam como ocorre a produção dos hormônios no corpo humano, bem 

como a importância para o seu desenvolvimento. 

• Material didático de Ciências para o 8º ano do Ensino Fundamental que 

apresenta atividades direcionadas às dúvidas sobre sexualidade e reprodução humana. 

• Material didático de Ciências para o 8º ano do Ensino Fundamental que 

ressalta a importância do estudo da Genética. 

• Material didático de Ciências para o 8º ano do Ensino Fundamental que 

ressalta os efeitos e as consequências do uso das drogas e substâncias químicas para o 

funcionamento do sistema nervoso. 

 

HISTÓRIA: 

• Material didático de História para o 8º ano do Ensino Fundamental que 

possibilita o aluno compreender as condições históricas responsáveis pelas Revoluções 

Inglesas do século XVII. 

• Material didático de História para o 8º ano do Ensino Fundamental que 

possibilita o aluno conhecer os principais pensadores iluministas e suas propostas. 

• Material didático de História para o 8º ano do Ensino Fundamental que 

possibilita o aluno estudar a ascensão de Napoleão Bonaparte ao governo francês e a 

construção do Império napoleônico. 

• Material didático de História para o 8º ano do Ensino Fundamental que 

possibilita o aluno compreender as condições históricas responsáveis pelo Congresso de 

Viena. 
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• Material didático de História para o 8º ano do Ensino Fundamental que 

possibilita o aluno estudar a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. 

• Material didático de História para o 8º ano do Ensino Fundamental que 

possibilita o aluno estudar o liberalismo, nacionalismo e o imperialismo. 

• Material didático de História para o 8º ano do Ensino Fundamental que 

possibilita o aluno estudar o processo de independência da América espanhola, o 

processo de independência da América portuguesa e o processo de independência do 

Haiti. 

• Material didático de História para o 8º ano do Ensino Fundamental que 

possibilita o aluno estudar o primeiro e segundo reinado brasileiro. 

 

GEOGRAFIA: 

• Material didático de Geografia para o 8º ano do Ensino Fundamental com 

abordagens sobre o aumento do consumismo em razão da evolução dos meios 

tecnológicos. 

• Material didático de Geografia para o 8º ano do Ensino Fundamental com 

atividades que tratam sobre a regionalização dos espaços do globo terrestre no que se 

refere às questões políticas e econômicas. 

• Material didático de Geografia para o 8º ano do Ensino Fundamental que 

destaca as diferentes manifestações culturais que variam de acordo com os espaços 

naturais e geográficos em que se localizam as populações. 

• Material didático de Geografia para o 8º ano do Ensino Fundamental que 

trabalha o processo de urbanização e os problemas que o acompanham. 

• Material didático de Geografia para o 8º ano do Ensino Fundamental que 

ressalta a importância da natureza e dos seus recursos, mesmo diante dos avanços 

proporcionados pela tecnologia. 

• Material didático de Geografia para o 8º ano do Ensino Fundamental que 

destaca a importância do ciclo da água nas atividades da agropecuária. 

 

LÍNGUA INGLESA: 

• Material didático de Língua Inglesa para o 8º ano do Ensino Fundamental 

que propicia a percepção de que o aprendizado da língua inglesa permite maior acesso 
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aos bens culturais da humanidade e melhor atuação em situações diversas, nas quais a 

aplicação de outro idioma é necessária. 

• Material didático de Língua Inglesa para o 8º ano do Ensino Fundamental 

que instiga a descoberta de outros universos linguísticos e culturais, ampliando a visão de 

mundo e as possibilidades de ação sobre ele. 

• Material didático de Língua Inglesa para o 8º ano do Ensino Fundamental 

que objetiva o nivelamento da fala e da escrita. 

• Material didático de Língua Inglesa para o 8º ano do Ensino Fundamental 

que apresenta novas estruturas linguísticas a partir do trabalho com os gêneros textuais: 

quadrinho, pintura, folder de supermercado, cardápio, gráfico e tirinha. 

• Material didático de Língua Inglesa para o 8º ano do Ensino Fundamental 

que privilegia eventos mundiais, como a Copa do Mundo, as Olimpíadas e as 

Paraolimpíadas. 

• Material didático de Língua Inglesa para o 8º ano do Ensino Fundamental 

que apresenta atividades de leitura, estudo e compreensão do texto escrito, a partir de 

recursos visuais. 

 

ARTE: 

• Material didático de Arte para o 8º ano do Ensino Fundamental que aborda a 

pintura corporal indígena como uma manifestação artística e que distingue as tribos que a 

praticam. 

• Material didático de Arte para o 8º ano do Ensino Fundamental que 

apresenta a profissão de compositor e suas particularidades. 

• Material didático de Arte para o 8º ano do Ensino Fundamental que trabalha 

com os sons produzidos pelo corpo, voluntária ou involuntariamente. 

• Material didático de Arte para o 8º ano do Ensino Fundamental que trabalha 

o período modernista. 

• Material didático de Arte para o 8º ano do Ensino Fundamental que aborda 

os festivais da música popular brasileira. 

• Material didático de Arte para o 8º ano do Ensino Fundamental que destaca 

os conceitos e as técnicas associados ao movimento artístico denominado Pop Art. 
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2.3.12 - 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL: 

 

Material para o aluno: 

➢ Material didático em volumes bimestrais, semestrais ou anuais, contendo a 

integração das seguintes áreas do conhecimento: 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; e, acabamento em espiral.  

➢ Material didático de Educação Física em volumes bimestrais, semestrais ou 

anuais para desenvolvimento de aspectos motores, sociais e cognitivos. Material em 

formato vertical, acabamento espiralado ou brochura, capa confeccionada em papel 

resistente e miolo impresso em quatro cores. 

➢ Opção de material didático bimestral, semestral ou anual, impresso, ou 

digital para impressão, no mínimo em 4 cores com acabamento em espiral ou brochura 

contendo exercícios que contemplem os Descritores da Prova Brasil. 

➢ Apresentar opção mínima de um simulado impresso contendo questões 

relacionadas aos Descritores da Prova Brasil. 

➢ Avaliação diagnóstica bimestral, semestral ou anual impressa com foco em 

Língua Portuguesa e Matemática. 

➢ Mínimo de quatro avaliações impressas, ou digitais para impressão, em 

remessas bimestrais, semestrais ou anuais com questões relacionadas à matriz curricular 

do material didático. 

➢ 01 (uma) lista de verbos irregulares de inglês. 

➢ 01 (uma) tabela de classificação periódica dos elementos químicos. 

 

Material para o professor: 

➢ Material didático em volumes bimestrais, semestrais ou anuais para cada 

área de conhecimento: 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; material de apoio no próprio livro; e, acabamento em espiral. 
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➢ Material didático de Educação Física em volumes bimestrais, semestrais ou 

anuais com orientações metodológicas para as aulas. Material em formato vertical, 

acabamento espiralado ou brochura, capa confeccionada em papel resistente e miolo 

impresso em quatro cores.  

➢ Avaliação diagnóstica bimestral, semestral ou anual impressa com foco em 

Língua Portuguesa e Matemática com guia de correção para auxiliar na tabulação dos 

resultados e/ou corrigido pela editora. 

➢ 01 livro anual para registro de informações impresso no mínimo em 4 cores 

com encadernação em espiral ou blocado impresso em papel cartão (agenda). 

➢ Opção de material didático bimestral, semestral ou anual, impresso no 

mínimo em 4 cores com acabamento em espiral ou brochura contendo exercícios que 

contemplem os Descritores da Prova Brasil acrescido de orientações didáticas e 

resolução de todos os exercícios. 

➢ 01 livro anual para registro de informações impresso no mínimo em 4 cores 

com encadernação em espiral ou blocado impresso em papel cartão (agenda). 

 

2.3.12.1 - ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL: 

 

LÍNGUA PORTUGUESA: 

• Material didático de Língua Portuguesa para o 9º ano do Ensino 

Fundamental que discute as diferenças entre o texto literário e o não literário. 

• Material didático de Língua Portuguesa para o 9º ano do Ensino 

Fundamental que aborda as figuras de linguagens relacionadas à oralidade, como 

aliteração e assonância. 

• Material didático de Língua Portuguesa para o 9º ano do Ensino 

Fundamental que valoriza as variantes linguísticas. 

• Material didático de Língua Portuguesa para o 9º ano do Ensino 

Fundamental que aborda o gênero jornal e suas peculiaridades. 

• Material didático de Língua Portuguesa para o 9º ano do Ensino 

Fundamental com atividades que privilegiam as habilidades a serem desenvolvidas pelo 

aluno, conforme a Matriz de Referência do SAEB. 
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• Material didático de Língua Portuguesa para o 9º ano do Ensino 

Fundamental que destaca o uso apropriado dos padrões da língua escrita e a reflexão 

sobre os fenômenos da linguagem. 

• Material didático de Língua Portuguesa para o 9º ano do Ensino 

Fundamental que privilegia as práticas sociais efetivas, desdobrando-se em práticas da 

oralidade, da leitura, da análise e reflexão sobre a língua e da produção textual. 

 

MATEMÁTICA: 

• Material didático de Matemática para o 9º ano do Ensino Fundamental que 

descaracteriza a ideia de que os conhecimentos matemáticos são obtidos no resultado 

final das situações propostas, mas sim, na construção dos conceitos utilizados para tal 

finalidade. 

• Material didático de Matemática para o 9º ano do Ensino Fundamental com 

atividades que podem ser resolvidas por meio de probabilidades que propiciam o uso de 

cálculos não convencionais. 

• Material didático de Matemática para o 9º ano do Ensino Fundamental que 

incentiva o uso da calculadora científica como um recurso didático que não substitui a 

importância dos processos de elaboração e resolução dos cálculos propostos. 

• Material didático de Matemática para o 9º ano do Ensino Fundamental que 

utiliza as informações estatísticas que estão em destaque na mídia como recursos 

auxiliares para os processos de ensino e de aprendizagem. 

• Material didático de Matemática para o 9º ano do Ensino Fundamental que 

explora a ludicidade como forma de motivação e estímulo, principalmente em conteúdos 

mais complexos. 

• Material didático de Matemática para o 9º ano do Ensino Fundamental que 

enfatiza a importância da Matemática Financeira, tecendo relações com o perfil do 

consumidor brasileiro. 

 

CIÊNCIAS: 

Material didático de Ciências para o 9º ano do Ensino Fundamental com 

proposta de trabalho que amplia a compreensão dos conceitos introdutórios na área de 

Química. 
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• Material didático de Ciências para o 9º ano do Ensino Fundamental que 

propõe práticas em laboratório que orientam quanto ao estudo das substâncias químicas, 

bem como os métodos de análise e de pesquisa nessa área. 

• Material didático de Ciências para o 9º ano do Ensino Fundamental que 

contribui para o estudo das partículas elementares indivisíveis como essenciais para a 

compreensão da natureza. 

• Material didático de Ciências para o 9º ano do Ensino Fundamental que 

possibilita ao aluno compreender a organização dos elementos químicos da tabela 

periódica. 

• Material didático de Ciências para o 9º ano do Ensino Fundamental que 

incentiva a análise e a identificação das ligações químicas. 

• Material didático de Ciências para o 9º ano do Ensino Fundamental que 

destaca a identificação das funções inorgânicas a partir de temáticas pertinentes ao 

cotidiano do aluno. 

• Material didático de Ciências para o 9º ano do Ensino Fundamental que 

trabalha a diferenciação das substâncias químicas, de acordo com a classificação das 

suas características e propriedades. 

• Material didático de Ciências para o 9º ano do Ensino Fundamental que 

apresenta conceitos científicos introdutórios para a área de Física, privilegiando a sua 

relação com os fenômenos das grandezas da Cinemática. 

• Material didático de Ciências para o 9º ano do Ensino Fundamental que 

trabalha conceitos relacionados à Energia Térmica, contextualizando-os ao cotidiano do 

aluno. 

• Material didático de Ciências para o 9º ano do Ensino Fundamental com 

conteúdos que trabalham o conceito de Energia e a sua relação com o desenvolvimento 

humano e as tecnologias produzidas. 

• Material didático de Ciências para o 9º ano do Ensino Fundamental que 

contempla os principais conceitos relacionados à Eletrostática e à Eletrodinâmica. 

• Material didático de Ciências para o 9º ano do Ensino Fundamental que 

apresenta o fundamentos que estruturam o conceito de Eletricidade. 

• Material didático de Ciências para o 9º ano do Ensino Fundamental que 

apresenta ao aluno os fundamentos da Luz, sob a perspectiva do campo da Óptica Física. 

• Material didático de Ciências para o 9º ano do Ensino Fundamental que 

destaca os princípios que regem a Física nos tempos atuais. 
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HISTÓRIA: 

• Material didático de História para o 9º ano do Ensino Fundamental com 

unidades de trabalho que retratam as questões políticas e ideológicas do socialismo e do 

comunismo na Rússia. 

• Material didático de História para o 9º ano do Ensino Fundamental que 

apresenta a Grande Guerra como um acontecimento relacionado ao imperialismo e ao 

fortalecimento do nacionalismo nos países europeus. 

• Material didático de História para o 9º ano do Ensino Fundamental que 

explora os impactos da Grande Guerra. 

• Material didático de História para o 9º ano do Ensino Fundamental que 

propicia o entendimento do contexto histórico da Segunda Guerra e seus impactos para a 

sociedade mundial. 

• Material didático de História para o 9º ano do Ensino Fundamental que 

retrata o governo militar no Brasil, entre os anos de 1964 e 1985, e os seus impactos para 

a sociedade brasileira. 

• Material didático de História para o 9º ano do Ensino Fundamental que 

retrata as manifestações contrárias ao regime militar, como a UNE, a Tropicália, o Cinema 

Novo e obras com caráter de protesto social. 

• Material didático de História para o 9º ano do Ensino Fundamental que 

retrata a reunificação da Alemanha e seus impactos para o mundo, a partir da derrubada 

do muro de Berlim. 

 

GEOGRAFIA: 

• Material didático de Geografia para o 9º ano do Ensino Fundamental que 

apresenta conteúdos complementares referentes ao processo de globalização. 

• Material didático de Geografia para o 9º ano do Ensino Fundamental que 

apresenta os principais blocos econômicos que foram consolidados após o fim da 

bipolarização da Guerra Fria. 

• Material didático de Geografia para o 9º ano do Ensino Fundamental que 

ressalta as relações de poder estabelecidas no espaço mundial, a partir de questões 

referentes à complexidade das organizações militares internacionais e o cenário de 

terrorismo que assombra as nações do globo terrestre. 
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• Material didático de Geografia para o 9º ano do Ensino Fundamental que 

trabalha a influência das atividades econômicas regionais e internacionais para a 

expansão do turismo. 

• Material didático de Geografia para o 9º ano do Ensino Fundamental que 

discute as medidas que podem ser tomadas para evitar catástrofes naturais, envolvendo 

as relações existentes entre o homem e os fenômenos naturais. 

• Material didático de Geografia para o 9º ano do Ensino Fundamental que 

auxilia o aluno na identificação dos espaços da atualidade e nas medidas que podem ser 

adotadas para melhoria das suas condições de vida no globo terrestre. 

 

LÍNGUA INGLESA: 

• Material didático de Língua Inglesa para o 9º ano do Ensino Fundamental 

que valoriza os contextos de aprendizagem e as inteligências múltiplas. 

• Material didático de Língua Inglesa para o 9º ano do Ensino Fundamental 

que incentiva o aluno a desenvolver sua capacidade de se perceber como parte 

integrante de um universo de múltiplas culturas, no qual diversos idiomas manifestam-se 

por meio da comunicação oral e escrita. 

• Material didático de Língua Inglesa para o 9º ano do Ensino Fundamental 

que destaca a importância dos documentos enquanto organização da sociedade, 

ampliando no aluno, a sua percepção do mundo e de cidadania. 

• Material didático de Língua Inglesa para o 9º ano do Ensino Fundamental 

que valoriza as quatro habilidades em Língua Inglesa: a compreensão oral, a expressão 

oral, a compreensão escrita e a expressão escrita. 

• Material didático de Língua Inglesa para o 9º ano do Ensino Fundamental 

que desenvolve a capacidade argumentativa dos alunos e a sua visão geral quanto às 

informações relevantes e necessárias aos cidadãos que buscam uma colocação no 

mercado de trabalho. 

• Material didático de Língua Inglesa para o 9º ano do Ensino Fundamental 

que retoma os conteúdos aprendidos ao longo do ano, tanto no contexto de sala de aula, 

quanto no desenvolvimento do trabalho realizado, como forma de avaliar e colaborar com 

o processo de aprendizagem do aluno. 
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ARTE: 

• Material didático de Arte para o 9º ano do Ensino Fundamental que trabalha 

o cubismo. 

• Material didático de Arte para o 9º ano do Ensino Fundamental que trabalha 

o surrealismo. 

• Material didático de Arte para o 9º ano do Ensino Fundamental que trabalha 

o modernismo. 

• Material didático de Arte para o 9º ano do Ensino Fundamental, que aborda 

a relação do corpo com o mundo contemporâneo, a partir dos objetivos ou necessidades 

geradas pelo meio social, cultural ou artístico. 

• Material didático de Arte para o 9º ano do Ensino Fundamental que estimula 

o aluno a refletir sobre o seu repertório artístico e averiguar o quanto sabe sobre museus 

e espaços culturais do seu contexto local. 

• Material didático de Arte para o 9º ano do Ensino Fundamental que objetiva 

identificar os diversos instrumentos musicais que podem ser encontrados em uma 

orquestra sinfônica. 

• Material didático de Arte para o 9º ano do Ensino Fundamental que instiga o 

aluno a refletir sobre suas experiências estéticas, especialmente as que se referem à 

relação do sujeito com a obra contemporânea. 

 

3.  DEMAIS CARACTERÍSTICAS DO OBJETO: 

 

3.1 - Portal Educacional: 

Portal educacional com acesso para alunos, professores e gestores, por meio de 

logins e senhas individuais, composto por um conjunto de tecnologias e recursos que 

permitem potencializar o aprendizado e o engajamento individualizado do aluno, de 

acordo com as necessidades e o ritmo de cada um. Que ofereça objetos educacionais 

para complementação dos conteúdos do material didático. Que ofereça também versões 

digitais do material didático. Com a opção de ambiente de formação continuada com no 

mínimo 600 horas de formação e espaço para pesquisas de assuntos da atualidade.  Para 

comprovação de atendimento deste item, deverão ser apresentadas senhas ou chaves 

para acesso e um documento especificando detalhes do ambiente virtual disponível, bem 

como das ferramentas possíveis de serem utilizadas. 
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3.2 - Ferramenta de avaliação do processo de aprendizagem dos alunos: 

Ferramenta de avaliação do processo de aprendizagem em anos pares para os 

alunos de 4º e 8º anos e em anos impares para os alunos de 5º e 9º anos a fim de 

contribuir com as necessidades criadas pelas ideias defendidas atualmente no que se 

refere à melhoria permanente  da  Educação  Básica  no  Brasil,  que, reiteradamente, tem 

se manifestado pelo compromisso do governo em monitorar os resultados dos sistemas 

educacionais, por meio das avaliações externas que analisam a aprendizagem dos alunos 

e apresenta uma proposta curricular com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais, bem 

como nos documentos que balizam as avaliações nacionais (SAEB), como a Prova Brasil. 

Oferecer no mínimo uma vez por ano, avaliação de acompanhamento com objetivo de 

diagnosticar a proficiência de seus alunos nos diferentes assuntos e habilidades 

desenvolvidas ao longo do dos ciclos da educação básica dentro dos moldes da Prova 

Brasil/SEB. Esta avalição deverá ser aplicada em anos pares para os alunos dos 4º e 8º 

anos e em períodos de anos impares para os alunos dos 5º e 9º anos do ensino 

fundamental com questões de Língua Portuguesa e Matemática, além de Ciências para 

os 8º e 9º anos. A contratada será responsável pela elaboração, correção e análise das 

respostas que entregará, por meio de relatórios detalhados, os resultados sobre o 

diagnóstico da rede por escola, por turma e por aluno, bem como deverá ser oferecido um 

plano com levantamento de hipóteses e melhoria, com estratégias baseadas nos 

resultados gerais e individuais.  

 

3.3 - Assessoria pedagógica: 

A contratada deverá oferecer sem custo algum a contratante, assessoria pedagógica 

presencial aos profissionais atuantes nos segmentos contratados. Essa assessoria deverá 

atender minimamente os seguintes itens: 

 Formação para gestores e professores dos segmentos contratados de no mínimo 8 

horas presenciais (por segmento) sobre a utilização do material didático e recursos 

oferecidos; 

 Acompanhamento técnico-pedagógico junto aos professores e gestores para 

orientações relacionadas à utilização dos produtos e serviços a serem oferecidos.  

 01 palestra de no mínimo duas horas presenciais apresentando o sistema para a 

comunidade; 

 Visitas bimestrais presenciais, conforme calendário bimestral (semestral ou anual) 

emitido pela Secretaria Municipal de Educação, totalizando no mínimo 180 horas 

com o objetivo de: 

o Auxiliar no desenvolvimento da proposta educacional; 

o Avaliar resultados; 
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o Viabilizar ações que venham a contribuir para a melhoria constante dos 

resultados; 

o Prestar assessoria envolvendo todos os assuntos pertinentes a ação 

pedagógica; 

o Formação continuada presencial para professores e gestores; 

 

 Realização de oficinas e palestras pedagógicas sobre temas de interesse da 

comunidade escolar.  

 A empresa contratada deverá dispor de uma Central de Atendimento permanente 

para assessorar o corpo administrativo e docente da secretaria municipal de 

educação. As dúvidas deverão ser encaminhadas para a central de atendimento da 

contratada utilizando-se dos variados meios de comunicação (telefone, e-mail e 

vídeo conferência) e respondidas no prazo de até 72h (setenta e duas horas) 

corridas da abertura do chamado, por uma central de atendimento. 
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ANEXO II 
 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA 
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 

 
DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato 
convocatório, que a empresa _____________________ (denominação da pessoa 
jurídica), CNPJ nº _______________________________ é microempresa ou empresa de 
pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, 
alterada pela Lei Complementar n°147 de 07 de Agosto de 2014 (Lei Geral das Micro e 
Pequenas Empresas), pela Lei Complementar nº 155/2016 e Decreto Municipal nº 
2509/2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer os 
direitos nela previstos no procedimento licitatório o da Concorrência n° 001/2018, 
realizada pela Prefeitura do Município de Jaguariúna. 

 
 
 

_________________, _____, de ________de 2018 
 
 
 

 
________________________________________ 
Assinatura do representante legal 
Nome: ______________________________ 
RG nº : ________________________ 
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ANEXO III 
 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 
 
À  
Prefeitura do Município de Jaguariúna 
 
 
Prezado Senhores. 
 
 

                   A empresa ____________________________________, com sede à 
______________________________, na cidade de ___________________, Estado de 
______________, CNPJ nº ____________________, Inscrição Estadual nº 
___________________, credencia o senhor _______________________________, 
inscrito no CPF/MF nº __________________, RG nº ___________________, para 
representá-la na Concorrência n° 001/2018, referente ao Processo de Licitação nº 
15.637/2018, perante a Comissão Permanente de Licitações, podendo praticar todos os 
atos inerentes ao certame, com plenos poderes específicos para apresentar impugnações, 
interpor recursos e manifestar-se quanto à desistência dos mesmos, prestar 
esclarecimentos, receber avisos e notificações, e assinar atas.  

 
  Atenciosamente, 
 
                                        ____________, ___ de _____________ de 2.018. 
 
 
 
 

___________________________ 
(Nome da licitante) 

(Nome do representante da licitante) 
(CPF/MF e RG do representante da licitante) 
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ANEXO IV 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO - ARTIGO 7º, inc. XXXIII da CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
 

 
Ref.: Concorrência n° 001/2018. 
 
 
 
___________________________________, inscrito no CNPJ/MF nº 

____________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) 

______________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº ____________ e do 

CPF nº ________________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art 

27, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro 

de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (...) 

 
(Observação: em caso afirmativo assinalar a ressalva acima) 
  

    
___________________________________  

       (data)  
 
 
 

 _____________________________________________ 
     (representante legal) 
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ANEXO V 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE 
 
 
 

A signatária, para fins de participação na Concorrência n° 001/2018, declara sob as penas 
da Lei, que não existem fatos supervenientes, que venham a impossibilitar a sua habilitação 
na licitação, já que continuam satisfeitas as exigências contidas no art. 27, da Lei nº 8666/93 
e alterações posteriores. 
    
E, por ser a expressão fiel da verdade, firmamos o presente. 
 
 
 
________________,__de ___________de _______ 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Razão Social 

Representante legal/RG/CPF 
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ANEXO VI 
 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 

Processo administrativo nº 15.637/2018 – Concorrência nº 001/2018 
Objeto: Fornecimento de sistema pedagógico de ensino para alunos e professores, 
objetivando atender as necessidades educativas dos alunos de Educação Infantil e Ensino 
Fundamental I e II e dos professores que atuam com essas etapas escolares. 
 
O envelope PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter: 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE: 

Razão Social: _______________________________________________________ 
CNPJ/MF n°: ____________________Inscr. Estadual n°:____________________ 
Endereço: ___________________________Bairro: _________________________ 
Cep: __________________ Cidade/Estado: _______________________________ 
Telefone: _________________________ e-mail: _____________________________ 
Representante legal/procurador: ________________________________________ 

 

2. VALIDADE DA PROPOSTA: 
Mínimo de 60 (sessenta) dias contados da abertura dos Envelopes. 

 

3. VALOR GLOBAL, CONFORME PLANILHA ABAIXO.   
 
 
Item 

 
Descrição 

 
Quant. 

Preço unitário 
(R$) 

Preço total  
(R$) 

01 Pré I – 4 anos – Educação Infantil 820   

02 Pré II – 5 anos – Educação Infantil 950   

03 1º ANO – Ensino Fundamental 790   

04 2º ANO – Ensino Fundamental 740   

05 3º ANO – Ensino Fundamental 750   

06 4º ANO – Ensino Fundamental 780   

07 5º ANO – Ensino Fundamental 830   

08 6º ANO – Ensino Fundamental 790   

09 7º ANO – Ensino Fundamental 810   

10 8º ANO – Ensino Fundamental 850   

11 9º ANO – Ensino Fundamental 790   

 TOTAL APROXIMADO DE ALUNOS 8.900   
 
PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA (soma dos totais): 
R$______________(_________). 

 

 
Data ___/____/____    ___________________________________ 
          Assinatura do representante legal/procurador 
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         ANEXO VII 
 

CRITÉRIO DE PONTUAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA 
 

 

Comissão Técnica: _____________________________ 

 

Empresa: _____________________________________ 

 

As amostras dos materiais didáticos e demais serviços serão avaliadas conforme 

os seguintes fatores, que poderão receber a pontuação máxima de até 10 (dez) pontos, 

quando o licitante atender na plenitude ao elemento de avaliação. 

A licitante poderá obter pontuações inferiores a 10 (dez) pontos no caso de 

demonstrar/comprovar atendimento parcial ao quesito. 

Em caso de não comprovação de atendimento ao elemento analisado, a licitante 

deverá receber 0 (zero) ponto. 

 

FATORES 

ATENDE 
ATENDE 

PARCIALMENTE 

NÃO 

ATENDE 

10 5 0 

1 As situações didáticas presentes nos materiais 

do aluno da educação infantil e 1º ano do 

ensino fundamental têm como princípios 

norteadores de sua proposta pedagógica a 

resolução de problemas como estratégia  

privilegiada  para  ensinar  e aprender? 

   

MATERIAIS DIDÁTICOS IMPRESSOS 
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2 Na abertura de  cada  unidade  de  trabalho, 

constam indicativos de organização para o 

professor, bem como um levantamento dos 

conhecimentos prévios, permitindo que ele seja 

orientado para as discussões com seus pares, 

a fim de despertar para uma prática  de  

aprendizagem  que  estimule  seus  alunos  a 

aprender? 

   

3 Os materiais didáticos para a educação infantil 

oportunizam orientações sobre a importância da 

diversidade de experiências a serem 

vivenciadas pela criança nos diferentes 

contextos de desenvolvimento,  de  modo  que  

os  conteúdos  não  sejam limitados ao 

conhecimento lógico-matemático ou às 

atividades de letramento/alfabetização? 

   

4 O trabalho com o movimento e a expressividade 

corporal é contemplado nos materiais didáticos 

da educação infantil, em especial para a 

ampliação do conhecimento das crianças 

acerca de si mesmas, e para a sua construção 

e identidade? 

   

5 Os materiais didáticos para a educação infantil 

e 1º ano do ensino fundamental propõem 

situações de análise, construção de estratégias, 

investigação e incentivo à  busca de soluções, 

para possibilitar a formulação de conjecturas, 

consolidar ou mesmo construir um 

conhecimento e ampliar a capacidade de 

resolver problemas, seja na matemática e nas 

outras áreas de conhecimento, seja na vida 

cotidiana? 
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6 O projeto gráfico dos materiais didáticos da 

educação infantil considera o público-alvo, as 

características do nível de ensino, bem como as 

diferentes etnias que formam a população do 

nosso país? 

   

7 O projeto gráfico dos materiais didáticos do 

ensino fundamental considera o público-alvo, as 

características do nível de ensino, bem como as 

diferentes etnias que formam a população do 

nosso país? 

   

8 No final dos materiais didáticos dos alunos do 

ensino fundamental, constam materiais de 

apoio caracterizados na forma de atividades 

para enriquecer o trabalho em sala de aula e 

organização de esquemas de estudo 

necessários para o desenvolvimento da 

autonomia dos alunos dos demais anos 

escolares? 

   

9 O projeto gráfico dos materiais didáticos está 

adequado à idade do aluno e próprio para o 

registro de atividades escolares, contribuindo 

para a compreensão e a aprendizagem dos 

conteúdos trabalhados? 

   

10 No final de cada um dos volumes dos materiais 

didáticos do ensino fundamental consta espaço 

para anotações, possibilitando ao aluno anotar 

avisos e atividades de casa, além de ser um 

espaço que possibilita à comunicação entre 

pais e professores? 
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11 Nos materiais didáticos dos professores do 

ensino fundamental constam orientações 

metodológicas que respaldem o seu trabalho, 

ampliando as práticas didáticas, sugerindo 

reflexões e encaminhando propostas de ação, 

além de apresentar sugestões de atividades 

relacionadas aos conteúdos explorados nos 

materiais? 

   

12 Os materiais didáticos dos professores do 

ensino fundamental apresentam programação 

anual de conteúdos de cada área do 

conhecimento, de modo a possibilitar uma visão 

global de todo o conteúdo escolar a ser 

trabalhado? 

   

13 Os materiais didáticos dos professores do 

ensino fundamental contêm sugestões de 

número de aulas para o desenvolvimento de 

cada unidade de trabalho e atividades 

resolvidas e comentadas? 

   

14 Os materiais didáticos dos professores do 

ensino fundamental sugerem temáticas para 

serem trabalhadas em sala de aula, leituras 

complementares e referências bibliográficas? 
   

15 Nos materiais didáticos, são utilizados 

diferentes gêneros textuais, constituindo-se 

numa abordagem metodológica utilizada para 

estabelecer relações mais próximas com o 

universo cultural do aluno, como letras de 

música, poemas, histórias em quadrinhos e 

receitas? 
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16 O material didático de ensino fundamental 

apresenta livro para auxiliar no processo de 

alfabetização e letramento? 

   

17 São disponibilizadas no mínimo 4 avaliações 

impressas, ou digitais para impressão, com foco 

na matriz curricular do material didático? 

   

18 O material do professor apresenta orientações 

didáticas claras com intuito de enriquecer as 

atividades além de sugestões para ampliação 

do conteúdo. 

   

19 São oferecidos áudios em CD ou para 

download compostos de cantigas populares 

para serem utilizados nas aulas da Educação 

Infantil? 

   

20 O material didático para a criança de 4 anos 

apresenta proposta de trabalho envolvendo 

diversos gêneros textuais como textos 

instrucionais, história em quadrinhos, poemas, 

texto informativo, texto coletivo, parlenda entre 

outros? 

   

21 O material didático para a criança de 4 anos 

explora gestos e movimentos de sua cultura, no 

cuidado de si e nas diversas brincadeiras 

corporais e de faz de conta que participa? 

   



 

  

          Prefeitura do Município de Jaguariúna 
Departamento de Licitações e Contratos  

Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro -Jaguariúna-SP - CEP 13910-027 
Fone: (19)3867 9801/9780 

WWW.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br  
 
 
 

Página 97 de 113 

 

22 O material didático para a criança de 4 anos 

explora formas de deslocamento no espaço, 

combinando movimentos e orientações 

diversas? 

   

23 O material didático para as crianças de 5 anos 

apresenta um material com propostas de 

atividades que colaboram com o processo de 

alfabetização linguística e matemática? 

   

24 O material didático para a criança de 5 anos 

propicia a criação de movimentos, gestos, 

olhares, sons e mímicas com o corpo, em 

brincadeiras, jogos e atividades artísticas como 

dança, teatro e música? 

   

25 O Material didático para a criança de 5 anos 

possibilita o desenvolvimento e a progressiva 

independência no cuidado do seu próprio 

corpo? 

   

26 O Material didático para a educação infantil está 

organizado em campos ou eixos, de acordo 

com os 5 campos de experiência da BNCC? 

   

27 O material didático para a educação infantil 

possui uma coleção de livros paradidáticos para 

os alunos? 
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28 O material didático para a educação infantil 

apresenta livros com atividades, sendo 

composto por folhas picotadas e que 

possibilitam o envio como tarefa de casa? 

   

29 O material didático de 1º ao 9º ano está 

organizado pelas áreas do conhecimento: 

Língua Portuguesa, Matemática, História, 

Geografia, Língua Inglesa, Ciências Educação 

Física e Arte? 

   

30 O material didático de 1º ao 9º ano está 

elaborado com base nos documentos que 

regem a educação nacional, tais como a Base 

Nacional Curricular Comum, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais e os Parâmetros 

Curriculares Nacionais? 

   

31 O material didático de 1º ao 9º ano aborda 

diferentes gêneros textuais, os quais se 

traduzem em uma abordagem metodológica, 

utilizada para estabelecer relações próximas ao 

universo cultural e social do aluno? 

   

32 O material didático de 1º ao 9º ano apresenta 

Proposta pedagógica interacionista que 

considere o professor como um mediador do 

conhecimento e o aluno como elemento central 

no processo de ensino e aprendizagem? 

   

33 O material didático de 1º ao 9º ano apresenta 

Simulados, avaliações diagnósticas e bimestrais 

para serem aplicados aos alunos da rede 

municipal de ensino a fim de realizar 

diagnóstico dos níveis de aprendizagem, 

promovendo melhoria dos resultados? 
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34 São oferecidos Simulados da Prova Brasil, 

impressos, para alunos dos 4º, 5º, 8º e 9º anos, 

como foco em Língua Portuguesa e Matemática 

para 4º e 5º ano, além de Ciências nos 8º e 9º 

anos? 

   

35 O Material didático de Língua Portuguesa para 

o 1º ano do Ensino Fundamental apresenta 

como pressuposto teórico, o uso e a função 

social da linguagem por meio dos diferentes 

gêneros textuais? 

   

36 O Material didático de Língua Portuguesa para 

o 1º ano do Ensino Fundamental apresenta um 

livro composto por exercícios organizados com 

base nos temas estudados para auxiliar no 

processo de alfabetização? 

   

37 O Material didático de Língua Portuguesa para 

o 1º ano do Ensino Fundamental possibilita a 

identificação do tema central de um texto e a 

realização de inferências com base no contexto 

em que está inserido? 

   

38 O Material didático de Matemática para o 1º ano 

do Ensino Fundamental apresenta conteúdos 

que privilegiam a resolução de problemas, a 

investigação e a contextualização? 

   

39 O Material didático de Língua Portuguesa para 

o 2º ano do Ensino Fundamental privilegia o 

trabalho com a oralidade, a leitura, a escrita, a 

produção de texto e a análise linguística? 
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40 O Material didático de Língua Portuguesa para 

o 3º ano do Ensino Fundamental 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? 

   

41 O Material didático de Língua Portuguesa para 

o 4º ano do Ensino Fundamental apresenta 

unidade de trabalho que destaca o gênero 

carta? 

   

42 O material didático apresenta coleção de 

Educação Física para alunos de 6º ano 9º 

anos? 

   

43 O material didático de 6º ao 9º anos apresenta 

tabela para o trabalho com os verbos 

irregulares em Língua Inglesa? 

   

44 O material didático de 8º e 9º anos apresenta 

tabela periódica dos elementos para as aulas 

de Ciências?   

   

45 São disponibilizadas tabelas com os verbos 

irregulares para auxiliar nas aulas de Língua 

Inglesa. 
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46 São oferecidos materiais didáticos com 

questões que contemplem os descritores da 

Prova Brasil para alunos e professores dos 4°, 

5º 8º e 9º anos? 

   

ASSESSORIA PEDAGÓGICA E CAPACITAÇÃO 

DOCENTE    

47 Serão ofertados cursos presenciais e 

atendimentos pedagógicos permanentes, por 

telefone, e-mail e on-line com o objetivo de 

orientar e esclarecer as dúvidas, sugerir 

soluções, propor adaptações e incentivar novas 

propostas metodológicas para os docentes? 

   

48 A equipe de profissionais da licitante 

assessorará cada profissional da educação do 

município, nas suas diferentes necessidades 

técnicas, pedagógicas e didático-

metodológicas? 

   

49 O programa de formação contempla cursos de 

implantação dos materiais didáticos impressos, 

atendimentos na Secretaria de Educação e 

atendimentos nas escolas da rede municipal? 
   

50 O programa de formação contempla cursos de 

metodologia para os professores da educação 

infantil de acordo com os campos de 

experiência da BNCC, bem como cursos de 

metodologia para os professores, nas áreas de 

conhecimento, do 1º ao 5º ano? 

   

51 Serão ofertados cursos específicos para os 

gestores da educação no município? 
   

52 Serão ofertados cursos específicos na área 

tecnológica, para auxiliar os professores quanto 

à utilização dos recursos do portal educativo?    
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53 A assessoria pedagógica realiza visitas 

bimestrais presenciais totalizando no mínimo 

180 horas? 

   

54 A assessoria pedagógica realiza acompanhamento 

técnico-pedagógico junto aos professores e gestores 

para orientações relacionadas à utilização dos 

produtos e serviços a serem oferecidos 

   

PORTAL EDUCATIVO 

   
55 O portal oferece conteúdos e atividades online 

em todas as áreas do conhecimento, que 

enriqueçam a prática pedagógica do professor 

e da equipe diretiva, tornando as aulas mais 

atraentes e despertando o interesse dos alunos 

pelos temas apresentados em sala de aula? 

   

56 No portal são disponibilizados as opções de 

cursos formação continuada com no mínimo 

200 horas, possibilitando aprendizagens 

individuais e coletivas com a utilização de 

mídias digitais? 

   

57 No portal, serão publicados textos pedagógicos 

e de orientação de procedimentos de 

atendimento ao público?    

58 A organização dos conteúdos educacionais no 

portal possibilita ao aluno ter mais liberdade 

para pensar e construir conhecimentos, além de 

permitir acesso a uma vasta ferramenta de 

pesquisa? 

   

59 Os conteúdos disponibilizados no portal 

contemplam, no mínimo, as mesmas áreas do 

conhecimento contempladas nos materiais 

didáticos impressos? 
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60 O portal contém páginas específicas para 

alunos e professores, com os conteúdos 

ensinados em sala de aula, ferramentas, 

atualidades e sites adequados ao perfil de cada 

gênero de usuário? 

   

61 O portal disponibiliza uma enciclopédia virtual, 

para pesquisa de verbetes? 
   

62 O portal ajuda as escolas no cumprimento de 

sua responsabilidade social, auxiliando na 

formação de professores, para que eles sejam 

capazes de captar, entender e utilizar na 

educação as novas linguagens dos meios de 

comunicação eletrônicos e das novas 

tecnologias digitais educacionais? 

   

AVALIAÇÃO DO APRENDIZADO, DESEMPENHO E 

RENDIMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS.    

63 A matriz de referência elaborada para a 

ferramenta de avaliação considera a 

competência leitora e a competência 

matemática, os conhecimentos curriculares e as 

operações mentais desenvolvidas pelos 

alunos? 

   

64 São oferecidos os simulados com questões 

sobre os descritores da Prova Brasil para 

alunos dos 4º, 5º, 8º e 9º anos?    

65 Os procedimentos metodológicos utilizados na 

ferramenta de avaliação são capazes de 

analisar o aprendizado dos alunos e verificar os 

resultados obtidos em cada etapa? 
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66 Os resultados do desempenho dos alunos 

serão comunicados por meio de relatório, 

contendo um diagnóstico, com gráficos que 

traduzam as especificidades das turmas de 

alunos na série que frequentam, bem como das 

disciplinas correspondentes? 

   

67 Os resultados do desempenho dos alunos 

obtidos pela avaliação servirão de base de 

análise e reflexão, em especial para o 

redirecionamento das intervenções 

pedagógicas? 

   

68 A avaliação permite que sejam comparados os 

resultados obtidos no decorrer do trabalho 

conjunto do professor e dos alunos, conforme 

os objetivos propostos, a fim de verificar 

progressos, dificuldades e orientar o trabalho 

para as correções necessárias? 

   

69 São oferecidas avaliações bimestrais impressas 

uma para cada aluno do ensino fundamental? 
   

70 As avaliações bimestrais oferecidas estão 

elaboradas de acordo com a matriz curricular do 

material didático? 

   

    
Pontuação Total =  
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ANEXO VIII 

 
MINUTA DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE JAGUARIÚNA, E A EMPRESA ______________, PARA IMPLANTAÇÃO E 
FORNECIMENTO DE SISTEMA DE ENSINO, CONSTITUÍDO DE MATERIAL DIDÁTICO 
PEDAGÓGICO. 

 
Processo Administrativo nº 15.637/2018. 
Contrato nº _____/_____. 
 
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA, com sede na Rua Alfredo Bueno, n.º 
1235, na cidade de Jaguariúna, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 
46.410.866/0001-71, neste ato representado pela Secretária Municipal de Gabinete, Maria 
Emília Peçanha De Oliveira Silva, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade 
RG nº 22.552.439-9 SSP/SP, e inscrita no CPF/MF sob nº 120.339.598-13, residente e 
domiciliada na Rua Custódio, nº 127, Jardim Zeni, CEP. 13.912-464, neste município de 
Jaguariúna, Estado de São Paulo, nos moldes do Decreto Municipal nº 3.534/2017, 
doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e de outro lado a Empresa 
__________________, inscrita no CNPJ/MF sob nº ________________, com sede na 
Rua/Av.___________________, nº. ______ Bairro: _____________, CEP.: ___________, 
no Município de ____________, Estado de São Paulo, representada neste ato por seu 
Procurador Senhor _________________, Nacionalidade, Profissão, portador da Cédula de 
Identidade RG nº. __________ e inscrito no CPF/MF sob nº _______________, residente 
e domiciliado na Rua _______________ - Bairro: ____________, CEP.: __________, no 
Município de ___________, Estado de ____________, doravante denominada 
CONTRATADA, têm entre si justo e contratado o que segue: 
 
CLÁUSULA 1.0 - DO OBJETO  
1.1 Fornecimento de sistema pedagógico de ensino para alunos e professores, 
objetivando atender as necessidades educativas dos alunos de Educação Infantil e Ensino 
Fundamental I e II e dos professores que atuam com essas etapas escolares, conforme 
descrito em Anexo I, parte integrante do Edital. 
 
CLÁUSULA 2 - DOCUMENTOS INTEGRANTES: 
2.1- Para todos os efeitos legais e para melhor caracterização da execução, bem assim 
para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas integram 
este Contrato, como se nele estivessem transcritos, com todos os seus Anexos os 
seguintes documentos: 
a) Edital da Concorrência n° 001/2018; 
b) Proposta de Preços da CONTRATADA; e 
c) Processo Administrativo nº 15637/2018. 
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2.2 - Os documentos referidos no item anterior são considerados suficientes para, em 
complemento a este Contrato, definir a sua extensão e, desta forma, reger a execução do 
objeto contratado. 
 
CLÁUSULA 3 - PRAZO DE EXECUÇÃO, VIGÊNCIA/REAJUSTE: 
3.1 O contrato terá vigência de 12 (doze) meses contados de sua assinatura. 
 
3.1.1 A prestação de serviços e o fornecimento dos bens só será exigível após o 
recebimento, pela CONTRATADA, da ordem de Fornecimento a ser emitida pela 
Secretaria de Educação. 
 
3.2. Deverá ser fornecida a capacitação para utilização, no primeiro momento, do Sistema 
de Ensino a todos os membros envolvidos da Secretaria de Educação, antes do início do 
ano letivo. 
 
3.3. As ordens de fornecimento bimestrais, semestrais ou anuais, serão enviadas pela 
Secretaria Municipal de Educação, para a entrega das quantidades necessárias para 
atendimento aos alunos de nossa rede de ensino. Estas serão enviadas digitalmente para 
a empresa contratada, que deverá informar e-mail e verificá-lo com frequência, inclusive 
lixo eletrônico/caixa de spam. 
 
3.4. As capacitações presenciais com palestrantes oferecidos pela contratada, bem como 
demais atividades no município, serão agendadas pelos Departamentos de Ensino 
Fundamental e Educação Infantil, conforme calendário escolar vigente no ano, o qual 
poderá ser enviado à empresa se solicitado. 
 
3.5 O contrato resultante da presente licitação poderá ser renovado ou aditado, por iguais 
e sucessivos períodos, nos termos da Lei nº 8.666/93. 
 
3.6. No caso de prorrogação a que se refere o item anterior será aplicado o reajuste com 
base na variação acumulada do Índice Geral de Preços do Mercado – IGPM (Fundação 
Getúlio Vargas – FGV), ou outro índice que venha a substituí-lo. 
 
CLÁUSULA 4 - VALORES: 

4.1. Os valores para fornecimento do objeto constante em Cláusula 1.1 são de: item 01: 
valor unitário de R$ ______, (________), totalizando o valor de R$______(____), item 
02: valor unitário de R$ ______, (________), totalizando o valor de R$______(____), 
item 03: valor unitário de R$ ______, (________), totalizando o valor de 
R$______(____), item 04: valor unitário de R$ ______, (________), totalizando o valor 
de R$______(____), item 05: valor unitário de R$ ______, (________), totalizando o 
valor de R$______(____), item 06: valor unitário de R$ ______, (________), 
totalizando o valor de R$______(____), item 07: valor unitário de R$ ______, 
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(________), totalizando o valor de R$______(____), item 08: valor unitário de R$ 
______, (________), totalizando o valor de R$______(____), item 09: valor unitário de 
R$ ______, (________), totalizando o valor de R$______(____), item 10: valor unitário 
de R$ ______, (________), totalizando o valor de R$______(____) e item 11: valor 
unitário de R$ ______, (________), totalizando o valor de R$______(____), 
devidamente aprovados pela CONTRATANTE, totalizando o valor global de R$ ______ 
(_________). 
 
4.2 - Nos preços contratados estão incluídas todas as incidências fiscais, tributárias, 
trabalhistas, previdenciárias e demais encargos, que correrão por sua conta e 
responsabilidade, estando também abrangidas as despesas de transporte, hospedagem, e 
alimentação, se necessários. 
 
4.3. As despesas decorrentes desta Concorrência ocorrerão por conta das seguintes 
dotações orçamentárias:  
12.361.14.2061.339039 – Educação Fundamental 
12.365.13.2069.339039 – Educação Infantil 
 
CLÁUSULA 5 - FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO: 
5.1 A cada entrega do objeto, conforme solicitado pela Secretaria de Educação, a 
CONTRATADA apresentará Nota Fiscal Eletrônica (Nfe), a qual deverá estar 
adequadamente preenchida, devendo conter no corpo da mesma o número do presente 
contrato, bem como o número da Concorrência deste instrumento, onde estando de 
acordo será rubricada pelo(s) fiscal(is) correspondentes e pelo responsável pela 
Secretaria de Educação.  
 
5.1.1. As notas fiscais deverão ser enviadas para os e-mails, seduc@jaguariuna.sp.gov.br, 
anapaula.seduc@jaguariuna.sp.gov.br e ieda.seduc@jaguariuna.sp.gov.br. 
 
5.1.2 O pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia posterior à data de 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente rubricada pela Secretaria de Educação. 
 
5.2. Os pagamentos dar-se-ão mediante depósito bancário em favor da CONTRATADA. 
 
5.3. Deverão estar obrigatoriamente indicados na Nota Fiscal Eletrônica (Nfe), o número 
da Agência e número da conta bancária do Banco do Brasil S.A., na qual será efetivado o 
pagamento. 
 
5.4. Fica vedado negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto da Nota Fiscal Eletrônica 
(Nfe) emitida através de rede bancária ou com terceiros, permitindo-se, tão-somente, 
cobranças em carteira simples, ou seja, diretamente na CONTRATADA. 
 

mailto:seduc@jaguariuna.sp.gov.br,%20anapaula.seduc@jaguariuna.sp.gov.br
mailto:seduc@jaguariuna.sp.gov.br,%20anapaula.seduc@jaguariuna.sp.gov.br
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5.5 A CONTRATADA deverá apresentar junto com as Notas Fiscais Eletrônicas (Nfe) o 
comprovante de recolhimento dos encargos previdenciários e trabalhistas, junto ao INSS e 
ao FGTS, além da Certidão de Débitos Trabalhistas. 
 

5.6  Em hipótese alguma será efetivado pagamento antecipado ou sem a apresentação do 
constante na Cláusula 5.3 e 5.5. 
 

5.7 No caso do objeto não estar de acordo com as condições fixadas neste Contrato, a 
CONTRATANTE fica, desde já, autorizada a reter o pagamento, até que sejam 
providenciadas as substituições necessárias. 
 

5.8. Havendo atraso nos pagamentos não decorrente de falhas no cumprimento das 
obrigações contratuais principais ou acessórias por parte da CONTRATADA, incidirá 
correção monetária sobre o valor devido com base no IPCA-E, bem como juros moratórios 
de acordo com o índice de remuneração de caderneta de poupança calculados “pró-rata 
tempore” em relação ao atraso verificado. 
 
CLÁUSULA 6 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
6.1 Prestar e executar todos os serviços ora licitados, de acordo com a sua proposta e 
com as normas e condições previstas no edital e seus anexos, respondendo civil e 
criminalmente pelas conseqüências de sua inobservância total ou parcial. 
 
6.2 Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, os requisitos de habilitação exigidos no edital de origem. 
 

6.3 Não ceder ou subcontratar, inteira ou parcialmente, os direitos e obrigações deste 
Contrato ou os dele resultantes, sem prévia e formal anuência da CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA 7 - RESCISÃO CONTRATUAL: 
7.1 A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, com as conseqüências 
previstas no presente contrato e na lei. 
 

7.2 Este contrato poderá ser rescindido de pleno direito, independentemente de qualquer 
interpelação judicial ou extrajudicial, salvo motivo de força maior plenamente justificado, nos 
casos detalhados nos Incisos. I a XVII do Art.78 da Lei nº 8.666/93. 
 

7.3 No caso de rescisão contratual por cometimento reiterado de faltas em sua execução, a 
área gerenciadora anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 
defeitos observados. 
 
7.4 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurados o 
contraditório e a ampla defesa. 
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CLÁUSULA 8 – PENALIDADES: 
8.1 A inexecução total ou parcial do contrato causada pela CONTRATADA acarretará a 
aplicação das sanções estabelecidas nos termos do Art. 87 da Lei nº 8.666/93, garantida a 
defesa prévia: 
 
- Advertência; 
- Multa moratória de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso na prestação dos 
serviços e/ou fornecimento do objeto, até o limite de 10(dez) dias, oportunidade em que 
será aplicada multa compensatória no montante de 10%, sem prejuízo da rescisão do 
contrato, esta última a critério da Administração; 
- Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, em caso de descumprimento total; 
- Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato por infração de qualquer cláusula 
contratual, aplicada em dobro na reincidência; 
- Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração por prazo não superior a 
dois anos. 
 
8.2  As multas são independentes e seu valor será descontado dos pagamentos devidos à 
CONTRATADA ou, na impossibilidade, cobrado judicialmente. 
 
CLÁUSULA 9 - VALOR DO CONTRATO: 
9.1 Dá-se ao presente contrato o valor global de R$____________ (_____). 
 

CLÁUSULA 10 – VIGÊNCIA: 
10.1 Este contrato terá vigência de 12 (doze) meses contados de sua assinatura. 
 

10.1.1 A prestação de serviços e o fornecimento dos bens só será exigível após o 
recebimento, pela CONTRATADA, da ordem de Fornecimento a ser emitida pela 
Secretaria de Educação. 
 

CLÁUSULA 11 - DA ANTICORRUPÇÃO 
11.1. Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se 
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de 
quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer 
pagamento, doação, compensação vantagens financeiras ou benefícios de qualquer 
espécie, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra 
forma a ele relacionada, o que deve ser observado, ainda, pelos gestores, fiscais, so as 
penas da Lei Federal nº 12.846/2013, regulamentada no Município de Jaguariúna pelo 
Decreto nº 3.655/2017. 
 

CLÁUSULA 12 – FORO: 
12.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Jaguariúna, com renúncia de qualquer outro por mais 
privilegiado que seja, para dirimir qualquer questão oriunda do presente, e que não possa ser 
resolvida na esfera administrativa. 
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CLÁUSULA 13 – GARANTIA: 
13.1  No ato da assinatura deste, a CONTRATADA deverá, como elemento 
assecuratório do cumprimento das obrigações assumidas, prestar garantia sob 
qualquer uma das formas previstas no Artigo 56 da Lei nº 8.666/93, no valor 
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor deste contrato, com validade de no 
mínimo 12 (doze) meses ou deverá ser renovada, caso haja a prorrogação da 
vigência deste. 
  
13.1.1 Para o efeito do caput, a garantia prestada para participação, caso válida pelo 
período mencionado na cláusula anterior ou para ele estendida, poderá ser 
complementada até o limite de 5%, oportunidade em que aquela garantia ficará convertida 
para a finalidade aqui prevista. 
 

13.1.2. Após o término do contrato, desde que cumpridas todas as obrigações assumidas, 
a garantia prestada será liberada no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar do 
requerimento do interessado, protocolizado por intermédio do Serviço de Protocolo Geral a 
ser dirigido à Secretaria Gestora, que deverá manifestar-se quanto à execução contratual 
e encaminhar à Secretaria de Negócios Jurídicos para parecer. A liberação dar-se-á 
mediante autorização do Secretário Municipal da unidade gestora, após o parecer da 
Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos. 
 

CLÁUSULA 14 - DISPOSIÇÕES GERAIS: 
14.1 O presente contrato poderá ser prorrogado ou aditado, nos termos da Lei n° 
8.666/93. 
 
14.2 Todos os impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais devidos em 
decorrência direta ou indireta da execução deste Contrato, serão de única e exclusiva 
responsabilidade da CONTRATADA, que os recolherá sem direito a reembolso. 
 
E, por assim estarem justas e acordadas, assinam o Contrato as partes através de seus 
representantes já qualificados no Preâmbulo, do qual foram extraídas 2 (duas) vias de 
igual teor e único efeito. 
 
   Jaguariúna, ____ de _____ de 2018. 
 
________________________________________ 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA 
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva 
Secretária de Gabinete 
 
______________________________________ 
CONTRATADA 
 
TESTEMUNHAS:  _______________________   __________________________ 
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ANEXO IX 
 

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 
 

 
CONTRATANTE: ____________________________________________ 
CONTRATADA: __________________________________________________ 
CONTRATO Nº (DE ORIGEM):______________________________________ 
OBJETO: Fornecimento de sistema pedagógico de ensino para alunos e professores, 
objetivando atender as necessidades educativas dos alunos de Educação Infantil e Ensino 
Fundamental I e II e dos professores que atuam com essas etapas escolares. 
 
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das 
manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no 
Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com 
o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que 
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário 
Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de 
janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, 
conforme regras do Código de Processo Civil; 
d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de 
contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente 
publicação; 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, 
exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 
 
LOCAL e DATA: _________________________________________________ 
 
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________ RG: __________________________ 
Data de Nascimento: ____/____/_____ 
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Endereço residencial completo: ______________________________________ 
E-mail institucional ________________________________________________ 
E-mail pessoal:___________________________________________________ 
Telefone(s):______________________________________________________ 
Assinatura:______________________________________________________ 
 
Responsáveis que assinaram o ajuste: 
 
Pelo CONTRATANTE: 
Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________ RG: __________________________ 
Data de Nascimento: ____/____/_____ 
Endereço residencial completo: ______________________________________ 
E-mail institucional ________________________________________________ 
E-mail pessoal:___________________________________________________ 
Telefone(s):______________________________________________________ 
Assinatura: ______________________________________________________ 
 
Pela CONTRATADA: 
Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________ RG: __________________________ 
Data de Nascimento: ____/____/_____ 
Endereço residencial completo: ______________________________________ 
E-mail institucional ________________________________________________ 
E-mail pessoal:___________________________________________________  
Telefone(s):______________________________________________________ 
Assinatura: ______________________________________________________ 
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ANEXO X 
 

MODELO DE ORDEM DE FORNECIMENTO 
 

ORDEM DE INICIO DE FORNECIMENTO Nº ___/____  
 

 
Concorrência nº 001/2018  
Objeto: Fornecimento de sistema pedagógico de ensino para alunos e professores, 
objetivando atender as necessidades educativas dos alunos de Educação Infantil e Ensino 
Fundamental I e II e dos professores que atuam com essas etapas escolares. 
  
Contrato nº ______/______ 
  
A Prefeitura do Município de Jaguariúna, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ\MF sob nº 
46.410.866/0001-71, autoriza a empresa ________________________, inscrita no CNPJ\MF 
sob nº _____________, a dar início ao fornecimento do objeto do Contrato nº _____. 
 
 
Jaguariúna, aos ____ de _______ de ________. 
 
 
 
 
__________________________________________________________________  
ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL DA CONTRATADA  
 
 
 
 
__________________________________________________________________  
ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL DA CONTRATANTE  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


