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PREÂMBULO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2022 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022 

1. O Município de Visconde do Rio Branco, Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de 

direito público interno, com sede na Praça 28 de Setembro, SN, Visconde do Rio Branco, MG, 

CEP 36.520-000, inscrito no CNPJ sob o n. 18.137.927/0001-33, por intermédio da Presidente da 

Comissão de Licitação, torna público a realização do Processo Licitatório nº 019/2022, na 

modalidade Tomada de Preços nº 001/2022, tipo técnica e preço, objetivando a seleção de 

empresa, comprovadamente especializada no ramo, para prestação de serviços de 

fornecimento de sistema de ensino, englobando elaboração de material didático-

pedagógico, assessoria pedagógica, avaliação do processo de aprendizagem e ambiente 

virtual, para o corpo discente e docente do município, de acordo com as normas e 

especificações descritas nos ANEXOS deste Edital. 

2. Órgão requisitante: Secretaria Municipal de Educação. 

 

3. A presente licitação, na modalidade legalmente denominada TOMADA DE PREÇOS - TIPO: 

TÉCNICA E PREÇO reger-se-á pelas disposições da Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

e demais disposições aplicáveis da legislação vigentes, como, também, pelas condições 

fixadas neste instrumento convocatório. 

 

4. A abertura dos envelopes ocorrerá nos seguintes dias e horários: 

ABERTURA DO ENVELOPE Nº 1 “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”: 

DIA  : 04/03/2022 

HORA  : 09:00 horas 

LOCAL : Praça 28 de Setembro, SN, Visconde do Rio Branco, CEP 36.520-000. 

ABERTURA DO ENVELOPE Nº 2 “PROPOSTA” 

DIA: Após a fase de habilitação, havendo renúncia ao prazo recursal. 

HORA: Após a fase de habilitação, havendo renúncia ao prazo recursal. 

LOCAL: Praça 28 de Setembro, SN, Visconde do Rio Branco, CEP 36.520-000. 

4.1 - Se não houver expediente ou ocorrer fato superveniente que impeça a realização da 

sessão na data prevista, fica a mesma adiada para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo 

local e horário anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação em contrário. 

 

5. Os trabalhos serão conduzidos pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação e 

demais membros da Comissão Permanente de Licitação composta por servidores designados. 

 

6. Cópia do edital estará à disposição dos interessados na Secretaria Municipal de 
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Administração, Departamento de Licitações e Contratos, Praça 28 de Setembro, SN, Visconde 

do Rio Branco, MG, CEP 36.520-000, e também no site da Prefeitura 

(www.viscondedoriobranco.mg.gov.br). Informações ou pedidos de esclarecimento: através 

do fax (32) 3551-8150. 

 

7. O valor estimado para a despesa é de R$ 1.910.890,58 (Um milhão, novecentos e dez mil, 

oitocentos e noventa reais e cinquenta e oito reais, à conta das seguintes dotações 

orçamentárias:  

 

02.009.003 12 361 0017 2.137 3.3.90.39.00 - Ficha 657 Fonte 119  

02.009.003 12 361 0017 2.277 3.3.90.30.00 - Ficha 676 Fonte 119                                                                                                         

02.009.003 12 365 0017 2.154 3.3.90.30.00 - Ficha 695 Fonte 119                                                                                                              

02.009.003 12 365 0017 2.154 3.3.90.32.00 - Ficha 696 Fonte 119                                                                                                           

02.009.003 12 365 0017 2.154 3.3.90.39.00 - Ficha 698 Fonte 119 

02.009.003 12 361 0017 2.277 3.3.90.32.00 - Ficha 981 Fonte 119 

 

8. Integram o presente Edital os seguintes documentos: 

8.1 - Especificação do objeto licitado- ANEXO I; 

8.2 – Quadro de especificação e quantidades – ANEXO II; 

8.3 – Minuta do contrato - ANEXO III; 

8.4 – Planilha de apresentação da proposta de preços (modelo) - ANEXO IV; 

8.5 – Modelo de declaração atendimento ao inciso XXXIII, art. 7º. da constituição federal - 

ANEXO V; 

8.6 - Modelo de declaração de condição de ME ou EPP – ANEXO VI; 

 

Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco, 28 de janeiro de 2022. 

 

 

 

 

Jordana Teixeira da Luz 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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PREÂMBULO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2022 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022 

 

1 - DO OBJETO 

1.1 - A presente licitação tem como objeto a seleção de empresa, comprovadamente 

especializada no ramo, para prestação de serviços de fornecimento de sistema de ensino 

englobando elaboração de material didático-pedagógico, assessoria pedagógica, avaliação 

do processo de aprendizagem e ambiente virtual, para o corpo discente e docente do 

município de acordo com as normas e especificações descritas nos ANEXOS deste Edital. 

 

1.2 - O serviço licitado será para cada série do Ensino infantil e Ensino Fundamental, devendo 

atender aos alunos matriculados e professores, conforme especificações constantes dos 

Anexos I e II do Edital, de forma que mantenha a qualidade e continuidade do ensino, em 

relação ao conteúdo programático do ano letivo anterior. 

 

2 - DO VALOR E DOS RECURSOS FINANCEIROS 

2.1 - O valor estimado para a execução do objeto é de R$ 1.910.890,58 (Um milhão, 

novecentos e dez mil, oitocentos e noventa reais e cinquenta e oito reais, conforme planilha 

orçamentária anexa. O valor máximo Admitido pela Administração será o valor acima 

estimado. Portanto as propostas com valores acima do estimado serão desclassificadas. 

2.2 - A despesa resultante desta licitação ocorrerá por conta da seguinte dotação 

orçamentária:  

02.009.003 12 361 0017 2.137 3.3.90.39.00 - Ficha 657 Fonte 119  

02.009.003 12 361 0017 2.277 3.3.90.30.00 - Ficha 676 Fonte 119                                                                                                         

02.009.003 12 365 0017 2.154 3.3.90.30.00 - Ficha 695 Fonte 119                                                                                                              

02.009.003 12 365 0017 2.154 3.3.90.32.00 - Ficha 696 Fonte 119                                                                                                           

02.009.003 12 365 0017 2.154 3.3.90.39.00 - Ficha 698 Fonte 119 

02.009.003 12 361 0017 2.277 3.3.90.32.00 - Ficha 981 Fonte 119 

 

3 - DA SUBORDINAÇÃO 

3.1 - A presente licitação, na modalidade legalmente denominada TIPO: TÉCNICA E PREÇO 

reger-se-á pelas disposições da Lei Federal Nº.  8.666, de 21 de junho de 1993, e demais 

disposições aplicáveis da legislação vigentes, como, também, pelas condições fixadas neste 

instrumento convocatório. 

 

4 - DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E DAS PROPOSTAS 
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4.1 - A “Documentação de Habilitação” e as “Propostas” deverão ser encaminhadas ao 

Município de Visconde do Rio Branco, até as 09:00 horas do dia 04 de março de 2022. 

4.2 - A “Documentação de Habilitação” e as “Propostas” deverão ser apresentadas em 

envelopes distintos, fechados, opacos e rubricados no local de fechamento. 

4.2.1 - O envelope contendo a “Documentação de Habilitação” será apresentado 

externamente com os seguintes dizeres: 

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE 

À COMISSAO DE LICITAÇÃO DE VISCONDE DO RIO BRANCO 

ENVELOPE No. 01 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS No 001/2022 

4.2.1.1 - O envelope correspondente à “ENVELOPE No. 01 - Documentação de Habilitação” 

deverá conter os documentos apresentados da seguinte forma: 

a) Em uma via original, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, ou em cópia autenticada por 

tabelião de notas, podendo ainda, em qualquer caso, vir em cópia para autenticação por 

servidor da Comissão de Licitação de Visconde do Rio Branco, mediante apresentação do 

original, desde que apresentados até 1 (um) dia útil antes da data prevista para a abertura do 

“ENVELOPE No. 01 - Documentação de Habilitação”. 

b) Assinados ou rubricados manualmente pelo representante legal da empresa licitante ou por 

seu procurador legalmente constituído, em todas as folhas, observadas as exigências que 

tratam os anexos, integrantes deste Edital. 

4.2.2 - O envelope contendo a “Proposta - Preço” será apresentado externamente com os 

dizeres: 

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE 

À COMISSAO DE LICITAÇÃO DE VISCONDE DO RIO BRANCO 

ENVELOPE No. 02 – PROPOSTA TÉCNICA 

TOMADA DE PREÇOS No 001/2022 

4.2.3 - O envelope contendo a “Proposta - Técnica” será apresentado externamente com os 

dizeres: 

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE 

À COMISSAO DE LICITAÇÃO DE VISCONDE DO RIO BRANCO 

ENVELOPE No. 03 – PROPOSTA - PREÇO  

TOMADA DE PREÇOS No 001/2022 

 

4.3 - As Propostas serão devidamente assinadas pelo proprietário ou representante legal da 

empresa e será considerada, tão somente, se atendidas às exigências do presente ato 

convocatório e entregue no local indicado até o dia e hora fixados. 

4.4 - Junto com os envelopes acima deverá ser anexado a carta de credenciamento que 
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indicará a pessoa que representará a licitante na licitação, com menção expressa de todos os 

poderes, inclusive para receber intimações, interpor e desistir de interposição de recursos – 

conforme modelo sugerido no ANEXO I deste edital.  

 

V - DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

5.1 - Todos os prazos neste Edital serão contados em dias corridos 

5.2 - O prazo para execução da elaboração e entrega do material didático pedagógico é de 

até 10 (dez) dias, a partir da data de emissão das ordens de compras. 

5.3 – Para os serviços de assessoria pedagógica, a empresa deverá disponibilizar uma equipe 

que atenderá as demandas do corpo docente, coordenação e direção do Colégio Municipal 

Rio Branco sempre que necessário. 

5.4 - Os atrasos na execução, tanto nos prazos parciais como nos prazos de início e conclusão, 

somente serão justificáveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de força maior, conforme 

a Lei 8.666/93 e disposições contidas no Código Civil. 

 

VI - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

6.1- Poderão participar desta licitação as empresas que: 

6.1.1 - Devidamente cadastradas ou que atenderem a todas as condições exigidas para 

cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a 

necessária qualificação. 

6.1.2 - Atendam às condições desta Tomada de Preços e apresentem os documentos nela 

exigidos. 

6.1.3 – Apresentarem amostras dos materiais didáticos a serem utilizados pelo corpo docente e 

discente relativos a cada serie e disciplina conforme os ANEXOS I e II. 

6.1.4 - Não estejam sob falência ou concurso de credores, dissolução, liquidação ou hajam 

sido suspensas de licitar e/ou declaradas inidôneas pelo Município de Visconde do Rio Branco 

ou por Órgão Publico Federal ou Estadual. 

6.1.5 - Estejam representadas pelo titular ou representante designado, o qual apresentará sua 

credencial original, em papel timbrado da empresa, com a respectiva qualificação civil e 

autorização para a prática dos atos necessários e inerentes ao procedimento. 

6.2 - Não poderão participar direta ou indiretamente desta licitação: 

6.2.1 - Empresas que estejam cumprindo pena de suspensão para licitar com o Município de 

Visconde do Rio Branco, ou tenha sido por ele declarada inidônea, por outro órgão da 

Administração pública. 

6.2.2 - Empresa cujo sócio gerente ou responsável técnico, seja servidor ou dirigente de órgão 

ou entidade da Administração Pública Municipal. 

6.3 - A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante 

que, pelo descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis, inclusive a penalidade de 
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desclassificação. 

6.4 - Para fins de habilitação as empresas apresentarão no dia, hora e local indicados no 

preâmbulo deste Edital, os documentos enumerados abaixo, com vigência plena até a data 

fixada para a abertura dos envelopes de documentação e proposta, apresentados em 

original ou cópia autenticada por cartório competente, podendo ainda, vir em cópia para 

autenticação, pela comissão, mediante apresentação do original, no momento da Licitação: 

HABILITAÇÃO JURÍDICA 

6.4.1 - Certificado de Registro Cadastral (CRC) expedido pelo Município de Visconde do Rio 

Branco, devidamente atualizado, ou ainda, certidão emitida pelo mesmo órgão, 

comprobatória do preenchimento, até o terceiro dia anterior a data do recebimento da 

Documentação e das Propostas, dos requisitos indispensáveis ao cadastramento. 

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

6.4.2 - Prova de regularidade da Receita Federal – Certidão Negativa ou certidão positiva com 

efeitos de negativa, expedida conjuntamente pela Receita Federal do Brasil, fazendo prova da 

regularidade fiscal de todos os tributos federais, inclusive contribuições previdenciárias, tanto 

no âmbito da Receita Federal, quanto no âmbito da Procuradoria da Fazenda Nacional na 

forma da Portaria MF 358, de 5 de novembro de 2014, alterada pela Portaria MF 443, de 17 de 

outubro de 2014; 

6.4.3 - Prova de regularidade junto ao FGTS: Certidão de Regularidade de Situação; 

6.4.4 - Prova de regularidade junto à Fazenda do Município sede ou domicílio do licitante - 

Certidão Negativa de Débito ou equivalente; 

6.4.5 - Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual - Certidão Negativa de Débito ou 

equivalente; 

6.4.6 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa de Débito Trabalhista.  

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

6.4.7. Comprovação de aptidão para a execução do objeto da presente licitação, compatível 

com as características do objeto, através de atestado(s) de capacidade técnica, fornecidos 

por pessoa jurídica de direito público ou privado que deverão ser apresentados em papel 

timbrado, original ou cópia reprográfica autenticada, assinado(s) por autoridade ou 

representantes de quem os expediu. 

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

6.4.8 - Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo Distribuidor da Sede da 

Licitante, com emissão de no máximo 90 (NOVENTA) dias, contados da data de abertura deste 

certame; 

TRABALHO DE MENORES (Lei 8.666/93, art. 27, V) 

6.4.9 - Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição 
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Federal, relativamente à proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 

dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a 

partir de quatorze anos. 

 

6.5 - Os documentos que não apresentarem vencimento expresso em seu corpo terão 

validade de 90(noventa) dias contados a partir de sua emissão. 

6.6 - A ausência ou a apresentação de documentos em desacordo com o previsto no item 6.3, 

deste edital, inabilitará a proponente para a fase seguinte. 

6.7 - Considera-se vencida a fase de habilitação quando todos os interessados desistirem da 

faculdade de recorrer, ou quando decorrer o prazo para interposição de recurso, ou, ainda, 

quando os recursos interpostos forem decididos.  

 

VII - DA PROPOSTA 

7.1 - A “Proposta” deverá ser preenchida nos moldes do Anexo V deste edital, contendo todas 

as informações ali previstas, observadas as instruções constantes dos itens seguintes: 

7.2 - A “Proposta” deverá ser apresentada sem rasuras, ressalvas ou correções, e assinada pelo 

representante legal da empresa, devidamente identificado. 

7.3 - A proposta deverá referir-se à integralidade do objeto licitado. 

7.4 - O prazo de validade da proposta deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a partir da 

abertura da mesma. 

7.5 - Só será aceita cotação em moeda nacional. Os preços deverão ser cotados incluídos os 

valores de quaisquer gastos ou despesas com impostos, taxas e fretes, não podendo o 

proponente exercer pleitos de acréscimos posteriores, após a abertura da Proposta. 

7.6 - Os preços deverão ser cotados incluídos os valores, com o fornecimento de material 

impresso, digital e mão-de-obra, equipamentos, transporte, impostos, encargos sociais, tributos, 

seguros, taxas e demais ônus incidentes sobre os serviços ora contratados de quaisquer gastos 

ou despesas com impostos, taxas e fretes, não podendo o proponente exercer pleitos de 

acréscimos posteriores, após a abertura da Proposta. 

7.10 - Em caso de divergência entre o preço unitário e o total, prevalecerá o primeiro, do 

mesmo modo que prevalecerá o valor expresso por extenso sobre o valor numérico. 

7.11 - Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas 

especificações exigidas. 

7.12 – DA PROPOSTA TÉCNICA ENVELOPE 02: 

7.12.1. A Proposta Técnica da empresa licitante a ser entregue para avaliação a ser feita pela 

Comissão de Avaliação Técnica, deverá ser constar todos os itens conforme ANEXO I ou em 

documento similar emitido pela Proponente e deve ser composta por:  

a) Materiais Didáticos e Manuais impressos e em versão digital para os professores 
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da Educação Infantil e Ensino Fundamental, que devem atender, no mínimo, as 

especificações descritas neste anexo. A versão digital deverá ser disponibilizada através do 

fornecimento de login e senha de acesso ao ambiente onde está localizada. 

b) Descritivo do material didático aluno e professor. 

c) Descrição Técnica do Portal Educacional, com fornecimento do endereço 

eletrônico e senha de acesso perfil “gestor”; 

d) Descritivo da Assessoria Pedagógica e da Formação Continuada que será 

prestada ao Município. 

e) Descritivo das Avaliações/Simulados que serão disponibilizados pela empresa. 

f) Descritivo das Propostas de Redação que serão disponibilizados pela empresa. 

7.12.2. A ausência de qualquer material mencionado por este anexo ou qualquer dos 

descritivos citados acima implicará automaticamente na desclassificação da licitante por 

impossibilidade da avaliação integral da Proposta. Neste caso a empresa licitante não será 

pontuada de acordo com o Anexo 2 deste edital. 

 

7.13 – DA PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE 03: 

7.13.1 - A Proposta Preço deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa, 

datilografada ou impressa, em uma única via, em linguagem clara, manuscrita (letra legível), 

sem rasuras, borrões ou entrelinhas, datada, devidamente assinada na última folha e rubricada 

nas demais por quem de direito, e conterá: 

a) Indicação do nº desta Tomada de Preços; 

b) Nome, endereço e CNPJ da Proponente; 

c) Especificação clara, completa e minuciosa do objeto desta licitação; 

d) Valor unitário do serviço de elaboração do material didático pedagógico para o ensino 

fundamental e médio, referente a cada coleção (aluno/professor ref. ao Anexo II); 

e) Valor global da proposta sendo expresso em moeda corrente nacional, contendo 

obrigatoriamente todas as incidências que sobre ele possa recair, não sendo aceita qualquer 

outra reivindicação posterior para inclusão dela no preço, (ref. aos Anexos I e II); 

f) Prazo de validade da Proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias a contar da data de abertura 

das propostas; 

g) Prazo de entrega dos materiais didáticos para o corpo docente e discente para o 1º 

semestre, constante dos Anexos I e II, não superior a 10 dias da assinatura do Contrato e do 2º 

semestre ate 10 dias após solicitação da Secretaria Municipal de Educação; 

h) Condições de pagamento: 

h.1) O pagamento deverá ser proposto em 10 (dez) parcelas, sendo a primeira quinze 
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dias após assinatura do contrato, e as demais a cada 30 dias. 

7.14 – O preço da proposta cobrirá todos os encargos, inclusive as obrigações e quaisquer 

despesas relativas à contratação do serviço licitado, e ainda o transporte de todo material 

didático pedagógico; 

7.15 – Havendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão os valores 

por extenso; 

7.16 – Não sendo aceitas as propostas que tenham sido feitas em desacordo com o presente 

edital; 

 

VIII - DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

8.1 - Na data e hora marcadas para a realização da licitação, a Comissão procederá à 

abertura dos envelopes, sob a garantia de acesso dos representantes credenciados das firmas 

proponentes a todos os documentos. 

8.2 - Primeiramente serão abertos os envelopes contendo a Documentação de Habilitação. Em 

seguida serão abertos os envelopes contendo a Proposta Comercial. 

8.3 - Os envelopes poderão ser abertos numa única reunião se não houver diligência para 

complementar a instrução e os licitantes, por seus representantes, renunciarem expressamente 

ao prazo recursal. Havendo protesto por recurso, será fixada a data de abertura dos envelopes 

contendo a Proposta. A Comissão providenciará, nas duas fases, que todos os documentos, 

primeiramente, recebam o visto dos presentes, para em seguida proceder à sua análise. 

8.4 - Não serão abertos os envelopes de Proposta das empresas inabilitadas na primeira fase do 

certame. Os envelopes não abertos serão devolvidos, intactos, aos respectivos licitantes. 

 

IX - DO JULGAMENTO E DA ACEITABILIDADE 

9.1 - Para o julgamento das propostas, levar-se-á em conta o cumprimento dos requisitos 

estabelecidos neste ato convocatório e os critérios dispostos em seus Anexos.  

9.2 - A Comissão Permanente de Licitação, se julgar necessário, poderá solicitar parecer de 

profissionais especializados, para orientar-se na sua decisão. 

9.3 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate far-se-á nos termos no § 

2º, do art. 45, da Lei Federal Nº 8.666/93. 

9.4 - Na análise das propostas não serão consideradas ofertas e outras informações não 

solicitadas neste instrumento ou em diligências. 

9.5 - Decorrido o prazo para o recurso administrativo, desde que não tenha havido recurso ou, 

se houver, após seu julgamento, a Comissão Permanente de Licitação convocará reunião para 

abertura dos envelopes das propostas comerciais. 

9.6 - Será desclassificada a proposta de preços que: 

9.6.1 - não se refira à integralidade do item cotado; 

9.6.2 - contenha rasuras, emendas, borrões, entrelinhas, ressalvas, correções, irregularidade ou 
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defeito de linguagem capazes de dificultar o julgamento; 

9.6.3 - apresente preços simbólicos, superestimados, manifestamente inexequíveis, de valor zero 

ou incompatíveis com o preço de mercado acrescido dos respectivos encargos, assim 

considerados nos termos do disposto no art. 44 e art. 48, inciso II, da Lei Federal Nº 8.666/93; 

9.6.4 - apresente preço baseado em outra(s) proposta(s), inclusive com o oferecimento de 

redução sobre a de menor valor. 

9.7 - Não serão admitidos cancelamentos de um ou mais itens da proposta, exceto nos 

seguintes casos: 

9.7.1 - erro de cálculo, quando evidente; 

9.7.2 - cotação muito distante da média dos preços oferecidos, que leve a Comissão de 

Licitação a concluir que houve equívoco. 

9.8 - Poderá a Comissão de Licitação, a seu juízo, solicitar novos detalhes sobre as propostas 

apresentadas, inclusive quanto à composição detalhada de custos de cada item descrito na 

planilha.  

9.9- O critério de julgamento será o de técnica e preço, representado pelo menor valor total 

estimado, desde que observadas as especificações e demais condições estabelecidas neste 

Edital e seus anexos. 

9.10 - Somente serão aceitas as propostas cujo valor ofertado não exceda ao montante de R$ 

1.910.890,58 (Um milhão, novecentos e dez mil, oitocentos e noventa reais e cinquenta e oito 

reais, incluído neste o cômputo todos encargos, especificado planilha orçamentária. 

9.11 – Das licitantes habilitadas, a Comissão Especial a ser nomeada, apreciará as PROPOSTAS 

TÉCNICAS relativas aos envelopes 02, bem como as amostras apresentadas, conforme as 

exigências constantes deste edital, sendo rejeitada a proposta que não atender a seus 

requisitos; 

9.12 – As PROPOSTAS PREÇOS, relativa ao envelope 03, serão julgadas pela Comissão 

Permanente de Licitação pelo tipo menor preço, após o laudo da Comissão Especial, 

atendendo as condições a seguir: 

 

a) TECNICA: Peso 7  

 

ITEM ASPECTO PONTO PESO 

1 Apresenta aulas e ou atividades interdisciplinares elaboradas em 

conformidade com o que dispõe a BNCC, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Educação Básica e os PCNs – Parâmetros Curriculares 

Nacionais. 

15 7 

2 Material didático para crianças da Educação Infantil com situações 

didáticas que respeitam as etapas dos desenvolvimentos cognitivas, 

15 
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físico, motor, social e afetivo da criança. Com proposta pedagógica 

embasada na concepção interacionista, a qual tem como preceitos a 

autonomia e o protagonismo infantil a partir de dinâmicas de 

aprendizagens interativas, as quais têm como fio condutor as 

interações e as brincadeiras.  Material didático para crianças da 

Educação Infantil com proposta pedagógica que integra os campos 

de experiências e os direitos de aprendizagem propostos pela Base 

Nacional Comum Curricular, que apresenta jogos, brincadeiras e 

canções da cultura popular; desafios motores; modalidades 

expressivas, como a dança, a dramatização; e experiências de 

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

Considerando os processos pedagógicos de organização curricular, de 

transcendência didática e de organização do tempo didático, bem 

como propostas de interação que respeitam a diversidade e a 

individualidade, valorizando os conhecimentos prévios da criança 

dessa faixa etária que integra as ações do educar e do cuidar como 

funções indissociáveis e, também, essenciais para o melhor 

desenvolvimento das atividades propostas, que apresenta conceitos 

norteadores e estruturantes, como a brincadeira, a descoberta, a 

interação, a mediação, a afetividade e o desenvolvimento integral. 

Os materiais didáticos para o Ensino Fundamentais elaborados com 

base nos documentos legais que regem a educação nacional, entre 

eles a Base Nacional Comum Curricular e as Diretrizes Curriculares 

Nacionais proporcionam: que dispõem de material de apoio ao final 

dos livros, e que auxiliam na fixação dos conteúdos referentes aos 

componentes curriculares trabalhados. promovem o trabalho com 

gêneros textuais diversificados, permeando todos componentes 

curriculares que apresentam, na abertura de cada capítulo, uma 

ilustração com temática específica e intencional, a qual direciona o 

trabalho a ser realizado. Contemplando textos complementares, 

explorando conteúdos relevantes aos componentes curriculares 

trabalhados,  fundamentados em princípios interacionistas, considera o 

professor como mediador do conhecimento e o aluno como elemento 

central nos processos de ensino e aprendizagem. Incentivam a 

interdisciplinaridade e a função social dos conteúdos abordados, 

possibilitando inter-relações entre os componentes curriculares do 

Ensino Fundamental. Que apresentam conteúdos que consideram a 
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realidade e o contexto de vida dos alunos, resgatando e valorizando os 

conhecimentos prévios. 

3 Acompanhamento didático pedagógico, assessoria para capacitação 

para os profissionais da rede Municipal de Ensino, formação 

continuada dos professores, capacitação do corpo docente e 

especialistas da educação do município (supervisores pedagógicos) 

presencial e remota. Levando-se em consideração que o professor é o 

profissional que forma todos os demais profissionais, a questão da 

formação continuada torna-se uma prática indispensável, na busca da 

educação de qualidade, assim a Assessoria Pedagógica deve 

disponibilizar para professores e gestores com o propósito de subsidiar 

as ações e as necessidades educacionais da rede municipal de ensino, 

que se desdobra em cursos de implantação e de orientações 

metodológicas, com a finalidade de aprofundar temáticas voltadas 

aos campos de experiências e aos componentes curriculares. Destaca-

se ainda, que os conteúdos trabalhados nos encontros de formação 

continuada têm foco nas proposições da BNCC e atendem aos anseios 

dos profissionais da educação, pois estão em consonância com a 

legislação educacional vigente no país. Que a empresa vencedora 

disponibilize durante o período de contrato no mínimo 180 horas de 

assessoria pedagógica e formação, implantação do sistema, 

metodologias voltadas aos campos de experiências na Educação 

Infantil e aos componentes curriculares no Ensino Fundamental, 

tecnologias educacionais e avaliações no processo de ensino e 

aprendizagem. Que a implantação do sistema de ensino seja 

presencial, e que 50%(cinquenta por cento) da carga total seja 

presencial. A Secretaria Municipal de Educação terá autonomia de 

gestão pedagógica para escolha dos períodos em que a 

formação/atendimento/assessoramento deverá acontecer e se de 

forma presencial ou online 

15 

4 Atendimento permanente via telefone ou outros meios de 

comunicação aos profissionais pedagógicos de cada área para dirimir 

quaisquer dúvidas do material didático-pedagógico.  O 

assessoramento pedagógico: Seja realizado por profissionais 

especializados em áreas específicas (Implantação por áreas do 

conhecimento), com experiência e atuação nas redes públicas de 

ensino. Que disponibiliza à equipe pedagógica do município cursos 

10 
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com temáticas relacionadas à atualidade e voltados à 

operacionalização do material didático.  Que realiza no município e/ou 

a distância cursos estruturados com a intenção de orientar o educador 

quanto ao trabalho voltado para a prática pedagógica por meio da 

utilização dos materiais didáticos. 

Que promove cursos com temáticas voltadas aos campos de 

experiências e aos componentes curriculares propostos na Base 

Nacional Comum Curricular - BNCC, contemplando conteúdos, 

estrutura curricular, proposta metodológica e articulação com o 

ambiente digital de aprendizagem. Cuja intenção é o desenvolvimento 

de novas metodologias e a ampliação de possibilidades didáticas. 

Formações pedagógicas presenciais, digitais e/ou remotas, com 

diversidade de temas relacionados à educação e ao ensino, podendo 

acontecer por meio de cursos, encontros, palestras e/ou plataformas 

digitais. Contemplando um programa de implantação e visitas 

realizado por técnicos e consultores pedagógicos. Oferecendo cursos 

para os professores da rede de ensino, os quais contemplam 

pressupostos teóricos e metodológicos consonantes à Base Nacional 

Comum Curricular - BNCC. 

5 Apresenta sugestões de atividades complementares e banco de 

questões, projetos educacionais, sugestões de atividades pedagógicas 

diferenciadas. Com sugestões de material de apoio no material 

didático e no ambiente virtual, além da utilização de recursos 

pedagógicos de suporte (Ex: Banco de Questões).  

Ambiente digital de aprendizagem destinado à Educação Infantil que 

disponibiliza conteúdos com caráter essencialmente lúdico, com 

intencionalidade pedagógica e considerando a faixa etária e o 

estágio de desenvolvimento da criança, que disponibiliza histórias 

narradas e animadas. Ambiente digital de aprendizagem com objetos 

educacionais digitais em formato de vídeos, músicas e jogos que 

estimulam o aprendizado das crianças e promovem a interação entre 

elas. Ambiente digital de aprendizagem destinado ao Ensino 

Fundamental que disponibiliza dados objetivos acerca do ponto de 

partida dos alunos nos estudos, por meio de sondagem específica e 

que afere o domínio dos conhecimentos prévios, especialmente os 

conceituais. (Com espaço específico para as notas do aluno, no qual o 

professor gerencia o percurso das atividades e o caderno de notas e o 

10 
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aluno pode acessar os seus conceitos, comentários e notas atribuídas 

individualmente). Ambiente digital de aprendizagem que disponibiliza 

trilhas de aprendizagem, um recurso de apoio aos processos de ensino 

e de aprendizagem, organizadas: sondagem, reforço, verificação e 

saiba mais. 

Sistema de avaliação do desempenho acadêmico escolar,   composto 

por itens elaborados em conformidade com procedimentos 

metodológicos específicos da área de avaliação externa de 

aprendizagem em larga escala, composto por testes que identificam a 

evolução da aprendizagem do aluno, no que se refere ao 

desenvolvimento de novas competências e habilidades. Que avalia 

competências e habilidades específicas dos componentes curriculares 

de Língua Portuguesa, Matemática e Ciências. Sistema de avaliação 

do desempenho acadêmico escolar que verifica o nível de 

proficiência de cada aluno nas seguintes competências: leitora, com 

enfoque na leitura; matemática, com ênfase na resolução de 

problemas; e científica, com foco nos fenômenos naturais e na 

tecnologia. Considera, em sua escala, (os mesmos) em consonância 

com os níveis de avaliação da aprendizagem adotados pelo Saeb E 

Todos pela Educação: Abaixo do Básico, Básico, Proficiente e 

Avançado. Sistema de avaliação do desempenho acadêmico escolar 

que contempla questionários, os quais coletam informações da 

caracterização sócio demográfica, repertório cultural, repertório social, 

motivação, hábitos de estudos e trajetória escolar de cada aluno  . 

Que possibilita ao professor maior clareza e melhor entendimento 

quanto ao processo de aprendizagem de cada aluno, no item 

avaliado, na medida em que cada um deles avalia uma habilidade 

específica. Sistema de avaliação do desempenho acadêmico escolar 

que transforma as respostas dos itens em um escore denominado 

proficiência, utilizado pela Teoria da Resposta ao Item (TRI), em 

consonância com as avaliações institucionalizadas pelo MEC. Que 

apresenta os resultados por meio da Teoria de resposta ao item e 

permite uma avaliação quantitativa, possibilitando a análise qualitativa 

de tais resultados por meio da Teoria de Resposta ao Item (TRI). Sistema 

de avaliação do desempenho acadêmico escolar que disponibiliza 

itens elaborados considerando três aspectos: eixo, processo cognitivo e 

situação de uso. Que se ancora em uma matriz de referência, 
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considerando estruturas básicas de conhecimento e relacionados aos 

conteúdos trabalhados e aos processos cognitivos pelos quais o aluno 

deve perpassar. 

 

6 Elaboração do material didático pedagógico por áreas do 

conhecimento (material aluno e professor conforme Anexo II), de forma 

que mantenha a qualidade e continuidade do ensino da rede  

Municipal  de Educação e também apresente uma proposta de 

currículo continuo, visando o resgaste em defasagem do conteúdo 

programático (em tempo de pandemia) do ano letivo anterior.   

10 

7 Capacitação e experiência da Proponente, atestada por entidades, 

cujos locais foram prestados serviços anteriormente pela mesma. 

10 

8 Apoio On-line, plataforma de aprendizagem digital, cursos de 

aprimoramento do corpo docente e equipe com envio de materiais 

didático-pedagógicos. Com atendimento permanente e gratuito por 

meio de contato telefônico (0800) e e-mail. Contemplando 

atendimento pedagógico na área de tecnologia educacional, com 

formação específica e direcionada ao melhor uso do ambiente digital 

de aprendizagem. 

05 

9 Materiais diversos (jogos, ecográficos, QR code, realidade aumentada 

nos materiais). Contemplando as competências gerais da BNCC que 

aponta a educação tecnológica; e também 5ª competência geral da 

BNCC e atividades para enriquecimento dos conteúdos. Enriquecendo 

o protagonismo do aluno; 

05 

10 Referências Bibliográficas/Nome dos autores interacionista abrangendo 

Vygotsky, Piaget, Wallon.  

01 

11 Apresenta facilidade no manuseio do material, excelente qualidade 

gráfica, iconografia, disposição adequada de seu conteúdo por áreas 

do conhecimento e também Sistema de avaliação do desempenho 

acadêmico que possibilita ao município escolher a aplicação dos 

testes na modalidade impressa ou on-line, atendendo as suas 

especificidades, que se destina aos alunos do 3º e do 7º ano do Ensino 

Fundamental, nos anos em que ocorre a aplicação oficial do Saeb 

(anos ímpares), e para os alunos do 4º e do 8º ano do Ensino 

Fundamental, nos demais anos (pares); 

01 

12 Sistema de acompanhamento da gestão educacional da 

aprendizagem escolar: que tem por objetivo auxiliar o gestor público 

01 
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na definição de estratégias que contribuam com a administração 

escolar. Favorece a compreensão da evolução dos indicadores da 

rede municipal, que sistematiza informações acerca do ensino 

oferecido pela rede e que traça o perfil da qualidade desse ensino, 

identificando as potencialidades e as possíveis fragilidades da gestão 

escolar.  Permite o acesso on-line aos indicadores, por meio de login e 

senha individuais. Possibilita o levantamento de informações referentes 

ao município, por meio de dados disponíveis em sites oficiais, para 

composição do perfil da gestão municipal, apresenta um grupo de 

indicadores que fornece subsídios para que o gestor tenha uma visão 

mais ampla do município com base na análise de questões referentes 

às características populacionais, sociais e econômicas, disponibiliza um 

grupo de indicadores que retrata questões relacionadas à gestão por 

meio de uma visão voltada para os recursos financeiros do município. 

Contempla um grupo de indicadores voltados aos aspectos 

educacionais da rede de ensino, abordando informações como 

matrícula, fluxo, distorção idade-série, proficiência, Ideb, entre outros, 

fornece na análise de cada indicador, gráficos em diferentes formatos 

com a sistematização dos dados. contempla em cada indicador 

analisado uma descrição com as informações necessárias para que o 

gestor analise os dados apresentados no gráfico. 

13 Os eixos norteadores deverão estar em consonância com a BNCC 01 

14 • Agenda escolar consumível para os alunos do Ensino Fundamental, 

anos iniciais e finais, que contempla adesivos, calendário, datas 

comemorativas, espaço para anotação de notas e datas de provas. 

Material em formato vertical, com espaços adequados para o 

preenchimento, acabamento em espiral. Tamanho de no mínimo 

13,5x20,5cm. Capa personalizada, fotos enviadas pela Secretaria 

Municipal de Educação de Visconde do Rio Branco/MG. Capa 

personalizada para o livro didático, a partir de 3 anos. Material para 

alunos portadores de necessidades educativas especiais. Livro didático 

em formato ampliado (tamanho A3) para os alunos portadores de 

deficiência visual parcial e baixa visão, a partir de 4 anos. Livro didático 

em Braile para os alunos portadores de deficiência visual total, a partir 

do 1º ano. Material Regionalizado. 

01 

TOTAL 100 7 

 

b) – PREÇO: Peso 3 
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CLASSIFICAÇÃO PREÇO PONTOS PESO 

1º 1º menor preço global apresentado 10 3 

2º 2º menor preço global apresentado 09 

3º 3º menor preço global apresentado 08 

4º 4º menor preço global apresentado 07 

5º 5º menor preço global apresentado 06 

6º 6º menor preço global apresentado 05 

7º 7º menor preço global apresentado 04 

8º 8º menor preço global apresentado 03 

9º 9º menor preço global apresentado 02 

10º 10º menor preço global apresentado 01 

 

FÓRMULA: 

PG = PT + PP 

             SP 

PT = Ponto Técnica x Peso Técnica 

PP = Ponto Preço x Peso Preço 

SP = Soma dos Pesos (soma = 10) 

PG = Ponto Global 

 

9.13 – Será considerada vencedora a empresa que, atendendo às condições deste edital, 

oferecer o maior PG (PONTO GLOBAL). 

9.14 – Verificando absoluta igualdade de condições entre duas ou mais propostas, o 

desempate se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todas as 

licitantes serão convocadas. 

9.15 – A Comissão Permanente de Licitação, mediante despacho fundamentado pela 

Autoridade competente, até a assinatura do contrato, poderá desclassificar a licitante 

vencedora, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções 

cabíveis, se tiver notícia de qualquer fato anterior ou posterior ao julgamento desta licitação, 

que desabone sua idoneidade ou capacidade técnica, financeira e/ou administrativa.  

 

X - DA CONTRATAÇÃO 

10.1 - O contrato a ser firmado entre a Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco e o 

adjudicado obedecerá ao modelo constante do ANEXO II, terá a duração de um ano e 

subordinará à legislação que rege a matéria. 
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10.2 - Farão parte integrante do contrato todos os documentos constituintes do processo da 

presente licitação.  

10.3 - Correrão por conta do licitante vencedor às despesas que incidam ou venham a incidir 

sobre o contrato. 

10.4 - O contrato poderá ser aditado, quando necessário, na forma da Lei. 

 

XI - DO PAGAMENTO 

11.1 O pagamento será efetuado na forma estabelecida na alínea ”h.1 e h.2” do item “7” 

deste Edital, mediante a expedição de Notas Fiscais, conferidas e aceitas pela Secretaria 

Municipal de Educação.   

 

XII - DOS PREÇOS 

12.1 - Os preços propostos pressupõem o equilíbrio econômico e financeiro do contrato, o qual 

presidirá a relação entre as partes, durante todo o prazo de execução. Nenhum reajustamento 

ou realinhamento de remuneração para mais ou para menos, se dará sem atendimento das 

normas gerais ditadas pela legislação federal, em especial quanto à oportunidade de 

aplicação.  

12.2 – Todo o material do corpo docente impresso ou digital e os equipamentos deverão ser 

fornecidos sem custo adicional para a prefeitura. 

 

XIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1 - Não serão admitidas a esta licitação as empresas suspensas ou impedidas de licitar, bem 

como as que estiverem em regime de falência ou concordata.  

13.2 - É vedada a cessão total ou parcial, para terceiros, das obrigações que forem 

adjudicadas em conseqüência desta licitação, sem a prévia e expressa anuência da Prefeitura 

de Visconde do Rio Branco.  

13.3 - A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação.  

13.4 - Não serão admitidas propostas enviadas por correio, fax ou e-mail, e protocoladas fora 

do horário previsto, salvo justificado, a critério da Comissão. 

13.5 - A empresa licitante que tiver dúvida na interpretação dos termos deste edital poderá 

consultar a respeito o Município de Visconde do Rio Branco, através de carta protocolada até 

o terceiro dia útil antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação. 

13.6 - O Município se reserva o direito de e sem que caiba, à licitante interessada, direito de 

indenização, revogar a presente licitação ou anulá-la por ilegalidade. 

13.7 - O objeto da licitação poderá sofrer alterações, acréscimos ou decréscimos, por decisão 

unilateral do Município. 
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13.8 - O regime jurídico do futuro contrato reserva ao Município a prerrogativa de modificá-lo 

ou rescindi-lo unilateralmente e fiscalizar a sua execução. 

13.9 - A contratada se obriga a manter, durante a execução contratual, as condições de 

habilitação, incluída a sua regularidade perante os órgãos públicos. 

13.10 - O Município se reserva no direito de conferir o equipamento entregue pela empresa 

contratada, por técnico da sua confiança, podendo rejeitar o que não cumprirem os padrões 

de qualidade e as especificações fixadas. 

13.11 - Outros esclarecimentos serão prestados pela Divisão de Licitação da Prefeitura 

Municipal de Visconde do Rio Branco localizada na Praça 28 de Setembro, SN, Visconde do Rio 

Branco, MG, CEP 36.520-000, no horário de 08 às 11 horas e de 13 às 17 horas, fone: (0xx) 32 

3551-8150. 

13.12 - Para dirimir controvérsias decorrentes do presente processo por TOMADA DE PREÇOS o 

foro competente é o da Comarca de Visconde do Rio Branco 

13.13 - Os casos omissos serão submetidos a parecer do Órgão Jurídico do Município de 

Visconde do Rio Branco. 

 

IV - IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 

14.1 - A impugnação ao Edital terá lugar nas condições de que dispõem os parágrafos I, II e III 

do Art. 41 da Lei 8.666/93.  

14.2 - Das decisões da Administração caberão recursos administrativos nos termos de que 

dispõem os artigos. 109 e 110 da Lei 8.666/93.  

 

Município de Visconde do Rio Branco, 28 de janeiro de 2022. 

 

 

 

 

Jordana Teixeira da Luz 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação  
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ANEXO I – TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2022 

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO LICITADO 

1. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO  

 A amostra do material didático, bem como sua plataforma deverá ser 

apresentada pelo vencedor deste edital, no prazo de até dois (02) dias a contar da data da 

Ata da sessão pública.   

 Os critérios de análise partem da compatibilidade do conjunto dos materiais e 

recursos apresentados com relação às especificações técnicas do TERMO DE REFERÊNCIA e se 

o mesmo está acordo com as Matrizes Curriculares da Educação Básica, BNCC, CRTM 

Visconde do Rio Branco/MG e Habilidades Estruturantes que será de suma importância para 

contribuir na aprendizagem dos alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental I e II, será 

levado em consideração a qualidade do material didático, tanto na forma de apresentação, 

bem como o conteúdo pedagógico, conforme necessidades da Rede Municipal de Educação 

e critérios constantes no presente edital.  A análise deste material será realizada pela Equipe de 

Coordenadores Pedagógicos do Ensino da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I e II. 

 A falta de quaisquer dos materiais didáticos especificados neste Termo de 

Referência ou em desacordo com as especificações aqui descritas, desclassificará a empresa 

licitante do certame licitatório.  

 Após análise da amostra apresentada será emitido um Parecer que será enviado 

para o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio para andamento do processo; 

 

DESCRIÇÃO DA COLEÇÃO PARA BEBÊS DE 0 A 1 ANO E 11 MESES 

Para o bebê: 

 01 (um) livro didático anual para registro de informações relevantes e conquistas dos 

bebês. Livro compartilhado entre creche e família. 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 

do bebê; e acabamento em espiral. 

 01 (um) livro didático anual para o registro da trajetória do bebê na creche. 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 do bebê; e acabamento em espiral. 

02 (dois) livros de literatura infantil impressos em papel de qualidade e em quatro cores. 

Livros com capa confeccionada em papel resistente e impressão colorida.   

01 (uma) agenda escolar composta por páginas numeradas e textos informativos nas 

páginas de abertura para cada mês do ano. Instrumento informativo e formativo de 

comunicação entre a creche e a família. Material em formato vertical e espiralado; 01 (uma) 
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maleta com alça para o transporte e o acondicionamento do material didático, 

confeccionada em material resistente. 

 

 Material para o professor. 

 01 (um) livro didático anual com orientações metodológicas para registro de 

informações relevantes e conquistas realizadas pelos bebês. Livro compartilhado entre creche 

e família. Material em formato horizontal; capa confeccionada em papel resistente e 

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

em espiral.  

01 (um) livro didático anual para registro da trajetória do bebê na creche. 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 do bebê; e acabamento em espiral. 

 01 (um) livro didático anual para consulta e formação continuada do professor. 

Material em formato vertical; capa confeccionada em papel resistente e impressão colorida; 

miolo impresso em papel de qualidade e em quatro cores; e acabamento em espiral. 

 02 (dois) livros didáticos anuais, sendo 01 (um) para cada semestre, para subsidiar a 

prática pedagógica do professor por meio de situações didáticas. Material em formato 

vertical; capa confeccionada em papel resistente e impressão colorida; miolo impresso em 

papel de qualidade e em quatro cores; e acabamento em espiral. 

02 (dois) volumes de materiais de apoio que complementam as propostas dos livros 

didáticos anuais. Compostos por imagens grandes e coloridas; reproduções de obras de arte; 

encartes para confecção de móbiles, fantoches e livros, entre outros recursos. 

02 (dois) livros de literatura infantil com os mesmos títulos dos livros do aluno, impressos 

em papel de qualidade e em quatro cores. Livros com capa confeccionada em papel 

resistente e impressão colorida.  

 Materiais complementares confeccionados em papel resistente: cartaz para chamada 

e metro de crescimento. 

 01 (um) CD organizado em seções para auxiliar o trabalho pedagógico composto por 

recitação de poemas e parlendas; narração de histórias infantis; e gravação de cantigas, sons 

e ruídos em diferentes contextos. 

01 (uma) agenda escolar composta por páginas numeradas e textos informativos nas 

páginas de abertura para cada mês do ano, igual à do aluno. Instrumento informativo e 

formativo de comunicação entre a creche e a família. Material em formato vertical e 

espiralado. 

01 (uma) sacola reutilizável confeccionada em material resistente para o transporte e o 

acondicionamento do material didático.  
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS MATERIAIS DIDÁTICOS 0 a 1 ANO e 11 MESES  

Para o bebê: 

Coleção para o bebê de 0 a 1 ano e 11 meses que contempla os campos de 

experiências propostos pela Base Nacional Comum Curricular: O eu, o outro e o nós; Corpo, 

gestos e movimentos; Traços, sons, cores e formas; Escuta, fala, pensamento e imaginação; e 

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

Coleção para o bebê de 0 a 1 ano e 11 meses com material didático que promove o 

registro da trajetória do bebê na creche, por meio de recursos como fotos, transcrições de 

falas, criações de enredos e registros de experimentações gráficas. 

Coleção para o bebê de 0 a 1 ano e 11 meses com material didático para registro da 

trajetória do bebê na creche, contemplando espaços específicos para as próprias marcas 

gráficas do bebê. 

Coleção para o bebê de 0 a 1 ano e 11 meses com material didático para registro de 

informações relevantes e conquistas realizadas pelos bebês, o qual conta com um projeto 

gráfico que se assemelha a um álbum de fotografias e que possibilita o registro compartilhado 

entre a família e a creche. 

Coleção para o bebê de 0 a 1 ano e 11 meses com agenda escolar que contempla 

dicas e frases recortáveis, visando auxiliar as famílias no acompanhamento do crescimento do 

bebê e potencializar a importância do desenvolvimento infantil. 

Coleção para o bebê de 0 a 1 ano e 11 meses com agenda escolar que apresenta e 

explora dicas de prevenção de acidentes comuns a essa faixa etária. 

 Coleção para o bebê com agenda escolar que contém textos informativos compostos 

de dicas e cuidados próprios, indicados para a fase de desenvolvimento de 0 até 1 ano e 11 

meses. 

 Para o professor 

Coleção para o professor que trabalha com os bebês de 0 a 1 ano e 11 meses com 

material didático que valoriza a formação continuada em relação à transformação da 

sociedade, à importância da tecnologia e ao modo como o bebê se desenvolve na 

atualidade. 

Coleção para o professor que trabalha com os bebês de 0 a 1 ano e 11 meses com 

material didático que possibilita discutir a organização, a rotina e o acolhimento do bebê na 

creche. 

Coleção para o professor que trabalha com os bebês de 0 a 1 ano e 11 meses com 

material didático que contempla temas relacionados à inserção e à participação da família 

no cotidiano da creche. 

 Coleção para o professor que trabalha com os bebês de 0 a 1 ano e 11 meses com 

material didático que apresenta dicas de como registrar o que é observado em relação aos 

avanços do desenvolvimento infantil, auxiliando-o no processo de avaliação. 
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Coleção para o professor que trabalha com os bebês de 0 a 1 ano e 11 meses com 

material didático que possibilita a discussão em relação aos vínculos que o bebê estabelece e 

como ele se desenvolve afetivamente. 

 Coleção para o professor que trabalha com os bebês de 0 a 1 ano e 11 meses com 

material didático que destaca os principais comportamentos e conquistas do bebê que 

podem ser verificados durante os processos de desenvolvimento físico, motor, cognitivo e 

psicossocial. 

Coleção para o professor que trabalha com os bebês de 0 a 1 ano e 11 meses com 

material didático que explora a organização da rotina na sala de referência. 

Coleção para o professor que trabalha com os bebês de 0 a 1 ano e 11 meses com 

material didático que valoriza as características e o desenvolvimento integral, considerando as 

diferentes formas pelas quais o bebê aprende e se relaciona com o mundo. 

Coleção para o professor que trabalha com os bebês de 0 a 1 ano e 11 meses com 

material didático que apresenta indicação de discografia e bibliografia próprias para o bebê. 

Coleção para o professor que trabalha com os bebês de 0 a 1 ano e 11 meses com 

material didático que propõe a criação de uma sessão em que o ambiente favoreça a livre 

movimentação e a brincadeira autônoma para que os bebês explorem materiais conforme os 

próprios desejos e interesses. 

Coleção para o professor que trabalha com os bebês de 0 a 1 ano e 11 meses com 

material didático que orienta quanto à produção de móbiles. 

Coleção para o professor que trabalha com os bebês de 0 a 1 ano e 11 meses com 

material didático que promove o trabalho com diferentes possibilidades de brincar, como 

ações voltadas ao esconder e ao revelar. 

Coleção para o professor que trabalha com os bebês de 0 a 1 ano e 11 meses com 

material didático que apresenta situações didáticas que privilegiam brincadeiras com meleca, 

com a intenção de que a criança explore cores, texturas e aromas. 

 

DESCRIÇÃO DA COLEÇÃO PARA CRIANÇAS BEM PEQUENAS 2 ANOS  

Para a criança bem pequena: 

60 (sessenta) lâminas de experimentação, sendo 30 (trinta) para cada semestre, que 

atendem às propostas de trabalho apresentadas nas sequências didáticas para as crianças de 

2 anos. Material em formato horizontal; capa confeccionada em papel resistente, com 

impressão colorida; páginas destacáveis, com espaço para o registro do nome e da data da 

produção, impressas em papel de qualidade, em quatro cores, com destaque para o projeto 

gráfico adequado à faixa etária da criança; e acabamento em espiral. 

Kit anual composto por materiais com as seguintes texturas: lixa, tecido, plástico 

transparente, plástico bolha, tela, adesivo e papelão ondulado. 

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

01 (uma) agenda escolar composta por páginas numeradas e textos informativos nas 

páginas de abertura para cada mês do ano. Instrumento informativo e formativo de 

comunicação entre a creche e a família. Material em formato vertical e espiralado. 

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

didático, confeccionada em material resistente. 

 Para o professor 

01 (um) livro didático anual para consulta e formação continuada do professor. Material 

em formato vertical; capa confeccionada em papel resistente e impressão colorida; miolo 

impresso em papel de qualidade e em quatro cores; e acabamento em espiral. 

 02 (dois) livros didáticos anuais, sendo 01 (um) para cada semestre, destinados a 

subsidiar a prática pedagógica do professor por meio de situações didáticas. Material em 

formato vertical; capa confeccionada em papel resistente e impressão colorida; miolo 

impresso em papel de qualidade e em quatro cores; e acabamento em espiral. 

02 (dois) volumes de materiais de apoio que complementam as propostas dos livros 

didáticos anuais, com imagens grandes e coloridas; reproduções de obras de arte; fantoches e 

livros, entre outros recursos. 

60 (sessenta) lâminas de experimentação, sendo 30 (trinta) para cada semestre, que 

atendem às propostas de trabalho apresentadas nas sequências didáticas para as crianças de 

2 anos. Material em formato horizontal; capa confeccionada em papel resistente, com 

impressão colorida; páginas destacáveis, com espaço para o registro do nome e da data da 

produção, impressas em papel de qualidade, em quatro cores, com destaque para o projeto 

gráfico adequado à faixa etária da criança; e acabamento em espiral. 

Kit anual composto por materiais com as seguintes texturas: lixa, tecido, plástico 

transparente, plástico bolha, tela, adesivo e papelão ondulado. 

02 (dois) livros de literatura infantil com os mesmos títulos dos livros do aluno, impressos 

em papel de qualidade e em quatro cores. Livros com capa confeccionada em papel 

resistente e colorido.  

Cartaz para chamada confeccionado em papel resistente. 

01 (um) CD organizado em seções para auxiliar o trabalho pedagógico, composto por 

recitação de poemas e de parlendas; narração de histórias infantis; e gravação de cantigas, 

sons e ruídos em diferentes contextos. 

01 (uma) agenda escolar composta por páginas numeradas e textos informativos nas 

páginas de abertura para cada mês do ano, igual à recebida pelo aluno. Instrumento 

informativo e formativo de comunicação entre a creche e a família. Material em formato 

vertical e espiralado. 

01 (uma) sacola reutilizável confeccionada em material resistente para o transporte e o 

acondicionamento do material didático.  
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS MATERIAIS DIDÁTICOS 2 ANOS  

Para a criança bem pequena: 

Coleção para a criança de 2 anos composta por materiais didáticos que contempla os 

campos de experiências propostos pela Base Nacional Comum Curricular: O eu, o outro e o 

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

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

Coleção para a criança de 2 anos com lâminas de experimentação que possibilitam a 

sua identificação e personalização por meio do trabalho com fotografias. 

Coleção para a criança de 2 anos com lâminas de experimentação que contemplam 

atividades que envolvem expressões faciais e a identificação de diferentes emoções. 

Coleção para a criança de 2 anos com lâminas de experimentação que propiciam o 

manuseio de argila e de massa de modelar como forma de promover trabalhos manuais e 

sensoriais. 

Coleção para a criança de 2 anos com lâminas de experimentação que possibilitam à 

criança descobrir novas experiências por meio de atividades que envolvem a utilização de 

adesivos. 

Coleção para a criança de 2 anos com lâminas que trabalham com a experimentação 

de sons e movimentos, propiciando o desenvolvimento da escuta e de novas sensações e 

aprendizagens. 

Coleção para a criança de 2 anos com lâminas de experimentação que possibilitam a 

construção de aprendizagens por meio de experimentos que envolvem a utilização de 

materiais como tecidos e tintas. 

Coleção para a criança de 2 anos com lâminas de experimentação que apresentam 

atividades que permitem à criança vivenciar experiências com materiais de diferentes texturas, 

como lixa e plástico bolha. 

 Para o professor 

Coleção para o professor que trabalha com a criança de 2 anos com material didático 

específico que valoriza a formação continuada em relação à transformação da sociedade, à 

importância da tecnologia e ao modo como a criança se desenvolve na atualidade. 

Coleção para o professor que trabalha com a criança de 2 anos com material didático 

que destaca os principais comportamentos e conquistas da criança bem pequena, os quais se 

manifestam e podem ser verificados durante os processos de desenvolvimento físico, motor, 

cognitivo e psicossocial. 

Coleção para o professor que trabalha com a criança de 2 anos com material didático 

que apresenta exemplos práticos, por meio dos quais os atos de educar e do cuidar se 

complementam. 

Coleção para o professor que trabalha com a criança de 2 anos com material didático 

que apresenta estratégias para o desfralde e ainda destaca a importância da parceria entre a 
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creche e a família nesse processo. 

Coleção para o professor que trabalha com a criança de 2 anos com material didático 

que orienta quanto à exploração de espaços da sala de referência para a proposição de 

atividades específicas, tais como: a literatura, os brinquedos e o uso de fantasias. 

Coleção para o professor que trabalha com a criança de 2 anos com material didático 

que apresenta diferentes estratégias para a realização da chamada, com a intenção de que 

a criança identifique o próprio nome e os nomes dos colegas. 

Coleção para o professor que trabalha com a criança de 2 anos com material didático 

que apresenta propostas de projetos didáticos e sequências de ações com objetivos gerais e 

específicos a serem desenvolvidos, respeitando o tempo e o ritmo de aprendizagem de cada 

criança dessa etapa. 

Coleção para o professor que trabalha com a criança de 2 anos com material didático 

que aborda propostas voltadas ao lúdico e ao brincar, propondo a construção de cantinhos 

educacionais na sala de referência. 

Coleção para o professor que trabalha com a criança de 2 anos com material didático 

que apresenta um quadro com dicas de materiais não estruturados, de texturas e de novas 

possibilidades que complementam os trabalhos realizados na sala de referência. 

Coleção para o professor que trabalha com a criança de 2 anos com material didático 

que apresenta estratégias para um trabalho significativo com parlendas. 

Coleção para o professor que trabalha com a criança de 2 anos com material didático 

que apresenta sugestões quanto ao toque, ao vínculo, à conversa e à leitura de histórias e 

poemas, bem como à organização de um espaço flexível, propiciando a autonomia e o 

protagonismo da criança. 

Coleção para o professor que trabalha com a criança de 2 anos com material didático 

que contempla temas relacionados à inserção e à participação da família na creche. 

Coleção para o professor que trabalha com a criança de 2 anos com material didático 

que possibilita experiências com brincadeiras que respeitam e promovem a cultura da infância. 

Coleção para o professor que trabalha com a criança de 2 anos com material didático 

que apresenta uma seção específica que alerta o professor quanto às restrições e aos 

cuidados que devem ser considerados durante a execução das propostas. 

Coleção para o professor que trabalha com a criança de 2 anos com material didático 

que propõe diferentes propostas de ensino: histórias, poemas, músicas, brincadeiras e jogos de 

exploração. 

Coleção para o professor que trabalha com a criança de 2 anos com material didático 

que contempla propostas de atividades envolvendo lanternas, luminárias e retroprojetor com a 

finalidade de propor novas descobertas 

 

DESCRIÇÃO DA COLEÇÃO PARA CRIANÇA BEM PEQUENA - 3 ANOS  
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Para a criança bem pequena: 

02 (dois) livros didáticos, sendo 01 (um) para cada semestre, cuja organização didático-

metodológica está estruturada com base nos cinco campos de experiências e nos seis direitos 

de aprendizagem propostos pela Base Nacional Comum Curricular. Material em formato 

horizontal; capa confeccionada em papel resistente, com impressão colorida; miolo impresso 

em papel de qualidade e em quatro cores, com adesivos e destaque para o projeto gráfico 

adequado à faixa etária das crianças; material de apoio confeccionado em papel com 

gramatura maior que a do miolo; e acabamento em espiral, com picote. 

01 (um) livro didático anual que possibilita à criança o registro e a interação com o 

brincar, valorizando a brincadeira como uma manifestação social e cultural. Material em 

formato horizontal; capa confeccionada em papel resistente, com impressão colorida; miolo 

impresso em papel de qualidade e em quatro cores, com destaque para o projeto gráfico 

adequado à faixa etária das crianças; material de apoio confeccionado em papel com 

gramatura maior que a do miolo; e acabamento em espiral, com picote. 

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

didático, confeccionada em material resistente.  

Para o professor 

02 (dois) livros didáticos, sendo 01 (um) para cada semestre, cuja organização didático-

metodológica está estruturada com base nos campos de experiências e nos seis direitos de 

aprendizagem propostos pela Base Nacional Comum Curricular. Material em formato vertical; 

capa confeccionada em papel resistente, com impressão colorida; miolo impresso em papel 

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

01 (um) livro didático anual que estrutura o trabalho do professor no que diz respeito ao 

registro da criança e à interação com o brincar, valorizando a brincadeira como uma 

manifestação social e cultural. Material em formato vertical; capa confeccionada em papel 

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

com destaque para o projeto gráfico adequado à faixa etária das crianças; e acabamento 

em espiral. 

01 (um) livro didático anual com orientações metodológicas de Arte e Educação Física, 

em formato vertical, acabamento em espiral, capa confeccionada em papel resistente e 

miolo impresso em quatro cores. 

01 (um) CD que complementa o livro didático integrado e o livro didático de Arte, 

composto de diferentes gêneros musicais, narração de histórias infantis, recitação de poemas e 

sons. 

Materiais complementares, consumíveis, confeccionados em papel resistente, 

compostos por 01 (um) cartaz régua do crescimento e 01 (um) calendário anual, com picote, 

organizado em 12 (doze) cartazes, sendo 01 (um) para cada mês do ano. 

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

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO MATERIAL DIDÁTICO PARA CRIANÇA BEM PEQUENA 3 

ANOS 

Material didático para a criança de 3 anos com um personagem que acompanha e 

direciona as atividades desenvolvidas ao longo do trabalho proposto, de modo que a criança 

se familiarize e se identifique com o material. 

Material didático para a criança de 3 anos que possibilita, por meio de atividades e 

propostas diferenciadas, a promoção de atitudes solidárias e de cuidado na sua interação 

com outras crianças e adultos. 

Material didático que possibilita que a criança de 3 anos assuma diferentes papéis 

ligados ao cotidiano por meio das brincadeiras de faz de conta. 

Material didático que possibilita à criança de 3 anos comparar características de 

colegas (tamanho, altura, etnia, preferências, moradias), identificando semelhanças e 

diferenças entre eles. 

 Material didático para a criança de 3 anos que apresenta diálogos que abordam os 

diferentes assuntos do cotidiano, nas rodas de conversa e nas brincadeiras. 

Material didático para a criança de 3 anos com propostas que relatam de modo 

expressivo experiências e fatos acontecidos, histórias de livros, filmes e peças teatrais. 

Material didático que possibilita à criança de 3 anos expressar os próprios sentimentos e 

opiniões, usando a linguagem verbal. 

Material didático para a criança de 3 anos com propostas de produções escritas 

convencionais ou não, com função social e significativa a essa faixa etária. 

Material didático para a criança de 3 anos que explora sons produzidos por materiais, 

objetos e instrumentos musicais, acompanhados por diversos tipos de canções. 

Material didático que possibilita que a criança de 3 anos identifique as possibilidades de 

se expressar em diferentes linguagens, tais como: desenho, cinema, música, movimento e 

teatro. 

Material didático para a criança de 3 anos que destaca conteúdos que recriam 

danças, cenas de teatro, histórias e músicas. 

Material didático para a criança de 3 anos com atividades que relatam as 

transformações observadas em materiais, animais, pessoas e no ambiente. 

Material didático para a criança de 3 anos com propostas de trabalho que solicitam a 

classificação e a ordenação de objetos considerando os atributos (tamanho, peso, cor, entre 

outros). 

Material didático para a criança de 3 anos que possibilita o desenvolvimento de uma 

postura ativa nos espaços de convivência e vivência, nos quais está inserida. 

Material didático para a criança de 3 anos com ícones que indicam os campos de 

experiências propostos pela Base Nacional Comum Curricular: O eu, o outro e o nós; Corpo, 
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gestos e movimentos; Traços, sons, cores e formas; Escuta, fala, pensamento e imaginação; e 

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO MATERIAL DIDÁTICO PARA CRIANÇA PEQUENA – 4 ANOS  

 

Para criança pequena – Coleção para a criança de 4 anos 

 Contempla personagem animado que permeia todos os livros e acompanha o 

percurso de aprendizagem da criança, tornando-o mais dinâmico e interativo; dispõe de 

dinâmicas de aprendizagens interativas, as quais têm como fio condutor as interações e as 

brincadeiras;  

 Aborda assuntos de relevância social de forma interativa e brincante; sugere o 

uso do verso das páginas do material, sempre que necessário para ampliar as possibilidades 

em cada proposta; as páginas de abertura dos capítulos são repletas de detalhes e intenções, 

buscando momentos de apreciação, fruição e diálogo; possibilita o entendimento da 

importância das regras básicas de convívio social, por meio de brincadeiras de faz de conta; 

tem o encantamento e a mágica como pano de fundo para sustentar as proposições de 

experiências pensando no desenvolvimento da curiosidade e do pensamento científico das 

crianças dessa faixa etária; explora diferentes misturas, de nomes, de cores, de elementos da 

natureza, de brinquedos, de culturas, de bichos entre outros elementos;  

 Aborda o mundo árabe e a China, aproximando as crianças do patrimônio 

cultural da humanidade e as alimentando de curiosidade, pluralidade, brincadeiras, 

explorações e respeito; tem como fio condutor para uma sequência de atividades o céu, 

abordando os barulhos do céu, as aves, além de obras de arte que o retratam; apresenta 

atividades e conteúdos relacionados à soneca, aos sonhos, aos pesadelos e aos medos 

medonhos que acompanham as crianças na hora de dormir; tem o mar como temática, com 

a intenção de chamar a atenção dos pequenos e envolvê-los no faz de conta, e promover o 

chamamento social e urgente para repensar a relação com o planeta; oferece livros de 

literatura que se relacionam com os assuntos disparadores dos capítulos da coleção.  

 

 

 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO MATERIAL DIDÁTICO PARA CRIANÇA PEQUENA – 5 ANOS  

Para criança pequena – Coleção para a criança de 5 anos 

 Contempla personagem animado que permeia todos os livros e acompanha o 

percurso de aprendizagem da criança, tornando-o mais dinâmico e interativo; dispõe de 

dinâmicas de aprendizagens interativas, as quais têm como fio condutor as interações e as 

brincadeiras; aborda assuntos de relevância social de forma interativa e brincante; sugere o 
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uso do verso das páginas do material, sempre que necessário para ampliar as possibilidades 

em cada proposta; contempla as páginas de abertura dos capítulos repletas de detalhes e 

intenções, buscando momentos de apreciação, fruição e diálogo; utiliza diferentes contextos 

que envolvem janelas para propor jogos, resolução de situações-problema e interações, 

possibilitando que a turma crie uma máquina do tempo; possibilita o exercício da imaginação, 

da fantasia, da invenção, da curiosidade e da criatividade aliado ao conhecimento científico 

e à brincadeira tendo como pano de fundo o tempo dos dinossauros; apresenta capítulo 

planejado como um grande jornal, com cadernos temáticos que se multiplicam em linguagens 

diversas proporcionando uma jornada fascinante, na qual os leitores mirins podem ser 

protagonistas ativos e potentes; permite ao aluno mergulhar em aventuras por meio de 

brincadeiras e jogos fantásticos e conhecer um pouco do patrimônio lúdico de diferentes 

povos e lugares do mundo; propõe a participação ativa das crianças na construção de 

aprendizagens em parceria com os colegas, os familiares, os educadores e a comunidade, 

compartilhando conhecimentos, materiais, culturas, emoções e sentimentos; trabalha histórias 

fantásticas por meio de propostas que mobilizam as múltiplas linguagens, fomentam a literatura 

infantil no cotidiano, aproximam crianças de enredos de qualidade e valorizam a cultura 

popular.  

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS DA COLEÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA OS 

ANOS INICIAIS 

Os materiais didáticos devem ter as seguintes características, sob pena de 

desclassificação:  

Os Materiais didáticos para o Ensino Fundamental Anos Iniciais devem ser elaborados 

com base nos documentos legais que regem a educação nacional, entre eles a Base Nacional 

Comum Curricular e as Diretrizes Curriculares Nacionais;  

Deve dispor de material de apoio ao final dos livros, com gramatura superior à do miolo, 

e que auxiliam na fixação dos conteúdos referentes aos componentes curriculares trabalhados, 

promovem o trabalho com gêneros textuais diversificados, permeando todos componentes 

curriculares;  

Apresentar, na abertura de cada capítulo, uma ilustração com temática específica e 

intencional, a qual direciona o trabalho a ser realizado;  

Contemplar textos complementares, explorando conteúdos relevantes aos 

componentes curriculares trabalhados;  

Devem ser fundamentados em princípios interacionistas, que consideram o professor 

como mediador do conhecimento e o aluno como elemento central nos processos de ensino e 

aprendizagem;  

Incentivar a interdisciplinaridade e a função social dos conteúdos abordados, 

possibilitando inter-relações entre os componentes curriculares do Ensino Fundamental;  
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Apresentar conteúdos que consideram a realidade e o contexto de vida dos alunos, 

resgatando e valorizando os conhecimentos prévios;  

Priorizar, no trabalho com os componentes curriculares, a importância de tratar 

adequadamente a história, a cultura e a imagem dos povos indígenas no Brasil;  

Destacar a história, a cultura e a imagem do povo afro-brasileiro, considerando a 

importância e a participação social desse povo ao longo da história;  

Possuir projeto gráfico composto de diversificadas técnicas de arte que respeitam as 

diferenças e as características étnico-regionais que compõem a população brasileira, não 

expressando, induzindo ou reforçando preconceitos e estereótipos;  

Ter 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;  

Possuir 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;  

Considerar o aspecto atitudinal e a formação de indivíduos éticos, considerando no 

trabalho pedagógico o desenvolvimento de atitudes positivas;  

Explorar as experiências, as memórias e a interação dos alunos com as tecnologias da 

comunicação e da informação de modo a estimular a curiosidade e potencializar a 

aprendizagem;  

Organizar o trabalho em torno de unidades temáticas, as quais permitem a mobilização 

das operações cognitivas dos alunos de forma mais complexa;  

Possuir QRCODE, os quais permitem aos alunos e aos professores informações 

atualizadas e que podem ser acessadas por meio de dispositivos móveis, tornando o conteúdo 

mais dinâmico, tanto na sala de aula, como nas tarefas a serem realizadas em casa;  

Apresentar proposta curricular, por ano/ciclo e por componente curricular, disponível 

na plataforma virtual de aprendizagem para consulta, download e impressão.  

 

OS LIVROS PARA O PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA - 4 ANOS DEVEM 

APRESENTAR AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS 

 

Coleção para o professor que trabalha com a criança de 4 anos 

 Contempla as miniaturas das páginas do livro didático do aluno, acompanhada 

dos códigos das habilidades da BNCC trabalhadas e das devidas orientações para o 

desenvolvimento das propostas, como os materiais sugeridos, a organização do espaço e de 

agrupamentos, o tempo e as ações do professor; contempla o mapeamento curricular com os 

códigos e objetivos de aprendizagem da BNCC e as aprendizagens essenciais trabalhadas na 

coleção; possibilita conferir o passo a passo para a montagem dos cenários do material 
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complementar, por meio de QRCODE indicado na orientação das propostas; orienta quanto à 

utilização sequencial ou não do material do aluno, por meio da sugestão de agrupamentos de 

páginas, permitindo que o professor tenha autonomia na escolha do percurso pedagógico; 

tem a intenção de promover a formação continuada dos professores por meio da leitura e da 

realização das propostas sugeridas; sugere formas de registro em cada atividade, tais como 

anotar falas, ações, atitudes, brincadeiras, sugestões e hipóteses das crianças; orienta a 

utilização do material de cenários, o qual contempla além de cenários para as histórias do 

material didático, fantoches e dedoches. 

 

ESPECIFICAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A COLEÇÃO CRIANÇA PEQUENAS – 4 ANOS 

Para a criança pequena – 4 anos 

02 (dois) livros didáticos, sendo 01 (um) para cada semestre, cuja organização didático-

metodológica está estruturada com base nos cinco campos de experiências e nos seis direitos 

de aprendizagem propostos pela Base Nacional Comum Curricular. Material em formato 

horizontal; capa confeccionada em papel resistente, com impressão colorida; miolo impresso 

em papel de qualidade e em quatro cores, com adesivos e destaque para o projeto gráfico 

adequado à faixa etária das crianças; material de apoio confeccionado em papel com 

gramatura maior que a do miolo; e acabamento em espiral, com picote.  

01 (um) livro didático anual para o trabalho em parceria com as famílias. 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; e acabamento em espiral, com picote.  

02 (dois) livros de literatura, sendo um para cada semestre, impressos em papel de 

qualidade e em quatro cores. Livros com capas confeccionadas em papel resistente e 

coloridas.  

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

didático, confeccionada em material resistente.  

Para o professor  

02 (dois) livros didáticos, sendo 01 (um) para cada semestre, cuja organização didático-

metodológica está estruturada com base nos campos de experiências e nos seis direitos de 

aprendizagem propostos pela Base Nacional Comum Curricular. Material em formato vertical; 

capa confeccionada em papel resistente, com impressão colorida; miolo impresso em papel 

de qualidade e em quatro cores; e acabamento em espiral.  

02 (dois) volumes de materiais de apoio que complementam as propostas dos livros 

didáticos anuais, confeccionados em papel resistente.  

01 (um) livro didático anual para o trabalho em parceria com as famílias. 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 
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adequado à faixa etária das crianças; e acabamento em espiral, com picote.  

02 (dois) livros de literatura, sendo um para cada semestre, impressos em papel de 

qualidade e em quatro cores. Livros com capas confeccionadas em papel resistente e 

coloridas.  

Material complementar para criação de cenários e contação de histórias, colorido e 

confeccionado em papel resistente.  

01 (um) CD que complementa os livros didáticos integrados, composto de músicas e 

outros áudios.  

01 (um) cartaz para apresentação do personagem da coleção, cujo nome será 

atribuído por cada turma.  

01 (um) cartaz com o mapa-múndi ilustrado.  

01 (uma) sacola reutilizável confeccionada em material resistente para o transporte e o 

acondicionamento do material didático.  

 

OS LIVROS PARA O PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA - 5 ANOS DEVEM 

APRESENTAR AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS 

Coleção para o professor que trabalha com a criança de 5 anos 

 Contempla as miniaturas das páginas do livro didático do aluno, acompanhada 

dos códigos das habilidades da BNCC trabalhadas e das devidas orientações para o 

desenvolvimento das propostas, como os materiais sugeridos, a organização do espaço e de 

agrupamentos, o tempo e as ações do professor; contempla o mapeamento curricular com os 

códigos e objetivos de aprendizagem da BNCC e as aprendizagens essenciais trabalhadas na 

coleção; possibilita conferir o passo a passo para a montagem dos cenários do material 

complementar, por meio de QR CODE indicado na orientação das propostas; orienta quanto à 

utilização sequencial ou não do material do aluno, por meio da sugestão de agrupamentos de 

páginas, permitindo que o professor tenha autonomia na escolha do percurso pedagógico; 

tem a intenção de promover a formação continuada dos professores por meio da leitura e da 

realização das propostas sugeridas; sugere formas de registro em cada atividade, tais como 

anotar falas, ações, atitudes, brincadeiras, sugestões e hipóteses das crianças; orienta a 

utilização do material de cenários, o qual contempla além de cenários para as histórias do 

material didático, fantoches e dedoches. 

 

 

ESPECIFICAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A COLEÇÃO CRIANÇA PEQUENA – 5 ANOS 

Para a criança pequena – 5 anos 

02 (dois) livros didáticos, sendo 01 (um) para cada semestre, cuja organização didático-

metodológica está estruturada com base nos cinco campos de experiências e nos seis direitos 

de aprendizagem propostos pela Base Nacional Comum Curricular. Material em formato 
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horizontal; capa confeccionada em papel resistente, com impressão colorida; miolo impresso 

em papel de qualidade e em quatro cores, com adesivos e destaque para o projeto gráfico 

adequado à faixa etária das crianças; material de apoio confeccionado em papel com 

gramatura maior que a do miolo; e acabamento em espiral, com picote.  

01 (um) livro didático anual para o trabalho em parceria com as famílias. 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; e acabamento em espiral, com picote.  

02 (dois) livros de literatura, sendo um para cada semestre, impressos em papel de 

qualidade e em quatro cores. Livros com capas confeccionadas em papel resistente e 

coloridas.  

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

didático, confeccionada em material resistente.  

 

Para o professor  

02 (dois) livros didáticos, sendo 01 (um) para cada semestre, cuja organização didático-

metodológica está estruturada com base nos campos de experiências e nos seis direitos de 

aprendizagem propostos pela Base Nacional Comum Curricular. Material em formato vertical; 

capa confeccionada em papel resistente, com impressão colorida; miolo impresso em papel 

de qualidade e em quatro cores; e acabamento em espiral.  

02 (dois) volumes de materiais de apoio que complementam as propostas dos livros 

didáticos anuais, confeccionados em papel resistente. 

01 (um) livro didático anual para o trabalho em parceria com as famílias. 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; e acabamento em espiral, com picote.  

02 (dois) livros de literatura, sendo um para cada semestre, impressos em papel de 

qualidade e em quatro cores. Livros com capas confeccionadas em papel resistente e 

coloridas.  

Material complementar para criação de cenários e contação de histórias, colorido e 

confeccionado em papel resistente.  

01 (um) CD que complementa os livros didáticos integrados, composto de músicas e 

outros áudios.  

01 (um) cartaz para apresentação do personagem da coleção, cujo nome será 

atribuído por cada turma.  

01 (um) cartaz com o alfabeto em Libras.  

01 (uma) sacola reutilizável confeccionada em material resistente para o transporte e o 

acondicionamento do material didático.  
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OS LIVROS PARA O PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DEVEM APRESENTAR AS 

SEGUINTES CARACTERÍSTICAS 

Apresentar orientações metodológicas detalhadas que respaldam as ações 

pedagógicas, contendo gabaritos e comentários relativos às atividades;  

Oferecer sondagens diagnósticas, as quais seguem os padrões estabelecidos pelo 

Saeb, presentes nos 1.º e 4.º bimestres dos livros didáticos do 2.º ano; e nos 2.º e 4.º bimestres 

dos livros didáticos do 5.º ano, em Língua Portuguesa e Matemática;  

Apresentar uma proposta pedagógica que sistematiza questões relacionadas ao 

desenvolvimento do próprio trabalho como subsídio para novas discussões, planejamentos e 

avaliações;  

Apresentar sugestões para cada capítulo, o número de aulas previsto, destacando os 

objetos de conhecimento privilegiados, bem como as habilidades a serem desenvolvidas, em 

consonância com a BNCC;  

Disponibilizar sugestões de leituras, sites, fontes de pesquisa e atividades 

complementares ao final de cada capítulo e em todos os componentes curriculares;  

Valorizar o trabalho docente, disponibilizando informações referentes à concepção de 

cada componente curricular, bem como objetivos, conteúdos e avaliação;  

Privilegiar reflexões em relação à importância do desenvolvimento no aluno, a 

sensibilidade em apreender o mundo, expressar-se sobre ele e nele atuar;  

Refletir sobre a importância de considerar medidas pedagógicas que assegurem um 

percurso contínuo de aprendizagem entre os anos iniciais e finais do Ensino Fundamental;  

Disponibilizar um mapa curricular integrado, o qual apresenta, além dos objetos do 

conhecimento, habilidades a serem desenvolvidas, relacionando-as às páginas do Livro 

Didático Integrado;  

Disponibilizar ícones e seções específicos, os quais indicam possibilidades diferenciadas 

de trabalho, em consonância com a BNCC, em cada componente curricular trabalhado ao 

longo do ano escolar.  

 

ESPECIFICAÇÕES NECESSÁRIAS PARA O 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Os materiais didáticos devem ter as seguintes características, sob pena de 

desclassificação:  

MATERIAL DO ALUNO: 04 (quatro) livros didáticos, sendo 01 (um) para cada bimestre, 

contendo a integração dos seguintes componentes curriculares:  

Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Língua Inglesa e Arte. 

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

colorida; miolo impresso em papel de qualidade e em quatro cores; destaque para o projeto 

gráfico adequado à faixa etária do aluno; material de apoio no próprio livro, confeccionado 
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em papel com gramatura maior que a do miolo, com adesivos; e acabamento em espiral.  

MATERIAL DO PROFESSOR: 04 (quatro) livros didáticos, sendo 01 (um) para cada bimestre, 

contendo a integração dos seguintes componentes curriculares:  

Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia. Material em formato 

vertical; capa confeccionada em papel resistente, com impressão colorida; miolo impresso em 

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

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

Material em formato vertical, acabamento em espiral, capa confeccionada em papel 

resistente e miolo impresso em quatro cores. 04 (quatro) livros didáticos de Arte, sendo 01 (um) 

para cada bimestre. Material em formato vertical, acabamento em espiral, capa 

confeccionada em papel resistente e miolo impresso em quatro cores. 01 (um) livro didático 

anual com orientações metodológicas para as aulas de Educação Física específicas para esse 

ano escolar, em formato vertical, acabamento em espiral, capa confeccionada em papel 

resistente e miolo impresso em quatro cores. 01 (um) CD anual, gravado por falantes nativos da 

Língua Inglesa, com músicas, atividades de listening e textos explorados nos capítulos dos livros. 

01 (um) CD anual com músicas relacionadas ao material de Arte. 04 (quatro) cartazes, sendo 

01 (um) metro do crescimento, 01 (um) calendário, 01 (um) de histórias, 01 (um) de quadrinhas 

e parlendas. Cartões móveis com letras e números. Pranchas para o trabalho com Arte.  

 

ESPECIFICAÇÕES NECESSÁRIAS POR COMPONENTE CURRICULAR PARA O 1º ANO  

Os materiais didáticos devem ter as seguintes características, sob pena de 

desclassificação:  

LÍNGUA PORTUGUESA  

Apresenta como pressuposto teórico o uso e a função social da linguagem por meio 

dos diferentes gêneros textuais.  

Aborda os eixos correspondentes às práticas de linguagem estabelecidas pela Base 

Nacional Comum Curricular: oralidade, leitura/escuta, escrita e análise linguística/semiótica.  

Organizado em oito capítulos por ano, sendo dois por bimestre.  

Considera os campos de atuação previstos pela BNCC para o estudo dos gêneros 

textuais, os quais se desdobram em vida cotidiana, artístico-literário, práticas de estudo e 

pesquisa e vida pública.  

Promove a socialização dos alunos, por meio de atividades que envolvem o próprio 

nome e os nomes dos colegas.  

Trabalha com os gêneros bilhete e receita culinária, por meio de atividades de 

interpretação e observação da estrutura de textos, próprias desses gêneros.  

MATEMÁTICA  

Prioriza a resolução de problemas, a investigação matemática e as brincadeiras como 

principais estratégias para o ensino da Matemática.  
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Possui propostas de trabalho que contemplam a educação financeira.  

Organizado de acordo com as cinco unidades temáticas previstas pela BNCC: 

números, álgebra, geometria, grandezas e medidas e probabilidade e estatística.  

Possui seção que propõe diálogos e trocas de ideias para ampliar a abordagem do 

tema estudado, valorizando os conhecimentos prévios dos alunos.  

Trabalha noções de localização espacial e lateralidade.  

Trabalha com figuras geométricas planas e com o reconhecimento do formato das 

faces de figuras geométricas espaciais.  

Explora a noção de tirar, própria da subtração, por meio de atividades que apresentam 

problemas extraídos da realidade do aluno.  

CIÊNCIAS  

Propõe o estudo de questões referentes ao exercício da cidadania.  

Possui atividades que possibilitam a realização de experiências baseadas nos assuntos 

estudados ao longo do ano letivo.  

Sinaliza a necessidade de cuidados essenciais quanto à realização de determinadas 

atividades e experimentos, com vistas à proteção do aluno.  

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

Trabalha os órgãos dos sentidos por meio de atividades lúdicas, promovendo a 

interação do corpo com o ambiente.  

Apresenta ao aluno as características do planeta Terra, sua localização no espaço e 

sua relação com o Sol para obter luz e calor.  

HISTÓRIA  

Possui atividades relacionadas à noção de temporalidade: passado e presente.  

Contempla atividades relacionadas à identificação dos espaços e dos grupos sociais 

dos quais o aluno faz parte.  

Possui conteúdos relacionados à vida em família e suas diferentes configurações.  

Possui atividades que trabalham o espaço escolar e suas representações.  

Possui atividades que incentivam a realização de brincadeiras, de diferentes momentos 

históricos e em diferentes lugares.  

Apresenta atividades relacionadas à cultura indígena.  

GEOGRAFIA  

Trabalha em uma perspectiva socioambiental.  

Propõe o trabalho dos conteúdos em espiral, partindo do conhecimento imediato do 

aluno.  

Aborda os diferentes tipos de moradias.  

Apresenta a escola como um importante espaço de vivência e convivência.  

Propõe a aprendizagem da lateralidade, das referências e da orientação espacial com 

o objetivo de desenvolver no aluno a habilidade de localizar-se e de localizar pessoas e objetos 
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à sua volta.  

LÍNGUA INGLESA  

Tem como foco principal a oralidade.  

Trabalha com vocábulos relacionados à família e expressões utilizadas para 

identificação e apresentação de pessoas.  

Propõe atividades relacionadas aos materiais escolares e às cores.  

Contempla um grupo de personagens da mesma faixa etária dos alunos e que 

acompanha todos os volumes.  

Privilegia a apresentação, a qualificação e a quantificação de animais.  

Possui unidade de trabalho referente aos brinquedos, apresentando vocábulos e 

estruturas linguísticas específicas a esse conteúdo.  

ARTE  

Desenvolve habilidades relacionadas às quatro linguagens artísticas previstas pela 

BNCC: Artes Visuais, Dança, Música e Teatro. Aborda conteúdos relacionados às 

representações da figura humana e ao Surrealismo.  

Propicia momentos de apreciação, de reflexão e de interação por meio de imagens.  

Valoriza a diversidade artística do Brasil.  

Possui atividade que tem como objetivo ampliar os conhecimentos dos alunos em 

relação ao gênero autorretrato, de forma lúdica e divertida.  

Possui atividades que abordam os sons produzidos pelo corpo humano, pelos animais e 

pelos objetos.  

5.1.2 ESPECIFICAÇÕES NECESSÁRIAS PARA O 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL  

Os materiais didáticos devem ter as seguintes características, sob pena de 

desclassificação:  

MATERIAL DO ALUNO: 04 (quatro) livros didáticos, sendo 01 (um) para cada bimestre, 

contendo a integração dos seguintes componentes curriculares: Língua Portuguesa, 

Matemática, Ciências, História, Geografia, Língua Inglesa e Arte. Material em formato vertical; 

capa confeccionada em papel resistente, com impressão colorida; miolo impresso em papel 

de qualidade e em quatro cores; destaque para o projeto gráfico adequado à faixa etária do 

aluno; acompanhado de QRCODE; material de apoio no próprio livro, confeccionado em 

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

 

MATERIAL DO PROFESSOR: 04 (quatro) livros didáticos, sendo 01 (um) para cada bimestre, 

contendo a integração dos seguintes componentes curriculares: Língua Portuguesa, 

Matemática, Ciências, História e Geografia. Material em formato vertical; capa confeccionada 

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

quatro cores; acompanhado de QRCODE; material de apoio no próprio livro, confeccionado 

em papel com gramatura maior que a do miolo; e acabamento em espiral; 04 (quatro) livros 
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didáticos de Língua Inglesa, sendo 01 (um) para cada bimestre. Material em formato vertical, 

acabamento em espiral, capa confeccionada em papel resistente e miolo impresso em quatro 

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

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

impresso em quatro cores; 01 (um) livro didático anual com orientações metodológicas para as 

aulas de Educação Física específicas para esse ano escolar. Material em formato vertical, 

acabamento em espiral, capa confeccionada em papel resistente e miolo impresso em quatro 

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

atividades de listening e textos explorados nos capítulos dos livros.  

 

ESPECIFICAÇÕES NECESSÁRIAS POR COMPONENTE CURRICULAR PARA O 2º ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL  

Os materiais didáticos devem ter as seguintes características, sob pena de 

desclassificação:  

LÍNGUA PORTUGUESA  

Deve privilegiar o trabalho com os eixos previstos na BNCC: oralidade, leitura/escuta, 

escrita e análise linguística/semiótica.  

Possuir capítulo que tem como foco o texto instrucional, classificação que abrange 

diversos gêneros, como receita, manual de instrução e regras de jogos.  

Possuir atividades que possibilitam a intertextualidade.  

Promover o trabalho com trava-língua, gênero pertencente ao campo artístico-literário.  

Possuir atividades que auxiliam o aluno a construir o sentido de histórias em quadrinhos e 

tirinhas, relacionando imagens e palavras e interpretando os recursos gráficos presentes.  

Tem como objeto de conhecimento a construção do sistema alfabético, bem como o 

estabelecimento de relações anafóricas na referencia e a construção da coesão.  

Trabalha com a exploração estética e lúdica da palavra por meio da intertextualidade 

entre um trava-língua e um poema.  

MATEMÁTICA  

Trabalha com a alfabetização matemática, conforme prevê a BNCC.  

Disponibiliza conteúdos organizados conforme as cinco unidades temáticas propostas 

na BNCC: números, álgebra, geometria, grandezas e medidas, probabilidade e estatísticas.  

Possui atividades que tenham como objeto de conhecimento a leitura, a escrita, a 

ordenação e a comparação de números.  

 

Desenvolve habilidades relacionadas à comparação de informações de pesquisas 

apresentadas por meio de tabelas de dupla entrada e em gráficos de colunas simples ou 

barras, para melhor compreender aspectos do cotidiano dos alunos.  

Possuir exercícios que trabalham a identificação e as propriedades das figuras 
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geométricas, bem como suas semelhanças e diferenças no espaço.  

Possuir atividades que privilegiam o jogo como recurso para a melhor compreensão 

desse componente curricular.  

CIÊNCIAS  

Propõe atividades que auxiliam o aluno quanto à orientação, bem como sua 

localização, no planeta Terra.  

Propicia a observação da abundância de água existente no planeta Terra e sua 

importância para os seres vivos.  

Trabalha com o conceito e as diferenças de temperatura existentes no ecossistema.  

Contempla atividades e conteúdos que têm a intenção de possibilitar a identificação 

das diferentes partes de uma planta e a função de cada uma delas.  

Apresenta formas de vida microscópicas, destacando as características desses seres e 

como eles estão presentes no cotidiano dos humanos.  

HISTÓRIA  

Propõe atividades de pesquisa como instrumento de investigação e aprofundamento 

de conceitos.  

Atende ao objetivo do ensino de História previsto na BNCC, privilegiando o 

desenvolvimento da autonomia e do pensamento crítico do aluno.  

Possui atividades que trabalham o tempo como unidade de medida.  

Possui capítulo específico relacionado à comunicação e aos registros provenientes 

dela.  

GEOGRAFIA  

Possibilita o estudo das diferentes perspectivas: frontal, oblíqua e vertical.  

Possui objetos de conhecimento e habilidades que se relacionam à convivência e às 

interações existentes entre as pessoas em determinadas comunidades.  

Privilegia o trabalho com mapas.  

Possui atividades que exploram a leitura de fotografias, ilustrações e obras de arte.  

Possui abordagens didáticas em que os alunos são convidados a observar os elementos 

naturais e culturais presentes nos trajetos que realizam no dia a dia.  

Privilegia a importância do solo e da água para a manutenção da vida do ser humano, 

tanto no campo como na cidade, bem como a necessidade de preservação desses recursos 

naturais.  

LÍNGUA INGLESA  

Contempla um grupo de personagens que estão envolvidos em situações apresentadas 

no material.  

Destaca diálogos entre os personagens para apresentar ao aluno o emprego de 

estruturas e vocábulos relacionados à apresentação e aos cumprimentos.  

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

Trabalha, por meio de práticas contextualizadas, o vocabulário relacionado às partes 

do corpo e da cabeça.  

Possui atividades diversificadas relacionadas ao tema família.  

ARTE  

Possui ícones específicos para cada linguagem da Arte - Música, Dança, Artes Visuais e 

Teatro, os quais valorizam a igualdade e as diferenças existentes entre as pessoas.  

Possui áudios relacionados aos conteúdos estudados, disponíveis no ambiente virtual de 

aprendizagem e indicados no material do professor.  

Possui atividades que trabalham as Artes Visuais em diferentes paisagens.  

Apresenta a planificação da paisagem visual, em primeiro, segundo e terceiro planos.  

Promove reflexões sobre as paisagens sonoras.  

 

ESPECIFICAÇÕES NECESSÁRIAS PARA O 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL  

Os materiais didáticos devem ter as seguintes características, sob pena de 

desclassificação:  

MATERIAL DO ALUNO: 04 (quatro) livros didáticos, sendo 01 (um) para cada bimestre, 

contendo a integração dos seguintes componentes curriculares: Língua Portuguesa, 

Matemática, Ciências, História, Geografia, Língua Inglesa e Arte. Material em formato vertical; 

capa confeccionada em papel resistente, com impressão colorida; miolo impresso em papel 

de qualidade e em quatro cores; destaque para o projeto gráfico adequado à faixa etária do 

aluno; acompanhado de QRCODE; material de apoio no próprio livro, confeccionado em 

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

MATERIAL DO PROFESSOR: 04 (quatro) livros didáticos, sendo 01 (um) para cada bimestre, 

contendo a integração dos seguintes componentes curriculares: Língua Portuguesa, 

Matemática, Ciências, História e Geografia. Material em formato vertical; capa confeccionada 

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

quatro cores; acompanhado de QRCODE; material de apoio no próprio livro, confeccionado 

em papel com gramatura maior que a do miolo; e acabamento em espiral. 04 (quatro) livros 

didáticos de Língua Inglesa, sendo 01 (um) para cada bimestre. Material em formato vertical, 

acabamento em espiral, capa confeccionada em papel resistente e miolo impresso em quatro 

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

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

impresso em quatro cores; 01 (um) livro didático anual com orientações metodológicas para as 

aulas de Educação Física específicas para esse ano escolar. Material em formato vertical, 

acabamento em espiral, capa confeccionada em papel resistente e miolo impresso em quatro 

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

atividades de listening e textos explorados nos capítulos dos livros.  
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ESPECIFICAÇÕES NECESSÁRIAS POR COMPONENTE CURRICULAR PARA O 3º ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL  

Os materiais didáticos devem ter as seguintes características, sob pena de 

desclassificação:  

LÍNGUA PORTUGUESA  

Atende as habilidades propostas na BNCC, por meio das práticas de leitura e escuta, 

produção de textos, oralidade, análise linguística e semiótica.  

São apresentados poemas que tratam do cotidiano de povos indígenas.  

Trabalha estratégias de leitura, por meio dos gêneros cartaz, sinopse, ingresso e poema.  

Apresenta ao aluno as características do gênero história em quadrinhos.  

Visa à formação de um leitor autônomo, por meio de atividades e textos variados, 

incluindo os gêneros reportagem e entrevista.  

Propõe atividades de oralidade pública e intercâmbio conversacional em sala de aula, 

por meio dos gêneros fábula, texto e apresentação teatral.  

Propõe atividades referentes à prática de produção de textos envolvendo o gênero 

cartaz de campanha.  

Trabalha com o gênero receita, destacando as palavras que indicam ações a serem 

executadas no preparo de uma receita.  

MATEMÁTICA  

Propicia a coleta, a classificação e a representação de dados referentes a variáveis 

categóricas, por meio de tabelas e gráficos.  

Apresenta jogos que resgatam os conhecimentos prévios do aluno e servem como 

atividades introdutórias para novos conteúdos.  

Trabalha os conhecimentos matemáticos por meio das cinco unidades temáticas 

previstas na BNCC: números, álgebra, geometria, grandezas e medidas e probabilidade e 

estatística  

Possui atividades que abordam o significado de medida, destacando as medidas de 

comprimento por meio de unidades convencionais e não convencionais, permitindo 

estimativas e comparações.  

Apresenta problemas que envolvem diferentes significados de multiplicação e de 

divisão, contendo adição de parcelas iguais, configuração retangular, repartição em partes 

iguais e medidas. 

Possui atividades que privilegiam a leitura, a comparação e a ordenação de números 

naturais de quatro ordens.  

Trabalha em um mesmo capítulo o sistema monetário e a planificação, abordando o 

sistema monetário brasileiro e algumas figuras geométricas.  

CIÊNCIAS  
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Privilegia a investigação científica por meio de atividades experimentais a serem 

desenvolvidas individual ou coletivamente.  

Possui atividades que demonstram a importância de repensar atitudes e conscientizar 

quanto aos cuidados necessários com o solo.  

Possui atividades referentes à estrutura do planeta Terra, ressaltando a presença de 

vulcões, terremotos e tsunamis.  

Possibilita ao aluno refletir sobre características, composição e poluição do ar, bem 

como a sua importância para os seres vivos.  

Possibilita a análise das principais características do grupo de animais vertebrados e 

invertebrados e as condições desses seres vivos na natureza.  

Possui conteúdos que trabalham critérios utilizados para o agrupamento e a 

classificação dos seres vivos.  

Promove discussões dos hábitos necessários para a manutenção das saúdes auditiva e 

visual.  

HISTÓRIA  

Destaca semelhanças e diferenças entre o campo e a cidade, ressaltando a cultura e a 

contribuição de muitos povos.  

Retrata os diversos tipos de moradias, destacando aspectos que as caracterizam como 

expressões da cultura e da sociedade de uma época.  

Possui atividades que abordam o trabalho como parte do cotidiano das pessoas e a 

sua evolução ao longo do tempo, nos espaços da cidade e do campo.  

Possui atividades que apresentam os patrimônios históricos e culturais, materiais e 

imateriais, produzidos pela humanidade.  

Trabalha com o entendimento de que os diferentes grupos sociais e étnicos compõem 

as cidades e os municípios, destacando os desafios sociais, culturais e ambientais do lugar 

onde vivem.  

Posiciona historicamente a noção de espaço público e privado, destacando aspectos 

da cultura e do lazer.  

Apresenta a formação cultural da população brasileira, enfatizando a importância e os 

significados dos lugares de memória.  

GEOGRAFIA  

Apresenta a importância e as principais características em relação às paisagens do 

campo e da cidade.  

Propõe discussões sobre consumo, ambiente e problemas ambientais por meio da 

análise dos aspectos geográficos e físicos do município.  

Atividades que destacam aspectos das principais atividades culturais e econômicas 

que são desenvolvidas na cidade.  

Atividades que levam à discussão e à compreensão dos elementos culturais que 
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compõem o campo e que caracterizam as condições de vida das pessoas que vivem nesse 

espaço.  

Diferencia e representa cartograficamente a paisagem da cidade.  

Permite identificar atividades econômicas no espaço rural, destacando as ações do ser 

humano e a importância do trabalho.  

LÍNGUA INGLESA  

Possui conteúdos explorados de forma contextualizada, por meio de vocábulos 

conectados ao significado que eles têm no cotidiano do aluno.  

Possui atividades de estruturação de perguntas e respostas por meio de temáticas 

referentes às características próprias do aluno, tais como nome, idade, data de aniversário, e 

de seus familiares.  

Possui atividades diferenciadas de ampliação vocabular tanto na língua portuguesa, 

quanto na língua inglesa, que exploram o universo do aluno em relação às profissões.  

Incentiva a prática de fazer coleções, possibilitando trocas, diálogos e novas relações 

sociais, bem como o desenvolvimento de habilidades de organização, seriação e contagem.  

Possui brincadeiras e atividades que estimulam a imaginação, a participação do aluno 

e a familiarização com o segundo idioma.  

Possui atividades referentes à identificação das fases da vida e dos membros da família.  

ARTE  

Integra as quatro linguagens artísticas propostas na BNCC: Artes Visuais, Dança, Teatro e 

Música.  

Possui atividades que promovem a reflexão crítica acerca dos saberes das diversas 

linguagens artísticas.  

Possibilita a ampliação da experiência estética e dos referenciais artístico-culturais por 

meio das linguagens artísticas.  

Possui atividades em relação ao teatro que destaca duas grandes manifestações 

artísticas brasileiras: Cavalhadas e Boi-bumbá.  

Trabalha com experimentações teatrais, destacando a importância do teatro e de seus 

profissionais.  

Possui propostas de trabalho que envolve técnicas de modelagem, e xilogravura.  

Destaca, como patrimônio cultural brasileiro, a dança e a música do Cacuriá 

maranhense e a Festa do Divino.  

 

ESPECIFICAÇÕES NECESSÁRIAS PARA O 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL  

 

Os materiais didáticos devem ter as seguintes características, sob pena de 

desclassificação:  

MATERIAL DO ALUNO: 04 (quatro) livros didáticos, sendo 01 (um) para cada bimestre, 
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contendo a integração dos seguintes componentes curriculares: Língua Portuguesa, 

Matemática, Ciências, História, Geografia, Língua Inglesa e Arte. Material em formato vertical; 

capa confeccionada em papel resistente, com impressão colorida; miolo impresso em papel 

de qualidade e em quatro cores; destaque para o projeto gráfico adequado à faixa etária do 

aluno; acompanhado de QRCODE; material de apoio no próprio livro, confeccionado em 

papel com gramatura maior que a do miolo, com adesivos; e acabamento em espiral. Material 

didático específico para o trabalho com aspectos regionais relacionados à Unidade 

Federativa da qual o município faz parte. Material em formato vertical, capa confeccionada 

em papel resistente e miolo impresso em quatro cores.  

MATERIAL PARA O PROFESSOR: 04 (quatro) livros didáticos, sendo 01 (um) para cada 

bimestre, contendo a integração dos seguintes componentes curriculares: Língua Portuguesa, 

Matemática, Ciências, História e Geografia. Material em formato vertical; capa confeccionada 

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

quatro cores; acompanhado de QRCODE; material de apoio no próprio livro, confeccionado 

em papel com gramatura maior que a do miolo; e acabamento em espiral. 04 (quatro) livros 

didáticos de Língua Inglesa, sendo 01 (um) para cada bimestre. Material em formato vertical, 

acabamento em espiral, capa confeccionada em papel resistente e miolo impresso em quatro 

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

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

impresso em quatro cores. 01 (um) livro didático anual com orientações metodológicas para as 

aulas de Educação Física específicas para esse ano escolar. Material em formato vertical, 

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

cores. Material didático específico para o trabalho com aspectos regionais relacionados à 

Unidade Federativa da qual o município faz parte. Material em formato vertical, capa 

confeccionada em papel resistente e miolo impresso em quatro cores. 01 (um) CD anual, 

gravado por falantes nativos da Língua Inglesa, com músicas, atividades de listening e textos 

explorados nos capítulos dos livros.  

 

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

ENSINO FUNDAMENTAL  

Os materiais didáticos devem ter as seguintes características, sob pena de 

desclassificação:  

LÍNGUA PORTUGUESA  

Possui capítulo cujo foco de estudo é o trabalho com as fábulas, gênero pertencente 

ao campo artístico-literário, por meio de textos apresentados em discursos direto e indireto, 

visando à comparação por parte do aluno.  
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Trabalha com o gênero matéria de revista, texto da mídia impressa, dirigido ao público 

infanto-juvenil, com a intenção de que os alunos percebam os recursos utilizados em relação à 

organização, à diagramação e à ilustração.  

Possui atividades que permitem ao aluno conhecer os símbolos contidos nas cédulas e 

nas moedas do sistema monetário brasileiro, bem como entender o que eles significam.  

Possui capítulo que contempla atividades que relacionam os animais que aparecem 

nas cédulas com a questão da extinção e da preservação ambiental.  

Possui proposta de produção de texto escrito do gênero texto instrucional, 

contemplando as etapas de planejamento, produção e avaliação do texto.  

Possui capítulo que tem como tema as frutas, sendo o fio condutor para o trabalho com 

diferentes gêneros textuais, em especial a reportagem, o poema e a crônica.  

Utiliza o trabalho com os gêneros canção e infográfico para tratar do tema água, 

destacando a conscientização e sua importância para a natureza e os seres vivos.  

MATEMÁTICA  

Promove o uso do material dourado para que o aluno faça a construção das dezenas, 

das centenas e das unidades de milhar.  

Possui seção específica que utiliza os jogos para a construção de conceitos 

matemáticos.  

Possui 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.  

Possui atividades que trabalham as quatro operações e relacionam a adição à 

subtração, bem como a multiplicação à divisão.  

Possui atividades que têm a intenção de desenvolver no aluno a capacidade de 

localização e movimentação no espaço por meio de situações que utilizam o corpo como 

ponto de referência, retomando a exploração dos conceitos de direita e esquerda.  

Propõe o uso de recursos diferenciados, lúdicos e atrativos para o ensino das frações, 

considerando que elas estão presentes no cotidiano do aluno.  

CIÊNCIAS  

Trabalha as transformações reversíveis e irreversíveis do ponto de vista da matéria e da 

energia.  

Possui atividades que possibilitam ao aluno o entendimento das cadeias alimentares e 

sua importância para a sobrevivência das espécies.  

Trabalha na unidade temática Vida e Evolução as relações ecológicas e os biomas 

específicos.  

Contempla na unidade temática Vida e Evolução o trabalho com o objeto de 

conhecimento corpo humano, com destaque aos diferentes sistemas que o compõem.  

Identifica quais são os pontos cardeais e a importância da bússola e do gnômon como 

instrumentos de auxílio à localização.  
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Aborda como se dá a construção de calendários em diferentes culturas, por meio das 

interferências dos movimentos da Terra e da Lua.  

Privilegia, como objeto de conhecimento, os microrganismos.  

 

HISTÓRIA  

Possui atividades referentes ao processo migratório e às situações que o favorecem.  

Possui conteúdos e atividades que apresentam as dinâmicas internas de migração no 

Brasil a partir dos anos 60 do século XX.  

Possui reflexões e atividades que destacam os processos migratórios para a formação 

do Brasil: os grupos indígenas, a presença portuguesa e a diáspora forçada dos africanos.  

Possui capítulo que trabalha questões históricas da migração, destacando a ação das 

pessoas, dos grupos sociais e das comunidades, no tempo e no espaço.  

Possui atividades que discutem as rotas terrestres, fluviais e marítimas e seus impactos 

para a formação das cidades e as transformações do meio natural.  

Relaciona o mundo da tecnologia com a integração das pessoas e as exclusões sociais 

e culturais.  

 

GEOGRAFIA  

Possui capítulo que ressalta a diversidade do território brasileiro, determinada pelos 

processos migratórios ocorridos no Brasil.  

Privilegia, como objetos de conhecimento, as instâncias de poder público e os canais 

de participação social.  

Trabalha as formas de representação e pensamento espacial, por meio de sistema de 

orientação e elementos constitutivos dos mapas.  

Possui propostas de trabalho que apresentam conteúdos que desenvolvem a 

percepção do aluno quanto às transformações ocorridas no espaço, ao longo do tempo, 

considerando aspectos de conservação e degradação da natureza.  

Destaca as unidades político-administrativas do Brasil e as especificidades de cada uma 

delas.  

Possui conteúdos e atividades que abordam as diferenças e as semelhanças étnico-

culturais no território brasileiro.  

LÍNGUA INGLESA  

Possui atividades que possibilitam o trabalho em grupo, incentivando trocas orais e 

diversas situações de comunicação em sala de aula.  

Possui composto de atividades lúdicas e jogos que têm a intenção de despertar o 

interesse do aluno em aprender vocábulos.  

Trabalha tal idioma por meio de cinco eixos: oralidade, leitura, escrita, conhecimentos 

linguísticos e dimensão intercultural.  
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Valoriza as ferramentas tecnológicas que estão à disposição do aluno e a forma como 

elas podem auxiliá-lo na apreensão de novos conhecimentos, bem como os perigos que 

podem oferecer quando mal utilizadas.  

Trabalha conhecimentos linguísticos, em especial o verbo to be.  

Valoriza os conceitos voltados à sustentabilidade, como reduzir, reutilizar e reciclar, 

enfatizando a importância da ação de cada um na preservação do planeta.  

ARTE  

Destaca a importância do patrimônio cultural brasileiro.  

Destaca o trabalho com teatro, evidenciando contextos, práticas, elementos de 

linguagem e processos de criação como objetos de conhecimento.  

Apresenta o patrimônio cultural, a arte e a tecnologia, como objetos de conhecimento.  

Apresenta dois pintores importantes para as artes visuais, em especial da arte abstrata, 

Wassily Kandinsky e Jackson Pollack.  

Valoriza a dança e os sentimentos que ela pode provocar em cada pessoa, além de 

apresentar as relações entre as partes do corpo na construção do movimento dançado.  

Promove eventos de culminância, nos quais todos os alunos podem expor as produções 

artísticas confeccionadas ao longo do bimestre ou do ano letivo.  

Destaca elementos, notação, criação e registros musicais convencionais e não 

convencionais.  

ESPECIFICAÇÕES NECESSÁRIAS PARA O 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL  

Os materiais didáticos devem ter as seguintes características, sob pena de 

desclassificação:  

MATERIAL DO ALUNO: 04 (quatro) livros didáticos, sendo 01 (um) para cada bimestre, 

contendo a integração dos seguintes componentes curriculares: Língua Portuguesa, 

Matemática, Ciências, História, Geografia, Língua Inglesa e Arte. Material em formato vertical; 

capa confeccionada em papel resistente, com impressão colorida; miolo impresso em papel 

de qualidade e em quatro cores; destaque para o projeto gráfico adequado à faixa etária do 

aluno; acompanhado de QRCODE; material de apoio no próprio livro, confeccionado em 

papel com gramatura maior que a do miolo, com adesivos; e acabamento em espiral. Material 

didático específico para o trabalho com aspectos regionais relacionados à Unidade 

Federativa da qual o município faz parte. Material em formato vertical, capa confeccionada 

em papel resistente e miolo impresso em quatro cores.  

MATERIAL DO PROFESSOR: 04 (quatro) livros didáticos, sendo 01 (um) para cada bimestre, 

contendo a integração dos seguintes componentes curriculares: Língua Portuguesa, 

Matemática, Ciências, História e Geografia. Material em formato vertical; capa confeccionada 

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

quatro cores; acompanhado de QRCODE; material de apoio no próprio livro, confeccionado 

em papel com gramatura maior que a do miolo; e acabamento em espiral. 04 (quatro) livros 
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didáticos de Língua Inglesa, sendo 01 (um) para cada bimestre. Material em formato vertical, 

acabamento em espiral, capa confeccionada em papel resistente e miolo impresso em quatro 

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

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

impresso em quatro cores. 01 (um) livro didático anual com orientações metodológicas para as 

aulas de Educação Física específicas para esse ano escolar. Material em formato vertical, 

acabamento em espiral, capa confeccionada em papel resistente e miolo impresso em quatro 

cores. Material didático específico para o trabalho com aspectos regionais relacionados à 

Unidade Federativa da qual o município faz parte. Material em formato vertical, capa 

confeccionada em papel resistente e miolo impresso em quatro cores. 01 (um) CD anual, 

gravado por falantes nativos da Língua Inglesa, com músicas, atividades de listening e textos 

explorados nos capítulos dos livros.  

ESPECIFICAÇÕES NECESSÁRIAS POR COMPONENTE CURRICULAR PARA O 5º ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL  

Os materiais didáticos devem ter as seguintes características, sob pena de 

desclassificação:  

LÍNGUA PORTUGUESA  

Possui 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.  

Apresenta proposta de produção textual do gênero minidicionário humorístico ilustrado, 

bem como as etapas e os direcionamentos necessários para tal produção.  

Trabalha o gênero textual sinopse e suas características.  

Tem como objeto de conhecimento referente às práticas de leitura o gênero lenda, em 

verso e em prosa.  

Trabalha nas práticas de análise linguística os verbos e os tempos verbais.  

 

MATEMÁTICA  

Possui atividades que desenvolvem o senso crítico do aluno em relação aos seus hábitos 

de uso e de consumo no sentido geral, destacando noções de Educação Financeira.  

Possui atividades que estimulam o aluno quanto à análise de situações reais e propõem 

problematizações com possibilidades de resoluções por meio de vários enfoques, contribuindo 

com os desenvolvimentos da criatividade e da intuição matemática.  

Possui atividades de leitura e interpretação de tabelas e gráficos que estimulam a 

utilização dessa linguagem na comunicação cotidiana do aluno.  

Possui atividades que utilizam malhas quadriculadas para representar e localizar a 

posição de pessoas e objetos no espaço.  

Possui capítulo específico que destaca a utilização dos números racionais no cotidiano 

do aluno, contemplando a análise, a interpretação, a formulação e a resolução de problemas.  



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

 

Praça 28 de Setembro, S/N – Centro – Tel: (32) 3551-8150 – CEP 36.520-000 – Visconde do Rio Branco-MG. 

50 
 

 

Possui problemas e atividades que envolvem a probabilidade como uma estratégia de 

ensino.  

CIÊNCIAS  

Possui conteúdos que apresentam o processo de digestão no organismo humano e os 

órgãos responsáveis por ele.  

Possui 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 ocorrido no corpo humano.  

Tem como objeto de conhecimento a nutrição do organismo e a alimentação 

saudável.  

Destaca a importância da conscientização quanto ao comportamento de jogar lixo 

nos ambientes públicos e apresenta os impactos dessa ação para o meio ambiente.  

Privilegia atividades de observação, o trabalho com o registro dessas observações e a 

relação da ciência e da tecnologia nesse processo.  

HISTÓRIA  

Possui conteúdos que apresentam as formas de organização social e política 

relacionadas à noção de Estado.  

Relaciona a noção de cidadania aos princípios de respeito à diversidade, à pluralidade 

e aos direitos humanos.  

Tem como objeto de conhecimento o surgimento da escrita e como ela serve de fonte 

para a transmissão de saberes, culturas e histórias.  

Promove as tradições orais e a valorização da memória.  

Apresenta alguns patrimônios da humanidade representados no mapa-múndi.  

Apresenta diferentes formas de marcação da passagem do tempo.  

 

GEOGRAFIA  

Possui atividades que destacam aspectos relacionados ao aumento da população 

urbana no Brasil e suas consequências.  

Possui propostas de atividades que incentivam a pesquisa pelos arredores da escola 

como ponto de partida para o estudo da qualidade ambiental.  

Possui conteúdos que abordam o êxodo rural e o processo de migração.  

Aborda as formas de representação dos conceitos geográficos e o pensamento 

espacial.  

Possui atividades que propõem identificar e comparar as mudanças dos tipos de 

trabalho e desenvolvimento tecnológico na agropecuária, na indústria, no comércio e nos 

serviços.  

LÍNGUA INGLESA  

Possui proposta de trabalho relacionada ao estudo das horas.  
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Possui atividades que possibilitam ao aluno conhecer a função de glossários, dicionários 

ilustrados e dicionários bilíngues.  

Possui proposta de trabalho que permite que o aluno identifique o uso de pronomes 

pessoais para discriminar o sujeito em uma oração.  

Possui proposta pedagógica que valoriza a arte como preservação e manifestação da 

cultura humana, promovendo um trabalho interdisciplinar entre a Língua Inglesa e a Arte.  

Possui atividades que têm como foco comunicativo o uso dos pronomes interrogativos 

what e where para obter informações pessoais e identificar o país de origem de alguém.  

ARTE  

Possibilita o conhecimento em relação ao Surrealismo por meio das Artes Visuais com o 

reconhecimento de obras de arte desse período.  

Propicia a experimentação e a criação de obras de arte surrealistas utilizando a técnica 

da decalcomania.  

Possui atividades que possibilitam ao aluno perceber e explorar os elementos 

constitutivos da música, por meio de jogos, brincadeiras, canções e práticas diversas de 

composição/criação, execução e apreciação musical.  

Tem como objeto de conhecimento os processos de criação, de forma que o aluno 

possa experimentar possibilidades criativas de movimento e de voz na criação de um 

personagem teatral.  

Possui atividades que exploram diferentes tecnologias e recursos digitais quanto aos 

processos de criação artística.  

DESCRIÇÃO DA COLEÇÃO DO 6.º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL  

Para o aluno  

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

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

Geografia, Língua Inglesa e Arte. Material alinhado à BNCC, 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; acompanhado de QR codes; material de apoio no próprio livro, confeccionado em 

papel com gramatura maior que a do miolo; e acabamento em espiral. Para o professor  

• 04 (quatro) volumes para cada componente curricular: Língua Portuguesa, 

Matemática, Ciências, História, Geografia, Língua Inglesa e Arte, sendo 01 (um) para cada 

bimestre, com encadernação anual. Material alinhado à BNCC, em formato vertical; capa 

confeccionada em papel resistente, com impressão colorida; miolo impresso em papel de 

qualidade e em quatro cores; acompanhado de QR codes; material de apoio no próprio livro; 

e acabamento em espiral.  

• 01 (um) livro didático de Educação Física com orientações metodológicas específicas 

para esse ano escolar. Material alinhado à BNCC, em formato vertical, acabamento em 
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espiral, capa confeccionada em papel resistente e miolo impresso em quatro cores.  

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

atividades de listening e textos explorados nos capítulos dos livros.  

• Mapa curricular integrado, ao final de cada volume dos livros didáticos do professor, o 

qual apresenta os objetos do conhecimento e as habilidades previstas na BNCC relacionando-

as às páginas do Livro Didático Integrado.  

ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL POR COMPONENTE CURRICULAR PARA O 6.º ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL LÍNGUA PORTUGUESA  

• Material didático de Língua Portuguesa para o 6.º ano do Ensino Fundamental que: o 

contempla seção cujo objetivo é apresentar estratégias de interpretação e de análise por 

meio de uma leitura dialógica entre textos e contextos, considerando as condições de 

produção e de leitura; o promove o trabalho de análise linguística, privilegiando uma 

introdução às noções e às finalidades dos elementos coesivos; o desenvolve o trabalho com o 

gênero mapa conceitual, com a intenção de que o aluno possa reconhecer características de 

composição e estilo, bem como a função sociocomunicativa desse gênero; o trabalha com o 

gênero tutorial, por meio de produção de texto oral, com o objetivo de incentivar os alunos a 

planejarem as próprias falas e a desenvolverem uma sequência explicativa que fique clara 

para o interlocutor; o disponibiliza código para acesso, por meio de aplicativo, a experiências 

com Realidade Aumentada.  

MATEMÁTICA  

• Material didático de Matemática para o 6.º ano do Ensino Fundamental que: o 

apresenta a história da matemática com o intuito de despertar o interesse do aluno para esse 

componente curricular; o apresenta textos autênticos, com temas atuais e de interesse social, e 

atividades contextualizadas à realidade do aluno; o contempla atividades que exploram 

diferentes tipos de representação de informações, tais como gráficos e tabelas; o tem como 

objeto de conhecimento o sistema de numeração decimal, apresentando suas características, 

leitura, escrita e comparação entre números naturais e números racionais representados na 

forma decimal; o disponibiliza código para acesso, por meio de aplicativo, a experiências com 

Realidade Aumentada.  

CIÊNCIAS  

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

contempla experimentos variados e a elaboração de modelos científicos que auxiliam o aluno 

na compreensão dos conteúdos; o promove o estímulo à alfabetização e ao letramento 

científicos, aliados à abordagem do tema curricular transversal Ciência e Tecnologia; o utiliza 

textos de diferentes gêneros, como poemas, músicas, receitas, gráficos, quadrinhos, articulados 

aos conceitos científicos trabalhados nos capítulos; o possibilita a reflexão sobre a importância 

dos movimentos do planeta Terra e da Lua para a existência e a evolução dos seres vivos e do 

meio ambiente; o disponibiliza código para acesso, por meio de aplicativo, a experiências com 
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Realidade Aumentada.  

HISTÓRIA  

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

as lógicas de organização política das sociedades da Antiguidade Clássica (Grécia e Roma), 

bem como dos diferentes reinos e impérios da África; o promove a análise da passagem do 

mundo antigo para o mundo medieval, com base na fragmentação do poder político na 

Idade Média; o identifica e explica o Mediterrâneo como espaço de interação entre as 

sociedades da Europa, da África e do Oriente Médio e descreve as dinâmicas de circulação 

de pessoas, produtos e culturas dessa região; o caracteriza o trabalho e as formas de 

organização social e cultural, incluindo o papel das religiões, além de diferenciar escravidão, 

servidão e trabalho livre no mundo antigo e no medieval; o aborda o papel da mulher no 

mundo antigo e nas sociedades medievais; o disponibiliza código para acesso, por meio de 

aplicativo, a experiências com Realidade Aumentada.  

GEOGRAFIA  

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

contempla conteúdos focados nos princípios de conexão e analogia, além de abordar as 

mudanças de análise de informações em diferentes escalas geográficas; o apresenta 

conteúdos e procedimentos relacionados à leitura de mapas e dados espaciais; o trabalha a 

formação do relevo terrestre, destacando os agentes internos e externos como o intemperismo 

e a erosão; o trata de aspectos relacionados à transformação das paisagens naturais e 

enfatiza a importância da preservação de matas e florestas; o disponibiliza código para 

acesso, por meio de aplicativo, a experiências com Realidade Aumentada.  

LÍNGUA INGLESA  

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

apresenta diferentes países, seu povo e costumes, proporcionando ao aluno conhecer outros 

lugares por meio do livro didático; o possibilita ao aluno reconhecer e utilizar o verbo to be para 

identificar pessoas e fazer descrições; o contempla algumas celebrações e datas 

comemorativas no Brasil e em outros países, a fim de tornar o aprendizado da língua 

estrangeira mais significativo e próximo da realidade do aluno; o aborda vocabulário 

relacionado a alimentos e refeições, abordando a temática alimentação saudável; o 

disponibiliza código para acesso, por meio de aplicativo, a experiências com Realidade 

Aumentada.  

ARTE  

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

o aluno perceba que existem diferentes formas de representar a paisagem: por meio da 

intervenção direta na natureza, da pintura como representação fiel da natureza e da pintura 

como forma de representação irreal; o tem como objeto de conhecimento a comédia e suas 

características; o permite ao aluno refletir sobre a função social do circo, por meio de seu 
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trajeto histórico, bem como de discussões em relação à forma e ao conteúdo na arte circense; 

o trabalha com a Arte Renascentista com o objetivo de apresentar ao aluno saberes sobre os 

procedimentos da pintura do período Renascentista que são utilizados ainda hoje, tais como: 

perspectiva, luz e sombra e composição piramidal; o disponibiliza código para acesso, por 

meio de aplicativo, a experiências com Realidade Aumentada. 

 

DESCRIÇÃO DA COLEÇÃO DO 7.º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL  

Para o aluno  

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

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

Geografia, Língua Inglesa e Arte. Material alinhado à BNCC, 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; acompanhado de QR codes; material de apoio no próprio livro, confeccionado em 

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

Para o professor  

• 04 (quatro) volumes para cada componente curricular: Língua Portuguesa, 

Matemática, Ciências, História, Geografia, Língua Inglesa e Arte, sendo 01 (um) para cada 

bimestre, com encadernação anual. Material alinhado à BNCC, em formato vertical; capa 

confeccionada em papel resistente, com impressão colorida; miolo impresso em papel de 

qualidade e em quatro cores; acompanhado de QR codes; material de apoio no próprio livro; 

e acabamento em espiral.  

• 01 (um) livro didático de Educação Física com orientações metodológicas específicas 

para esse ano escolar. Material alinhado à BNCC, em formato vertical, acabamento em 

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

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

atividades de listening e textos explorados nos capítulos dos livros.  

• Mapa curricular integrado, ao final de cada volume dos livros didáticos do professor, o 

qual apresenta os objetos do conhecimento e as habilidades previstas na BNCC relacionando-

as às páginas do Livro Didático Integrado.  

ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL POR COMPONENTE CURRICULAR PARA O 7.º ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL  

LÍNGUA PORTUGUESA  

• Material didático de Língua Portuguesa para o 7.º ano do Ensino Fundamental que: o 

promove o trabalho com o gênero oral spot radiofônico, relacionando o eixo de oralidade ao 

trabalho de escrita e leitura presente em anúncios publicitários impressos; o trabalha com a 

literatura de cordel, valorizando a cultura brasileira; o possibilita o contato do aluno com o 

edital, um gênero do campo de atuação da vida pública; o aborda temática voltada para a 
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esfera jornalística, com foco especialmente nas funções, nas características e na composição 

de um infográfico; o possibilita ao aluno o contato com a função, as características e a 

composição de uma peça teatral.  

MATEMÁTICA  

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

trabalha adição, subtração, multiplicação e divisão de números inteiros; o desenvolve, por 

meio de atividades, os cálculos de média aritmética e média ponderada, bem como suas 

relações com a amplitude dos dados; o aborda a Educação Financeira por meio de situações 

contextualizadas e condizentes com a realidade do aluno; o promove um trabalho relevante 

de investigação matemática, desenvolvendo a construção do pensamento lógico-

matemático do aluno; o apresenta proposta de trabalho em que o aluno utiliza a regra de três 

em proporcionalidade direta e inversa; o disponibiliza código para acesso, por meio de 

aplicativo, a experiências com Realidade Aumentada.  

CIÊNCIAS  

• Material didático de Ciências para o 7.º ano do Ensino Fundamental que: o tem como 

objeto de conhecimento as características gerais e os órgãos vegetativo e reprodutivo das 

plantas; o permite ao aluno identificar como os avanços da tecnologia auxiliam no tratamento 

e na prevenção de doenças, bem como na melhoria da qualidade de vida das pessoas; o 

estimula a leitura de textos de diferentes gêneros, com destaque para a interpretação de 

gráficos, infográficos e mapas; o possibilita o desenvolvimento de competências 

socioemocionais propostas na BNCC, tais como Autoconsciência, Consciência social e 

Tomada responsável de decisões; o disponibiliza código para acesso, por meio de aplicativo, a 

experiências com Realidade Aumentada.  

HISTÓRIA  

• Material didático de História para o 7.º ano do Ensino Fundamental que: o retrata as 

grandes navegações e as conquistas de novos territórios; o refere à África e suas relações 

sociais, políticas, econômicas, comerciais e culturais, com base na chegada e na influência 

dos europeus; o retrata as diferentes manifestações e produções artística e científica do 

Renascimento nos países europeus; o promove a ressignificação do ser humano e da visão de 

mundo com base no Humanismo, no Renascimento e na chegada ao Novo Mundo; o realiza a 

caracterização e a análise das lógicas comerciais e mercantis da modernidade relacionadas 

às sociedades africanas e ameríndias e à emergência do capitalismo; o disponibiliza código 

para acesso, por meio de aplicativo, a experiências com Realidade Aumentada.  

GEOGRAFIA  

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

apresenta conteúdos e atividades relacionados aos aspectos urbanos e industriais do Brasil; o 

apresenta conteúdos e atividades relacionados aos aspectos rurais do Brasil, destacando o 

extrativismo, a agricultura e a pecuária; o trata da distribuição e do crescimento da população 
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mundial; o apresenta as características e as particularidades de cada região do Brasil: Norte, 

Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste; o possibilita ao aluno compreender a noção de região e 

a de regionalização; o disponibiliza código para acesso, por meio de aplicativo, a experiências 

com Realidade Aumentada.  

LÍNGUA INGLESA  

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

apresenta atividades contextualizadas referentes aos tempos verbais, identificando eventos 

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

pessoas; o trabalha com biografias, destacando as diferentes profissões e a importância de 

cada uma delas para a sociedade; o apresenta atividades e conteúdos relacionados à 

localização, propondo ao aluno a utilização de preposições de lugar e de tempo; o permite ao 

aluno entender a diferença do uso e da estrutura entre o passado simples e o contínuo, por 

meio de diferentes gêneros textuais de mesma temática; o apresenta e sistematiza os 

pronomes oblíquos, destacando o uso e forma e contrastando-os com os pronomes retos; o 

disponibiliza código para acesso, por meio de aplicativo, a experiências com Realidade 

Aumentada.  

ARTE  

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

propostas didáticas que envolvem a cultura afro-brasileira, valorizando a imagem do 

afrodescendente na arte; o disponibiliza conteúdos voltados para manifestações populares e 

representações cênicas, como o teatro; o apresenta diferentes técnicas utilizadas no teatro de 

sombras, para que o aluno possa identificar as imagens reproduzidas e a diferença entre as 

técnicas apresentadas; o dispõe de capítulo específico da música e das artes visuais de dois 

períodos da história: o Classicismo e o Romantismo; o apresenta o teatro de rua e as diferentes 

maneiras de manifestação utilizadas para sua representação, destacando o teatro de 

mamulengos; o disponibiliza código para acesso, por meio de aplicativo, a experiências com 

Realidade Aumentada. 

DESCRIÇÃO DA COLEÇÃO DO 8.º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL  

Para o aluno  

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

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

Geografia, Língua Inglesa e Arte. Material alinhado à BNCC, 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; acompanhado de QR codes; material de apoio no próprio livro, confeccionado em 

papel com gramatura maior que a do miolo; e acabamento em espiral  

Para o professor  

• 04 (quatro) volumes para cada componente curricular: Língua Portuguesa, 
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Matemática, Ciências, História, Geografia, Língua Inglesa e Arte, sendo 01 (um) para cada 

bimestre, com encadernação anual. Material alinhado à BNCC, em formato vertical; capa 

confeccionada em papel resistente, com impressão colorida; miolo impresso em papel de 

qualidade e em quatro cores; acompanhado de QR codes; material de apoio no próprio livro; 

e acabamento em espiral.  

• 01 (um) livro didático de Educação Física com orientações metodológicas específicas 

para esse ano escolar. Material alinhado à BNCC, em formato vertical, acabamento em 

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

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

atividades de listening e textos explorados nos capítulos dos livros.  

• Mapa curricular integrado, ao final de cada volume dos livros didáticos do professor, o 

qual apresenta os objetos do conhecimento e as habilidades previstas na BNCC relacionando-

as às páginas do Livro Didático Integrado.  

ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL POR COMPONENTE CURRICULAR PARA O 8.º ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 

LÍNGUA PORTUGUESA  

• Material didático de Língua Portuguesa para o 8.º ano do Ensino Fundamental que: o 

trabalha a coesão e a coerência como elementos indispensáveis para a harmonização dos 

textos; o contempla propostas que envolvem as linguagens conotativa e denotativa; o 

promove discussões sobre discurso de ódio, com vistas ao mal que pode causar às pessoas e à 

importância da liberdade de expressão; o oferece situações didáticas que envolvem os 

gêneros da arte urbana contemporânea, como o grafite, o slam de poesia e o RAP; o 

contempla proposta voltada aos gêneros manifesto e petição pública, nos quais se destaca o 

interesse coletivo; o aborda questões relacionadas à variação linguística e ao preconceito 

linguístico.  

MATEMÁTICA  

• Material didático de Matemática para o 8.º ano do Ensino Fundamental que: o 

apresenta ao aluno conteúdos relacionados aos elementos da circunferência e do círculo; o 

destaca o trabalho com as expressões algébricas, envolvendo valor numérico, simplificação, 

monômios e polinômios; o tem como objeto de conhecimento os triângulos e os quadriláteros; 

o apresenta ao aluno tipos de amostras usadas em pesquisas amostrais (não censitárias), ou 

seja, pesquisas em que não é utilizada a opinião ou o relato de toda a população; o apresenta 

estudo das probabilidades, com objetivo de desenvolver a análise crítica, a formulação de 

hipóteses e a tomada de decisões diante dos resultados obtidos; o disponibiliza código para 

acesso, por meio de aplicativo, a experiências com Realidade Aumentada.  

CIÊNCIAS  

• Material didático de Ciências para o 8.º ano do Ensino Fundamental que: o apresenta 

os principais conceitos relativos à Eletrostática e à Eletrodinâmica, por meio da apresentação 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

 

Praça 28 de Setembro, S/N – Centro – Tel: (32) 3551-8150 – CEP 36.520-000 – Visconde do Rio Branco-MG. 

58 
 

 

de conceitos básicos, levando o aluno a compreender como se determina a energia elétrica 

consumida pelos aparelhos utilizados em casa; o aborda os conceitos que envolvem as 

máquinas elétricas, relacionando-os com a Eletricidade e o Magnetismo; o apresenta um 

histórico da evolução dos modelos cosmológicos desde a Antiguidade até a atualidade, 

dando ênfase às leis do movimento propostas por Kepler e à lei da gravitação universal de 

Newton; o aborda conceitos fundamentais para a compreensão da dinâmica do clima na 

Terra, como calor, temperatura e meios de transmissão de calor; o apresenta as fases do ciclo 

de vida dos seres humanos e as transformações físicas que ocorrem na adolescência; o 

identifica e descreve os órgãos do sistema reprodutor masculino e do feminino, assim como 

suas funções específicas; o disponibiliza código para acesso, por meio de aplicativo, a 

experiências com Realidade Aumentada.  

HISTÓRIA  

• Material didático de História para o 8.º ano do Ensino Fundamental que: o tem como 

objeto de conhecimento a África, a Ásia e a Europa, com destaque para o nacionalismo, o 

imperialismo e as resistências os seus esses discursos e práticas; o contempla reestruturações 

políticas, econômicas, sociais e culturais do Brasil no século XIX, além das questões do 

escravismo africano e do extermínio dos povos indígenas; o identifica, caracteriza e analisa os 

processos de independência nas Américas; o Contempla propostas de trabalho que retratam 

o fim da Idade Moderna, marcado pela Revolução Francesa e o começo da Idade 

Contemporânea; o que apresenta a Conjuração Mineira como um movimento inspirado na 

independência dos Estados Unidos; o disponibiliza código para acesso, por meio de aplicativo, 

a experiências com Realidade Aumentada.  

GEOGRAFIA  

• Material didático de Geografia para o 8.º ano do Ensino Fundamental que: o 

comtempla atividades que tratam da regionalização dos espaços do globo terrestre no que se 

refere às questões políticas e econômicas; o disponibiliza situações didáticas que abordam as 

regiões polares – Ártico e Antártica; o apresenta aspectos gerais das grandes formações 

vegetais do continente americano por meio de textos, imagens e mapa de distribuição 

geográfica; o trata da questão das hegemonias global e regional estadunidenses e à atual 

ascensão chinesa, que igualmente se dá tanto em âmbito global quanto regional no 

continente americano; o destaca os aspectos socioambientais e socioeconômicos do 

continente africano; o disponibiliza código para acesso, por meio de aplicativo, a experiências 

com Realidade Aumentada.  

LÍNGUA INGLESA  

• Material didático de Língua Inglesa para o 8.º ano do Ensino Fundamental que: o 

contempla proposta de trabalho que envolve filmes de cinema, destacando o trabalho com a 

sinopse; o possibilita ao aluno compreender e utilizar vocabulário relacionado aos alimentos; o 

tem como objeto de conhecimento o trabalho com textos humorísticos; o apresenta situações 
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didáticas em que o aluno pode compreender e utilizar o vocabulário relacionado às compras; 

o aborda o tema consumo por meio de atividades que exploram as capacidades crítica e 

argumentativa dos alunos; o apresenta e discute o gênero textual programação de cinema e 

os detalhes que compõem esse tipo de texto, além de sua função e importância.  

ARTE  

• Material didático de Arte para o 8.º ano do Ensino Fundamental que: o destaca 

aspectos do Naturalismo no teatro; o aborda a pintura corporal indígena como uma 

manifestação artística e distinguível das tribos que a praticam; o destaca os conceitos e as 

técnicas associados ao movimento artístico denominado Pop Art; o aborda aspectos do 

Modernismo, como a dança e o teatro; o tem como conteúdos privilegiados os grandes 

festivais de música popular brasileira (MPB) e o Tropicalismo; o trata a fotografia como 

linguagem da arte, apresentando sua história e importância na representação de outras 

manifestações artísticas. 

 

DESCRIÇÃO DA COLEÇÃO DO 9.º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL  

Para o aluno  

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

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

Geografia, Língua Inglesa e Arte. Material alinhado à BNCC, 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; acompanhado de QR codes; material de apoio no próprio livro, confeccionado em 

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

• 01 (uma) tabela de classificação periódica dos elementos químicos. Para o professor  

• 04 (quatro) volumes para cada componente curricular: Língua Portuguesa, 

Matemática, Ciências, História, Geografia, Língua Inglesa e Arte, sendo 01 (um) para cada 

bimestre, com encadernação anual. Material alinhado à BNCC, em formato vertical; capa 

confeccionada em papel resistente, com impressão colorida; miolo impresso em papel de 

qualidade e em quatro cores; acompanhado de QR codes; material de apoio no próprio livro; 

e acabamento em espiral.  

• 01 (um) livro didático de Educação Física com orientações metodológicas específicas 

para esse ano escolar. Material alinhado à BNCC, em formato vertical, acabamento em 

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

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

atividades de listening e textos explorados nos capítulos dos livros.  

• 01 (uma) tabela de classificação periódica dos elementos químicos.  

• Mapa curricular integrado, ao final de cada volume dos livros didáticos do professor, o 

qual apresenta os objetos do conhecimento e as habilidades previstas na BNCC relacionando-
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as às páginas do Livro Didático Integrado.  

 

ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL POR COMPONENTE CURRICULAR PARA O 9.º ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL LÍNGUA PORTUGUESA  

• Material didático de Língua Portuguesa para 9.º ano do Ensino Fundamental que: o 

contempla atividades que utilizam poemas para o estudo e a análise da língua, possibilitando 

ao aluno compreender as especificidades da linguagem poética: verso, rima, estrofes e ritmo; 

o apresenta as características dos gêneros sinopse e resenha, permitindo que o aluno analise a 

função sociocomunicativa e os elementos que constituem esses gêneros; o tem como objeto 

de conhecimento o gênero artigo de divulgação científica, com propostas de produção de 

textos e análise linguística; o trabalha com gêneros como mesa redonda e carta do leitor, os 

quais oportunizam a exposição de pontos de vista e troca de ideias, visando ao envolvimento 

social na discussão de questões importantes a serem debatidas; o propõe ao aluno, por meio 

do estudo do gênero reportagem, a produção de um podcast; o oferece, no livro do professor, 

sondagens diagnósticas, as quais seguem os padrões estabelecidos pelo Saeb.  

MATEMÁTICA  

• Material didático de Matemática para o 9.º ano do Ensino Fundamental que: o 

contempla propostas didáticas que abordam as equações polinomiais do 2.º grau; o explora as 

propriedades e as operações que envolvem radicais, bem como a racionalização de 

denominadores; o aborda situações do cotidiano para o trabalho com a estatística e a 

matemática financeira; o realiza uma analogia com formas e usos cotidianos, para que os 

alunos compreendam o que são retas paralelas, transversais e perpendiculares; o apresenta ao 

aluno um sistema de coordenadas cartesianas com o auxílio de mapas; o oferece, no livro do 

professor, sondagens diagnósticas, as quais seguem os padrões estabelecidos pelo Saeb; o 

disponibiliza código para acesso, por meio de aplicativo, a experiências com Realidade 

Aumentada.  

CIÊNCIAS  

• Material didático de Ciências para o 9.º ano do Ensino Fundamental que: o promove 

o desenvolvimento de competências socioemocionais, consciência social e tomada de 

decisão responsável, estimulando os alunos na adoção de atitudes que contribuam para a 

conservação da natureza; o possibilita ao aluno compreender a organização dos elementos 

químicos da tabela periódica; o tem como objeto de conhecimento a evolução dos modelos 

atômicos, possibilitando a compreensão de que os modelos são resultado do trabalho de 

muitos cientistas com o objetivo comum de compreender as características e as propriedades 

dos átomos e da matéria; o apresenta os fundamentos que estruturam o conceito de 

ondulatória; o aborda conteúdos relacionados à Diversidade da matéria, Biotecnologia e 

Bioética; o disponibiliza código para acesso, por meio de aplicativo, a experiências com 

Realidade Aumentada.  
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HISTÓRIA  

• Material didático de História para o 9.º ano do Ensino Fundamental que: o retrata o 

governo militar no Brasil, entre os anos 1964 e 1984, e os seus impactos para a sociedade 

brasileira; o propicia o entendimento do contexto histórico da Segunda Guerra Mundial e seus 

impactos para a sociedade mundial; o destaca aspectos relacionados ao Neoliberalismo, à 

globalização e à crise socialista; o identifica, analisa e compara acontecimentos da história, 

desde a Guerra Fria até aos dias atuais; o descreve, analisa e discute o totalitarismo e os 

conflitos mundiais, bem como as motivações para a criação da Organização das Nações 

Unidas (ONU) e dos direitos humanos; o disponibiliza código para acesso, por meio de 

aplicativo, a experiências com Realidade Aumentada.  

GEOGRAFIA  

• Material didático de Geografia para o 9.º ano do Ensino Fundamental que: o 

apresenta a abordagem dos fenômenos geográficos por meio de conceitos como espaço, 

paisagem, lugar, região, território, natureza, sociedade, cultura, escala e tempo; o contempla 

propostas de trabalho e pesquisa com base em técnicas e métodos utilizados por geógrafos 

em sua profissão, como a aplicação de questionários e o levantamento de dados; o aborda as 

características demográficas do continente europeu com base na análise de mapas, gráficos 

e tabelas; o tem como tema central de um dos capítulos, os principais acontecimentos 

políticos e econômicos ocorridos na Nova República, bem como as características sociais do 

Brasil nesse período; o apresenta aos alunos características referentes aos cenários social e 

econômico dos países latino-americanos; o disponibiliza código para acesso, por meio de 

aplicativo, a experiências com Realidade Aumentada.  

LÍNGUA INGLESA  

• Material didático de Língua Inglesa para o 9.º ano do Ensino Fundamental que: o 

propõe o trabalho com os verbos modais em contextos que envolvem o vocabulário referente 

à personalidade; o apresenta situações didáticas que envolvem o gênero artigo de jornal, 

possibilitando a ampliação vocabular relacionada às questões políticas; o contempla situações 

didáticas que envolvem o vocabulário relacionado aos esportes, com enfoque multicultural e 

inclusivo; o apresenta o papel de digital influencers no meio publicitário, analisando os recursos 

persuasivos usados por eles para convencer seus seguidores; o convida o aluno a analisar 

notícias, suas fontes e o modo como elas chegam às pessoas.  

ARTE  

• Material didático de Arte para o 9.º ano do Ensino Fundamental que: o destaca o 

Modernismo no Brasil, evidenciando a Semana de Arte Moderna de 1922; o apresenta o teatro 

e a dança interligados e a disseminação dessa conexão pelo mundo; o promove discussões a 

respeito de aspectos artísticos do Futurismo; o aborda a performance art, abrangendo 

principalmente as linguagens das artes visuais e do teatro; o trabalha a música 

contemporânea erudita, abordando a música acústica (minimalista e aleatória) e a não 
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acústica (concreta e eletrônica), apresentando obras características de cada movimento. 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO  

 

A Assessoria Pedagógica deve ter as seguintes características e especificações, sob 

pena de desclassificação:  

Assessoramento pedagógico realizado por profissionais especializados em áreas 

específicas, com experiência e atuação nas redes públicas de ensino; 

Assessoramento pedagógico que disponibiliza a equipe pedagógica do município 

cursos com temáticas relacionadas à atualidade e voltados à operacionalização do material 

didático COM CARGA HORÁRIA DE 180 HORAS; 

Assessoramento pedagógico que realiza presencial e/ou a distância cursos estruturados 

com a intenção de orientar o educador quanto ao trabalho voltado para a prática 

pedagógica por meio da utilização dos materiais didáticos; 

Assessoramento pedagógico que promove cursos com temáticas voltadas aos campos 

de experiências e aos componentes curriculares propostos na BNCC, contemplando 

conteúdos, estrutura curricular, proposta metodológica e articulação com o ambiente digital 

de aprendizagem; 

Assessoramento pedagógico cuja intenção é o desenvolvimento de novas 

metodologias e a ampliação de possibilidades didáticas; 

Assessoramento pedagógico que promove formações pedagógicas presenciais, digitais 

e/ou remotas (síncronas e/ou assíncronas), com diversidade de temas relacionados à 

educação e ao ensino, podendo acontecer por meio de cursos, encontros, palestras e/ou 

plataformas digitais; 

Assessoramento pedagógico que contempla um programa de implantação e visitas 

realizadas por técnicos e consultores pedagógicos; 

Assessoramento pedagógico que oferece cursos para os professores da rede de ensino, 

os quais contemplam pressupostos teóricos e metodológicos consonantes à BNCC; com 

atendimento permanente e gratuito por meio de contato telefônico (0800), e-mail e whatsapp; 

Assessoramento pedagógico que contempla atendimento pedagógico na área de 

tecnologia educacional, com formação específica e direcionada ao melhor uso do ambiente 

digital de aprendizagem; 

Assessoramento pedagógico que propõe oficinas que privilegiam o uso de estratégias 

diferenciadas e de jogos pedagógicos relacionados aos conteúdos presentes no livro didático; 

que contribui para reflexões e mecanismos que fortalecem as ações colaborativas entre a 

escola e a família, tendo como base o trabalho já realizado por unidades escolares parceiras; 

Assessoramento pedagógico que realiza atendimentos e fornece devolutivas ao 

município a respeito dos instrumentos de avaliações que integram o Sistema de Ensino.  
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA O AMBIENTE DIGITAL DE APRENDIZAGEM  

O ambiente digital de aprendizagem deve ter as seguintes características e 

especificações, sob pena de desclassificação:  

Pressupõe a mediação do professor (modelo híbrido), concebido e desenvolvido com o 

objetivo de fornecer recursos que auxiliem os processos de ensino e de aprendizagem e o seu 

efetivo acompanhamento, articulado ao material didático de referência, de modo a ampliar 

as possibilidades pedagógicas; tem possibilidade de acesso on-line por diferentes dispositivos, 

como desktops, notebooks, tablets e smartphones, por meio de login e senhas individuais.  

Tem ferramentas de comunicação e notificações das atualizações de conteúdo, por 

meio das quais seja possível fazer o envio de e-mail para a classe vinculada e receber 

notificações das atualizações que forem feitas na página.  

Contempla calendário on-line para todos os perfis de usuários, o qual permite agendar 

e acompanhar compromissos e eventos organizados pelos professores e pelos gestores, bem 

como enviar atividades aos alunos; 

Disponibiliza a versão digitalizada dos livros didáticos da coordenação, do professor e 

do aluno, com vídeo aulas disponíveis para alunos e professores, as quais abordam temáticas 

relacionadas aos capítulos do material didático; 

Contempla objetos educacionais digitais, com a finalidade de apoiar o professor 

oferecendo referências digitais que contemplam as temáticas abordadas em sala de aula; 

Oferece a professores e gestores links de acesso aos principais documentos que balizam 

e norteiam a educação brasileira.  

Disponibiliza tutoriais por meio de vídeos e documentos para auxiliar gestores, 

professores e alunos quanto ao uso da plataforma; 

Possibilita a alunos e professores compartilhar documentos em diferentes formatos, links 

da internet, imagens, vídeos, além das atividades produzidas individualmente ou em grupo, 

compondo um portfólio do aluno e da turma; 

Possibilita a professores e gestores o acesso à relação dos alunos da turma, bem como 

às informações sobre o último acesso do aluno e link direto para o progresso individual do 

estudante; 

Disponibiliza sugestões de sequências didáticas para auxiliar o professor em seu 

planejamento.  

Que disponibiliza sala de aula virtual que possibilita ao professor realizar encontros 

síncronos e assíncronos, gerenciar áudios e câmeras, agendar e determinar o tempo de suas 

aulas, interagir com os alunos por meio de um quadro branco e de enquetes e transmitir vídeos 

e áudios; 

Disponibiliza dado objetivo acerca do ponto de partida dos alunos nos estudos, por 
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meio de sondagem específica e que afere o domínio dos conhecimentos prévios, 

especialmente os conceituais, com espaço específico para as notas do aluno, no qual o 

professor gerencia o percurso das atividades e o caderno de notas e o aluno pode acessar os 

seus conceitos, comentários e notas atribuídas individualmente; 

Disponibilizam trilhas de aprendizagem, um recurso de apoio aos processos de ensino e 

de aprendizagem, organizadas em quatro etapas: sondagem, reforço, verificação e saiba 

mais. 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

Ambiente digital de aprendizagem destinado à Educação Infantil que disponibiliza 

conteúdos com caráter essencialmente lúdico, com intencionalidade pedagógica, 

considerando a faixa etária e o estágio de desenvolvimento da criança; 

Ambiente digital da aprendizagem que disponibiliza histórias narradas e animadas, com 

objetos educacionais digitais em formato de vídeos, músicas e jogos que estimulam o 

aprendizado das crianças e promovem a interação entre elas. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO 

EDUCACIONAL  

O Sistema de Acompanhamento da Gestão Educacional deve ter as seguintes 

características e especificações, sob pena de desclassificação:  

O Sistema de Acompanhamento da Gestão Educacional deve ter por objetivo auxiliar o 

gestor público na definição de estratégias que contribuam com a administração escolar, 

favorecendo a compreensão da evolução dos indicadores da rede municipal; 

Sistematiza informações acerca do ensino oferecido pela rede e que traça o perfil da 

qualidade desse ensino, identificando as potencialidades e as possíveis fragilidades da gestão 

escolar permitindo o acesso online aos indicadores, por meio de login e senhas individuais; 

Possibilita o levantamento de informações referentes ao município, por meio de dados 

disponíveis em sites oficiais, para composição do perfil da gestão municipal; 

Apresenta um grupo de indicadores que fornece subsídios para que o gestor tenha uma 

visão mais ampla do município com base na análise de questões referentes às características 

populacionais, sociais e econômicas; 

Disponibiliza um grupo de indicadores que retrata questões relacionadas à gestão por 

meio de uma visão voltada para os recursos financeiros do município; 

Contempla um grupo de indicadores voltados aos aspectos educacionais da rede de 

ensino, abordando informações como matrícula, fluxo, distorção idade-série, proficiência, Ideb, 

entre outros; 

Fornece, na análise de cada indicador, gráficos em diferentes formatos com a 

sistematização dos dados; contempla em cada indicador analisado uma descrição com as 

informações necessárias para que o gestor analise os dados apresentados no gráfico; 
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Apresenta em cada indicador um texto que faz um alerta em relação aos aspectos que 

merecem a atenção do gestor público; 

Atualiza os indicadores, pelo menos duas vezes ao ano, com a intenção de que as 

informações estejam sempre atualizadas, possibilitando a impressão dos relatórios com os 

gráficos e as análises de cada indicador.  

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS NECESSÁRIAS DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO 

ACADÊMICO  

O Sistema de Avaliação do Desempenho Acadêmico deve ter as seguintes 

características e especificações, sob pena de desclassificação:  

Deve possibilitar ao município escolher a aplicação dos testes na modalidade impressa 

ou on-line, atendendo as suas especificidades; 

O Sistema de Avaliação de Desempenho se destina aos alunos do 3º e 7º anos do 

Ensino Fundamental, nos anos em que ocorre a aplicação oficial do Saeb (anos ímpares), e 

para os alunos do 4º e 8º anos do Ensino Fundamental, nos demais anos (pares), composto por 

itens elaborados em conformidade com procedimentos metodológicos específicos da área de 

avaliação externa de aprendizagem em larga escala; composto por testes que identificam a 

evolução da aprendizagem do aluno, no que se refere ao desenvolvimento de novas 

competências e habilidades específicas dos componentes curriculares de Língua Portuguesa, 

Matemática e Ciências, avaliando-os; 

Verifica o nível de proficiência de cada aluno nas seguintes competências: leitora, com 

enfoque na leitura; matemática, com ênfase na resolução de problemas; e científica, com 

foco nos fenômenos naturais e na tecnologia; 

Considera, em sua escala, os mesmos níveis de avaliação da aprendizagem adotados 

pelo Saeb: Abaixo do Básico, Básico, Proficiente e Avançado; 

Contempla questionários, os quais coletam informações da caracterização sócia 

demográfica, repertório cultural, repertório social, motivação, hábitos de estudos e trajetória 

escolar de cada aluno; 

Possibilita ao professor maior clareza e melhor entendimento quanto ao processo de 

aprendizagem de cada aluno, no item avaliado, na medida em que cada um deles avalia 

uma habilidade específica; 

Transforma as respostas dos itens em um escore denominado proficiência, utilizado pela 

Teoria da Resposta ao Item (TRI), tal como as avaliações institucionalizadas pelo MEC;  

Apresenta os resultados por meio da Teoria Clássica dos Testes (TCT) e permite uma 

avaliação quantitativa, possibilitando a análise qualitativa de tais resultados por meio da Teoria 

de Resposta ao Item (TRI); 

Disponibiliza itens elaborados considerando três aspectos: eixo, processo cognitivo e 

situação de uso;  
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Que se ancora em uma matriz de referência, considerando estruturas básicas de 

conhecimento e relacionando-as aos conteúdos trabalhados e aos processos cognitivos pelos 

quais o aluno deve perpassar; 

Apresenta uma proposta curricular elaborada com base nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais, bem como nos documentos que balizam as avaliações nacionais, como o Saeb, e 

as internacionais, como o PISA; 

Disponibiliza os resultados por meio de relatórios, geral e específico (por ano escolar, por 

turma e por escola), possibilitando a análise dos resultados dos alunos de forma individualizada 

e o redirecionamento do trabalho pedagógico; 

Possibilita as análises individual e comparativa da aprendizagem do aluno, auxiliando o 

professor na elaboração de planos de ação diferenciados.  

MATERIAIS E RECURSOS COMPLEMENTARES 

Os materiais devem ter as seguintes características e especificações, sob pena de 

desclassificação:  

 

PARA ALUNO E PROFESSOR  

Agenda escolar consumível para o Ensino Fundamental que contempla adesivos, 

calendário, datas comemorativas, espaço para anotação de notas e datas de provas. 

Material em formato vertical, espiralado e com espaços adequados para o preenchimento; 

Agenda escolar consumível para a Educação Infantil (Grupos 3, 4 e 5 anos) com projeto 

gráfico condizente com essa faixa etária, em formato vertical, espiralada e com espaços 

adequados para a comunicação entre a família e a escola. 

Capa personalizada para o livro didático, a partir de 3 anos. 
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ANEXO II - TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2022 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANO LETIVO 2022 

 

Item Nível/Série Quantidade Alunos Valor da 

Coleção 

2022 unitária  

Ficha Fonte  Total 

1 Maternal I – 1 

anos 

156  

369,50 

698 119 57.642,00 

2 Maternal I – 2 

anos 

160 369,50 698 119 59.120,00 

3 Maternal II – 3 

anos 

360 428,00 698 119 154.080,00 

4 Etapa I – 4 Anos 447 428,00 698 119 191.316,00 

5 Etapa I – 4 Anos 417 428,00 698 119 191.316,00 

6 1º Ano 207 467,48 657 119 96.768,36 

7 2º Ano 219 467,48 657 119 102.378,12 

8 3º Ano 126 467,48 657 119 58.902,48 

9 4º Ano 160 467,48 657 119 74.796,80 

10 5º Ano 146 467,48 657 119 68.252,08 

11 6º Ano 326 571,26 657 119 186.230,76 

12 7º Ano 425 571,26 657 119 242.785,50 

13 8º Ano 425 571,26 657 119 242.785,50 

14 9º Ano 323 571,26 657 119 184.516,98 

TOTAL 1.910.890,58 

        

COLEÇÕES POR SÉRIES PARA OS PROFESSORES:  

 

Item Nível/Série Quantidade Professores 

1 Maternal I – 

1 ano 

13 

2 Maternal I – 

2 anos 

23 

3 Maternal II – 

3 anos 

26 

4 Etapa I – 4 

Anos 

28 

5 Etapa I – 4 

Anos 

13 

6 1º Ano 15 

7 2º Ano 16 

8 3º Ano 15 

9 4º Ano 14 

10 5º Ano 13 

 Português  Matemática Ciências Historia  Geografia  Língua 

inglesa  

Artes 

11 6º Ano 6 6 4 4 4 3 2 

12 7º Ano 5 6 5 4 4 4 3 

13 8º Ano 6 6 5 6 5 5 2 

14 9º Ano 5 4 6 3 4 3 3 
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ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS nº 001/2022 

CONTRATO Nº. ......... /2022 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DIDÁTICO-PEDAGÓGICA E ELABORAÇÃO 

DE MATERIAL DIDÁTICO PARA PROFESSORES E ALUNOS DO COLÉGIO MUNICIPAL RIO BRANCO, 

QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO E A 

EMPRESA.............................. 

  Pelo presente instrumento de Contrato, que entre si celebram, de um lado, a 

Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco – MG, Pessoa Jurídica de Direito Público 

Interno, com sede á Praça 28 de Setembro – Centro, inscrita no CNPJ sob o nº. 18.137.927/0001-

33, neste ato representada pelo Prefeito Municipal Luiz Fábio Antonucci Filho, residente e 

domiciliado neste município, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a 

Empresa..............................., situada à ...............................inscrita no CNPJ sob o nº......................., 

neste ato representada  por.........................residente em .........., CPF nº doravante denominada 

CONTRATADA, têm justo  e contratado em decorrência  do Edital Tomada de Preços nº. 

001/2022 e nos termos do Processo Licitatório nº 019/2022, e observados os preceitos da Lei 

Federal 8.666/93, e suas alterações, que regerá pelas Cláusulas e condições seguintes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO 

1.1. É objeto do presente instrumento, é a contratação da empresa acima citada, 

prestação de serviços de fornecimento de sistema de ensino englobando elaboração de 

material didático-pedagógico, assessoria pedagógica e ambiente virtual e elaboração de 

material, baseada na educação regional (ensino local) para o corpo discente e docente das 

escolas municipais para o ano letivo de 2022, de acordo com as normas e especificações 

descritas nos Anexos do Edital constante do Processo Licitatório, e conforme proposta 

Item Nível/Série Quantidade Alunos Valor da Coleção 2022 unitária 

1 Maternal I – 1 ano 156  

2 Maternal I – 2 anos 160  

3 Maternal II – 3 anos 360  

4 Etapa I – 4 Anos 447  

5 Etapa I – 4 Anos 417  

6 1º Ano 207  

7 2º Ano 219  

8 3º Ano 126  

9 4º Ano 160  

10 5º Ano 146  

11 6º Ano 326  

12 7º Ano 425  

13 8º Ano 425  

14 9º Ano 323  

Valor total ...................................................  
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apresentada. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

2.1 - Os serviços serão realizados em Visconde do Rio Branco, obedecendo às normas do edital 

e especificações da proposta técnica, imediatamente após sua solicitação, através da 

Secretaria Municipal de Educação, para o ano letivo de 2022. 

2.2 - A entrega dos materiais didático-pedagógicos (aluno/professor) elaborados nos termos e 

especificações no Edital, será efetuada bimestralmente exceto G1 (bebês) e G2 (crianças bem 

pequenas) que os kits/materiais serão entregue anual e G3 (crianças bem pequenas) e G4 e 

G5 (crianças pequenas) em volumes semestrais. Os pedidos dos livros deverão ser entregues 

bimestralmente e as entregas deverão ocorrer nas unidades escolares urbanas e rurais. 

2.3 – O corpo docente e discente receberá uma senha para ambiente digital. 

2.3 - O prazo de entrega será de 20 (vinte) dias contados a partir do recebimento da ordem de 

compra. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

3.1 - Pelos serviços contratados, a Contratante pagará à Contratada os valores em sua 

proposta constantes da Cláusula Primeira, sendo o valor total de R$ _________ 

(__________________), incluindo os encargos, inclusive as obrigações e quaisquer despesas 

relativas à contratação dos serviços, segundo quadro abaixo: 

Item Nível/Série Quantidade Alunos 
Valor da Coleção 2022 

unitária 
Total 

1 Maternal I – 1 anos 156   

2 Maternal I – 2 anos 160   

3 Maternal II – 3 anos 360   

4 Etapa I – 4 Anos 447   

5 Etapa I – 4 Anos 417   

6 1º Ano 207   

7 2º Ano 219   

8 3º Ano 126   

9 4º Ano 160   

10 5º Ano 146   

11 6º Ano 326   

12 7º Ano 425   

13 8º Ano 425   

14 9º Ano 323   

Valor total .............................................................................................................  

3.2 - O pagamento a que se refere o presente Contrato será dividido em 08 parcelas, sendo 

cada pedido pedido/entrega dividido de 02 (duas) parcelas. 

3.4 - Para o recebimento do valor correspondente a cada parcela a CONTRATADA deverá 

comprovar mensalmente a regularidade no recolhimento de INSS, FGTS e ISS, devendo ser 

encaminhado juntamente com a Nota Fiscal com o aceite da Secretaria Municipal de 
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Educação. 

3.4.1 - A falta da documentação exigida no item anterior acarretará um novo prazo de 

pagamento a contar da data da entrega dos mesmos. 

3.4.2 - A não emissão das Notas Fiscais por parte da Contratada no prazo estipulado, não 

implicará em reajuste da parcela referente à mesma. 

 

CLÁUSULA QUARTA: REVISÃO DE PREÇOS 

4.1. Os preços poderão ser corrigidos, de acordo com a Lei, buscando manter o equilíbrio 

econômico financeiro do contrato, tanto para mais ou para menos, mediante comprovante 

legal; 

 

CLÁUSULA QUINTA: DOTAÇÃO 

5.1 As despesas decorrentes desta Contratação correrão à conta das seguintes Dotações 

Orçamentárias: 

02.009.003 12 361 0017 2.137 3.3.90.39.00 - Ficha 657 Fonte 119  

02.009.003 12 361 0017 2.277 3.3.90.30.00 - Ficha 676 Fonte 119                                                                                                         

02.009.003 12 365 0017 2.154 3.3.90.30.00 - Ficha 695 Fonte 119                                                                                                              

02.009.003 12 365 0017 2.154 3.3.90.32.00 - Ficha 696 Fonte 119                                                                                                           

02.009.003 12 365 0017 2.154 3.3.90.39.00 - Ficha 698 Fonte 119 

02.009.003 12 361 0017 2.277 3.3.90.32.00 - Ficha 981 Fonte 119 

 

CLÁUSULA SEXTA: OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 

6.1 – DA CONTRATADA: 

a) Cumprir dentro do prazo Contratual, as obrigações assumidas; 

b) Reparar, corrigir, refazer ou substituir imediatamente, às suas expensas, no total ou em 

parte, o objeto do Contrato, em que se verificarem quaisquer tipos de irregularidades, em caso 

do não atendimento das obrigações assumidas; 

c) Atender ao corpo docente sempre que solicitado, para dirimir quaisquer dúvidas que 

venham ocorrer, não acarretando prejuízo ao bom andamento do ensino; 

d) Contratada assume perante a Contratante, a responsabilidade civil, relativamente a 

quaisquer irregularidades nos serviços por elas oferecidos, bem como a deficiência 

comprovada no conteúdo das disciplinas e nos treinamentos e capacitações. 

e) A Contratada não poderá a título algum ceder o objeto do presente Contrato. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS CAUSAS E EXTINÇÃO DO CONTRATO 

7.1. A CONTRATANTE poderá sem prejuízo da multa contratual, promover a rescisão do 

Contrato nos seguintes casos:  

a) A inexecução parcial ou total das obrigações previstas neste Contrato:  
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b) Declaração de Falência ou aceitação do pedido de concordata da CONTRATADA; 

c) Injustificada baixa na qualidade dos serviços oferecidos, nos termos e a juízo da 

CONTRATANTE;  

 

CLÁUSULA OITAVA: MULTA 

8.1 - Ocorrendo o descumprimento de quaisquer das obrigações estipuladas neste Contrato, 

ficará a Contratada sujeita à multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global atualizado do 

Contrato, nos termos da legislação vigente, sem prejuízo da possibilidade de rescisão 

Contratual; 

8.2 – O recolhimento das multas far-se-á em documento expedido pelo Departamento de 

Fazenda da Prefeitura Municipal, devendo efetivar – se no prazo de 10 (dez) dias corridos da 

notificação, ou ainda, quando for o caso, cobrados judicialmente. 

 

CLÁUSULA NONA: VIGÊNCIA 

9.1 - O prazo de vigência deste Contrato iniciará a partir da data de sua assinatura, e terá 

validade de 1 (um ) ano, nos termos da Lei Federal nº. 8666/93 e alterações posteriores, 

obedecendo às quantidades de alunos matriculados por série em cada ano. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: ADITAMENTO 

10.1 - Este Contrato poderá ser prorrogado, alterado, rescindido, elevado ou suprimido, nos 

termos e limites da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, sempre por meio de Termos Aditivos. 

10.2 - Os valores unitários que se referem ao material didático-pedagógico (aluno/professor) 

servirão de base para os aditamentos futuros. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO 

È competente o foro da Comarca de Visconde do Rio Branco, em exclusão de qualquer outro, 

por mais privilegiado que seja para dirimir questões oriundas deste Contrato. 

 E por estarem justos e contratados, assinam o presente Contrato em 03 (três) vias de 

igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo relacionadas. 

 

Visconde do Rio Branco,.......... de .....................de 2022. 

               Luiz Fábio Antonucci Filho                                                  Nome 

Prefeito Municipal                                 Representante Legal da Empresa 

 

TESTEMUNHAS: 1- _________________________________________ 

                         2- ____________________________________________ 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

 

Praça 28 de Setembro, S/N – Centro – Tel: (32) 3551-8150 – CEP 36.520-000 – Visconde do Rio Branco-MG. 

72 
 

 

ANEXO IV – MODELO DE PROPOSTA 

(USAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO  

Visconde do Rio Branco - Minas Gerais 

 

A empresa ______, inscrita no CNPJ sob o Nº. ________, neste ato representada por _________ 

(qualificação: nacionalidade, estado civil, cargo), em atendimento ao disposto no Edital do 

Tomada de Preços nº 001/2022, após análise do referido instrumento convocatório e tendo 

pleno conhecimento do seu conteúdo, se propõe a prestar os serviços,  objeto da presente 

licitação, sob sua inteira responsabilidade, nas condições a seguir: 

1. Propomos para o objeto licitado os preços a seguir indicados, conforme Planilha de 

Orçamento abaixo: 

Item Nível/Série Quantidade Alunos Valor da Coleção 

2022 unitária 

Total 

1 Maternal I – 1 anos 156   

2 Maternal I – 2 anos 160   

3 Maternal II – 3 anos 360   

4 Etapa I – 4 Anos 447   

5 Etapa I – 4 Anos 417   

6 1º Ano 207   

7 2º Ano 219   

8 3º Ano 126   

9 4º Ano 160   

10 5º Ano 146   

11 6º Ano 326   

12 7º Ano 425   

13 8º Ano 425   

14 9º Ano 323   

Valor total .......................................................................................................  

 

 O valor unitário de cada coleção inclui os serviços de treinamento, reciclagem do 

corpo docente, acompanhamento e assessoria, elaboração de manuais e demais 

serviços contidos no Anexo I do Edital. 

2. No preço global estão incluídos todos os custos diretos ou indiretos incluindo impostos, taxas, 

transportes e demais despesas diretas, bem como o material para o corpo docente.  

3. A empresa declara a suficiência do preço proposto para a cobertura de todas as despesas 

que envolvem o objeto licitado. 

4. A presente proposta é valida pelo prazo de 60 (sessenta) dias contados a partir da data de 

assinatura. 

5. A empresa declara estar apta do ponto de vista jurídico, econômico, técnico e operacional 

para o prestação dos serviços que integram esta proposta, bem como, de que se 
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responsabiliza pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras 

suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante.  

6. Os dados da nossa empresa são: 

Nome da Empresa 

 

CNPJ Razão Social Insc. Estadual Registro 

   (  ) Cartório (  ) Junta 

Comercial 

Data do Registro N. do Registro Objeto Social 

   

Endereço completo: 

Fone: Fax Cel E-mail 

    

Responsável pela assinatura do contrato 

(   ) Representante legal da empresa  

Nome CPF 

Nacionalidade R.G Órgão Exp. Data 

   

Estado Civil Cargo Exercido (Função) 

  

Endereço completo: 

Fone: Fax Cel E-mail 

    

As empresas participantes deverão preencher todos os dados do cadastro, tanto os 

solicitados nos campos "PESSOA JURÍDICA" assim como nos campos "PESSOA FÍSICA", sendo 

este último preenchido com os dados do representante "legal" da empresa, que irá assinar o 

Contrato, dar quitações em pagamentos e etc. Nos casos em que haja a obrigação da 

participação de mais de um sócio nos atos acima descritos, a empresa deverá preencher 

quantas fichas forem necessárias com os dados dos sócios que assinarem pela empresa. 

De acordo com a legislação em vigor, eu, _________________, CPF/MF nº. ___________, declaro 

estar ciente da responsabilidade que assumo pelas informações constantes desta ficha de 

cadastro.               

 

_______, ____ de ______________ de _______. 

_______________________________ 

Assinatura e carimbo 

(representante legal) 

Data e Local  
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ANEXO V – TOMADA DE PREÇO Nº. 001/2022 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO – MG 

 

 

A _____________________________________ , inscrita no CNPJ sob o nº 

_____________________________ , com sede na ____________________________________ , por 

intermédio de seu Representante Legal o Sr. (a) _________________________________ portador da 

Carteira de Identidade nº. ______________________________ e do CPF nº. ___________________ , 

DECLARA  para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, 

acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de quatorze anos e 

exercer qualquer atividade em nossa empresa. 

 

Local ______ de _____________________ de _____________ 

 

 

 

Empresa: ___________________________________________________________________ 

 

 

CARIMBO DO CNPJ DA EMPRESA 
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ANEXO VI – TOMADA DE PREÇO Nº. 001/2022 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP 

 

 

A empresa __________________________________________ inscrita no CNPJ sob o nº 

__________________________, por intermédio de seu representante legal Sr.(a) 

________________________________________, portador do Documento de Identidade nº 

___________________, inscrito no CPF sob o nº __________________ DECLARA, sob as penas da Lei, 

que cumpre os requisitos legais para qualificação como ________________________________ 

(incluir a condição da empresa: Micro Empresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), art. 

3º da Lei Complementar n.º 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do 

§ 4º deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 

49 da citada lei. 

 

(  ) Declaramos possuir restrição •  fiscal no(s) documento(s) de habilitação e 

pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº. 123/06 para 

regularização, estando ciente que do contrário, decairá o direito à contratação e sujeitamos 

às sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93. 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

 

 

_________________________ , _________ de _______________ de 2022. 

 

 

________________________________________________ 

(assinatura do representante legal) 

 

 

• Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente. 

 

 

  

 


