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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017 – PMP 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2017 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
DATA DE REALIZAÇÃO: 03/04/2017 
HORÁRIO: 08h00min HORAS - Horário Local 
LOCAL: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Paranaíta – Situada à Rua Alceu Rossi s/ nº., 
Centro  Paranaíta – MT, CEP. 78.590.000 
PREGOEIRA: Luciane Raquel Brauwers 
  

 

LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017 
   

1. PREÂMBULO 
 

 
1.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA - MT através de sua PREGOEIRA, designada 
pelo Decreto Municipal nº 016/2017, torna público para conhecimento de quantos possam se interessar, 
que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO 
GLOBAL, conforme descrito neste edital e seus anexos, de conformidade com as Leis 10.520/2002, 
8.666/93 e com o Decreto Municipal nº. 153/2009 e a Lei Municipal nº. 420/2006, Lei Complementar nº. 
123/2006 e Lei Complementar Municipal nº. 011/2009, demais normas que regem a matéria e de acordo 
com as disposições deste Instrumento, visando à contratação do objeto descrito no item I deste Edital. 
 
1.2. Edital completo poderá ser obtido na Prefeitura e no site: www.paranaita.mt.gov.br, informações pelo 
telefone: (66) 3563-2700, Local: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Paranaíta, situada a Rua 
Alceu Rossi, s/n°. Centro, Paranaíta/MT, CEP: 78.590-000. 
 
1.3. O credenciamento das licitantes interessadas será realizado das 07:30 às 08:00 horas, do dia 03 
de Abril de 2017,  conforme especificações constante no item 4 deste edital. 
 
1.4. Os envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação definidos no objeto 
deste Edital e seus Anexos, deverão ser entregues à Pregoeira até às 08h00min horas do dia 03 de Abril 
de 2017, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Paranaíta, situada à Rua Alceu Rossi s/n, 
Centro – Paranaíta – MT., CEP 78.590-000. 
 
 
 

2. DO OBJETO 
 
2.1. O objeto da presente licitação é Aquisição de Material Pedagógico para atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Educação de Paranaíta/MT, conforme especificações e quantidades 
discriminadas no Anexo I - Formulário Padrão de Proposta deste edital.   

 
 

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1. Poderão participar desta licitação somente quem apresentar a habilitação jurídica, regularidade fiscal, 
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qualificação técnica, qualificação econômico/financeira, bem como objeto social pertinente e compatível 
com o objeto licitado, conforme exigência prevista nas legislações mencionadas no preâmbulo. 
 
3.2. Também só poderão participar as empresas que atenderem a todas as exigências constantes deste 
Edital e seus Anexos, correndo por sua conta todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de 
suas propostas, não sendo devida nenhuma indenização às licitantes pela realização de tais atos. 
 
3.3. Os documentos serão conferidos no ato da abertura do envelope nº 2 (envelope de documentos de 
habilitação). 
 
3.4. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas enquadradas em quaisquer das hipóteses 
a seguir: 
a) que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução ou liquidação; 
b) que em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, sejam controladoras, 
coligadas ou subsidiárias entre si. 
c) que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com suspensão por órgão da 
Administração Pública Direta ou Indireta, nas esferas Federal, Estadual ou Municipal, desde que o Ato 
tenha sido publicado na imprensa oficial ou, conforme o caso, pelo órgão em que praticou enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição; 
d) estrangeiras que não funcionem no País; 
 
 

4. DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1. O credenciamento será realizado das 07h30min às 08h00min do dia 03 de Abril de 2017, na Sala 
de Licitações da Prefeitura Municipal de Paranaíta – Situada à Rua Alceu Rossi s/ nº., Centro  Paranaíta – 
MT, CEP. 78.590.000. No início da sessão, cada empresa licitante poderá credenciar apenas um 
representante, o qual deverá identificar-se junto a Pregoeira, quando solicitado, exibindo a respectiva 
cédula de identidade ou documento equivalente. 
 
4.2. Documentos necessários para o Credenciamento da Empresa: 
4.2.1 – Cópia Autenticada do Registro comercial, no caso de empresa individual ou; 
4.2.2 – Certificado da Condição de Microempreendedor Individual ou; 
4.2.3 – Cópia Autenticada do Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores ou; 
4.2.4 – Cópia Autenticada da Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de 
prova de diretoria em exercício; 
4.2.4 – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
4.2.5 – No caso da empresa se enquadrar como Micro Empresa ou Empresa de Pequena Porte: para 
fins de comprovação da condição de Micro ou Pequena Empresa, assim definidas aquelas que se 
enquadram na classificação descrita no Artigo 3º da Lei Complementar 123/2006, as licitantes deverão 
apresentar no momento do CREDENCIAMENTO DECLARAÇÃO contida no ANEXO VIII deste 
Edital. 
4.2.5.1 - Para as empresas enquadradas como Microempreendedor Individual deverão apresentar o 
Certificado da Condição de Microempreendedor Individual e a DECLARAÇÃO contida no Anexo VIII 
deste Edital. 
 
4.3. A empresa se fizer representar por procurador, faz-se necessário o credenciamento através de 
outorga por instrumento público ou particular (Minuta de Carta de Credenciamento - Anexo II), neste 
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último caso, com firma reconhecida em cartório, com menção expressa de que lhe confere amplos 
poderes, inclusive para formular ofertas e lances de preços, para recebimento de intimações e 
notificações, desistência ou não de recursos, bem como demais atos pertinentes ao certame, juntamente 
com uma cópia do Ato Constituição da Empresa. 
 
4.4. Fazendo-se representar a licitante pelo seu sócio-gerente, diretor ou proprietário, deverá 
apresentar cópia autenticada do ato de constituição da empresa ou ato de investidura que habilitem o 
representante, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura.  
 
4.5. As empresas que forem se utilizar das prerrogativas da Lei 123/2006 terão que se manifestar no 
ato do credenciamento, através de Declaração de Porte de Empresa declarando a sua situação de 
enquadramento na situação de Micro Empresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP) conforme 
(DECLARAÇÃO contida no Anexo VIII). 
 
4.5.1 - Para as empresas enquadradas como Microempreendedor Individual deverão apresentar o 
Certificado da Condição de Microempreendedor Individual e a declaração contida no Anexo VIII deste 
Edital. 
 
4.6. Os documentos que credenciam o representante deverão ser entregues separadamente dos 
envelopes de números 01 e 02. 
 
4.7. Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante. 
 
4.8. A falta ou incorreção dos documentos mencionados nos itens 4.2, 4.3. e 4.4. não implicará a exclusão 
da empresa em participar do certame, mas impedirá o representante de manifestar-se na apresentação de 
lances verbais e demais fases do procedimento licitatório, enquanto não suprida a falta ou sanada a 
incorreção.   
 
4.9. A empresa que  apenas apresentar o envelope com a  proposta e a habilitação, não estando presente 
seu representante, deverá apresentar além dos envelopes exigidos nos itens 5.3 e 5.4 deste edital, cópia 
autenticada do ato de constituição da empresa e as empresas que forem se utilizar das prerrogativas da Lei 
123/2006 terão que apresentar junto ao envelope de credenciamento, Declaração de Porte de Empresa 
declarando a sua situação de enquadramento na situação de Micro Empresa (ME) e Empresa de Pequeno 
Porte (EPP) conforme Anexo VIII. 
  
4.10. O envelope do credenciamento deverá ser apresentado fechado, contendo em seu exterior as 
seguintes informações:  
  
ENVELOPE: DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA - MT  
PREGÃO PRESENCIAL N º 014/2017  
RAZÃO SOCIAL E Nº DO CNPJ DO LICITANTE 

 
 

5. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES 
 
5.1. A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços e os 
Documentos de Habilitação será pública, dirigida por uma Pregoeira, em conformidade com este Edital e 
seus Anexos, no local e horário determinados no item 1.2. 
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5.2. Declarada aberta a sessão pela Pregoeira, o representantes da licitante apresentará declaração dando 
ciência de que cumpre(m) plenamente os requisitos de habilitação (Anexo V) e entregara(ão) os 
envelopes contendo a(s) proposta(s) de preços e os documentos de habilitação, não sendo aceita, a partir 
desse momento, a admissão de novos licitantes. 
 
5.3. O envelope da Proposta de Preços deverá ser apresentado fechado, contendo em seu exterior as 
seguintes informações: 
 
ENVELOPE 1 - PROPOSTA DE PREÇOS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA - MT 
PREGÃO PRESENCIALN º 014/2017 
RAZÃO SOCIAL E Nº DO CNPJ DO LICITANTE 
 
5.4. O envelope dos Documentos de Habilitação deverá ser apresentado fechado, contendo em seu 
exterior as seguintes informações: 
 
ENVELOPE 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA - MT 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017 
RAZÃO SOCIAL E Nº DO CNPJ DO LICITANTE 
 
5.5. Inicialmente, será aberto o Envelope 1 - Proposta de Preços - e, após, o Envelope 2- Documentos de 
Habilitação. 
 
 

6. DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
6.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em uma via datilografada ou impressa em papel 
timbrado do licitante, conforme o Formulário Padrão de Proposta (ANEXO I), redigida com clareza 
em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, sem alternativas, emendas, 
rasuras ou entrelinhas devidamente datadas e assinadas na última folha e rubricadas nas demais pelo 
representante legal da licitante. 
 
6.2. Na Proposta de Preços deverão constar, sob pena de desclassificação: 
 
6.2.1. Razão social da licitante, nº do CNPJ/MF, endereço completo, telefone, fax para contato e, se 
possível, endereço eletrônico (e-mail), nº da conta corrente, agência e respectivo Banco; 
 
6.2.2. Prazo de eficácia da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar 
da data de sua apresentação; 
 
6.2.3. Uma única cotação, com preços unitários por item e totais, e valor global da proposta, com apenas 
duas casas decimais após a vírgula, em moeda corrente nacional, expressos em algarismos e por extenso, 
sem previsão inflacionária. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados 
os primeiros, e entre os valores expressos em algarismo e por extenso, será considerado este último; 
 
6.3. Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos 
diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, 
seguros, treinamento, frete, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e 
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seus Anexos. 
 
6.4. Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou incorretamente 
cotados que não tenham causado a desclassificação da mesma por caracterizar preço inexeqüível no 
julgamento das propostas, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos 
de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os  ser fornecidos sem ônus adicionais. 
 
6.5. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das 
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
 
6.6. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às especificações e exigências do 
presente Edital e de seus Anexos e que apresentem omissões, irregularidades ou defeitos capazes de 
dificultar o julgamento. 
 

 
7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 
7.1. No julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço global, 
observado os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de 
desempenho e qualidade definidos neste edital, bem como o disposto nos itens 14.7 e 14.8 deste edital. 
 
7.2. Após a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, o autor da oferta de valor mais baixo 
e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais 
e sucessivos, até a proclamação do vencedor; 
 
7.3. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato  
superveniente e aceito pela Pregoeira. 
 
7.4. Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no item 7.2, poderão os autores das 
melhores propostas, até o máximo de 3 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que 
sejam os preços oferecidos; 
 
7.5. A pregoeira convidará individualmente os licitantes classificados, de forma seqüencial, a apresentar 
lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem 
decrescente de valor. 
 
7.6. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará a exclusão do 
licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para 
efeito de ordenação das propostas. 
 
7.7. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às 
penalidades constantes no item 12 deste Edital. 
 
7.8. Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta escrita de menor 
preço e o valor estimado para a contratação. 
 
7.9. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, a Pregoeira examinará a 
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. 
   
7.10. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de 
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habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias. 
 
7.11. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor, 
sendo lhe adjudicado o objeto do certame. 
  
7.12. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, a pregoeira 
examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do 
proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que 
atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame. 
 
7.13. Nas situações previstas nos subitens 7.8, 7.9 e 7.12, a Pregoeira poderá negociar diretamente com o 
proponente para que seja obtido preço melhor. 
 
7.14. Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes, 
devendo a mesma, ao final, ser assinada pela Pregoeira e os licitantes presentes, ressaltando-se que poderá 
constar a assinatura da equipe de apoio, sendo-lhes facultado esse direito. 
 
 

8. DA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
 
8.1.  A microempresa ou empresa de pequeno porte que desejar usufruir dos benefícios de que trata a Lei 
Complementar n. 123/2006, deverão preencher e apresentar no ato do Credenciamento a Declaração 
constante do Anexo VIII deste Edital, salientando que a falsidade de declaração prestada objetivando 
benefícios da LC 123/2006, caracteriza o crime de que trata o art. 299 do Código Penal Brasileiro, sem 
prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas cabíveis; 
 
8.2.  Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e 
empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 05 % (cinco por 
cento) superiores à proposta mais bem classificada e desde que a melhor oferta inicial não seja de uma 
microempresa ou empresa de pequeno porte.  
 
8.2.1. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
I. A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar proposta de preço 
inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto 
licitado; 
II. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem 
acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem no percentual indicado no caput, 
na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
III. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte 
que se encontre no intervalo estabelecido no caput, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 
aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
IV. Na hipótese da não contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado será adjudicado em 
favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
 
8.3. Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006 e suas alterações, as 
microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito 
de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 
 
8.3.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 
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(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o 
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. Eventual interposição de recurso contra a decisão 
que declara o vencedor do certame não suspenderá o prazo supracitado. 
 
8.3.2. A não regularização da documentação no prazo previsto acima, implicará decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei no 8.666, de 21 de junho 
de 1993, sendo facultado à Administração convocar para nova sessão pública os licitantes remanescentes, 
na ordem de classificação, para contratação, ou revogar a licitação. 
 
 

9. DA HABILITAÇÃO 
 
9.1 As empresas deverão apresentar no Envelope nº 02 os seguintes documentos de habilitação, em plena 
validade: 
 
a) Habilitação jurídica: 
1 – Cédula de Identidade e CPF dos Sócios e ou proprietário; 
2 – Registro comercial, no caso de empresa individual ou; 
3 – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de 
seus administradores ou; 
4 – Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício ou; 
5 – Certificado da Condição de Microempreendedor Individual; 
 
9.1.1. Os documentos relacionados no item 9.1. não precisarão constar do envelope “Documentos de 
Habilitação”, se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão. 
 
b) Regularidade Fiscal: 
1 – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
2 – Prova de inscrição de Contribuinte Estadual; 
3 – Alvará de Localização e Funcionamento – emitido pelo Poder Executivo Municipal da sede do 
licitante; 
4 – Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União; 
5 – Certidão Negativa referente a pendências tributárias e não tributárias controladas pela Secretaria de 
Estado da sede do Licitante, para fins de participação em licitações públicas; 
6 – Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais da sede do licitante; 
7 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 
8 – Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS; 
9 – Comprovar que nada consta no Portal da Transparência do Governo Federal: CADASTRO 
NACIONAL DE EMPRESSAS INIDONEAS E SUSPENSA (CEIS), através de consulta feita no site: 
http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis; 
b.1 - Serão aceitas como prova de regularidade para com as Fazendas, certidões positivas com efeito de 
negativas. 
 
c) Qualificação Técnica 
1 – Registro ou inscrição na Entidade Profissional Competente (junta comercial, sindicato, conselho ou 
associação comercial); 
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2 – Declaração de comprovação de desempenho das atividades pertinentes e compatíveis em 
características, quantidades e prazos (conforme modelo – Anexo III); 
3 – Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do Art. 32, § 2o, 
da Lei 8.666/93 (conforme modelo - Anexo IV); 
4 – Declaração que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 anos, em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de 
aprendiz,  a partir de 14 anos, nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal e art. 27, V, da Lei 
8666/93. (conforme modelo – Anexo VI); 
5 – Declaração de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições e prazo de 
fornecimento para o cumprimento das obrigações objeto da licitação (conforme modelo – Anexo VII); 
 
d) Qualificação Econômico-Financeira 
1 – Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último Exercício Social, já exigíveis e 
apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios; 
2 - O Balanço Patrimonial deverá estar devidamente registrado na Junta Comercial do Estado (Sede do 
Licitante). 
2.1 – No caso do Balanço Patrimonial estiver contido no registro do Livro Diário, deverá anexar 
juntamente ao mesmo o Termo de abertura e Termo de encerramento do respectivo livro. 
3 – O Balanço Patrimonial poderá ser substituído pela Declaração de Opção do SIMPLES nos termos da 
legislação vigente; 
4 – Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor do local do principal 
estabelecimento ou da filial da empresa, em data não superior a 60 (sessenta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar do documento; 
5 – Certidão Simplificada Emitida pela Junta Comercial da sede do licitante comprovando a existência de 
capital social no valor igual ou superior a 2% da contratação, em data não superior a 60 (sessenta) dias da 
data da abertura do certame, se outro prazo não constar do documento; 
5.1 - Para as empresas enquadradas como Microempreendedor Individual, o Capital Social poderá ser 
comprovado através do Certificado da Condição de Microempreendedor Individual; 
 
9.2. As certidões que não apresentarem data de validade, será considerada válida dentro de período de 60 
(sessenta) dias a contar da data da sua emissão. 
 
9.3. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada 
por cartório competente, ou em publicação da imprensa oficial ou em cópias simples, desde que 
acompanhadas dos originais para conferência pela Pregoeira. 
 
9.4. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo 
deste Edital e seus Anexos, a Pregoeira considerará o proponente inabilitado, ressalvado o disposto nos 
artigos 42 a 49 da Lei Complementar Federal nº 123/2006 combinado com a Lei Complementar 
Municipal nº. 011/2009. 
 

 
 

10. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 
10.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá 
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente edital. 
 
10.2. Caberá à Pregoeira decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas. 
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10.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 
certame. 
 
10.4. Quem impedir, perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a realização de 
qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerá em pena detenção, de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos, 
e multa, nos termos do artigo 93 da Lei 8666/93. 
 
 

11. DOS RECURSOS, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 

11.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de 
recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias para apresentação das razões do recurso, ficando 
os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que 
começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 
11.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de 
recurso e a adjudicação do objeto da licitação pela Pregoeira ao vencedor e o encaminhamento do 
processo à autoridade competente para a homologação. 
 
11.3 - Verificado o atendimento das condições de habilitação da licitante classificada em primeiro lugar, 
esta será confirmada vencedora, para adjudicação do objeto da licitação. 
 
11.4. Se a primeira proponente classificada recusar-se a formalizar o ajuste ou estiver impedida de fazê-
lo, no prazo estabelecido neste Edital e sem embargo da aplicação das penalidades nele previstas, será 
examinada a documentação das subseqüentes proponentes classificadas, na ordem de classificação, até o 
encontro de uma proposta que atenda a todas as exigências do edital, sendo a respectiva proponente 
declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto da licitação. 
 
11.5. Declarada a vencedora, as proponentes presentes deverão manifestar imediata e motivadamente a 
intenção de recorrer, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões e de 
igual prazo para as contra-razões, contados a partir do término do prazo da(s) recorrente(s), 
independentemente de qualquer comunicado, sendo-lhes assegurada vista dos autos. 
 
11.6. As razões de recurso deverão ser protocoladas, no prazo supra, junto à Supervisão de Administração 
e Suprimentos, no endereço e horário constantes do preâmbulo deste instrumento. 
 
11.6.1. A falta de manifestação imediata e motivada de licitante importará a decadência do direito de 
recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor, nos termos do disposto no item 
XIV do artigo 13 do Decreto Municipal  nº 153/2009. 
 
11.6.2. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
11.6.3. Decididos os recursos eventualmente interpostos, observados os trâmites legais, será adjudicado o 
objeto da licitação à licitante vencedora e homologado o certame.  
 
11.7. Decorridas as fases anteriores, a decisão será submetida à Autoridade Competente, nos termos do 
artigo 4 inciso XXII da Lei Federal n° 10.520/02. 
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11.7.1. A adjudicação do objeto e a homologação da licitação não obrigam a Administração à contratação 
do objeto licitado. 
 
11.8. O recurso contra decisão da Pregoeira não terá efeito suspensivo. 
 
11.9. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
11.10. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao 
licitante vencedor e homologará o procedimento. 
 
11.11. Os autos do procedimento permanecerão com vista franqueada aos interessados na sede do órgão 
Prefeitura Municipal de Paranaíta – MT. 
 

12. DO CONTRATO 
 
12.1. Como condição para a celebração do contrato o licitante vencedor deverá manter as mesmas 
condições de habilitação. 
 
12.2. Se o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato injustificadamente será aplicada à regra 
seguinte: 
 
12.2.1. Quando o proponente vencedor não apresentar situação regular, no ato da assinatura do contrato, 
será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim 
sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis; 
 
12.2.2. O prazo para assinatura do contrato pelo licitante vencedor será de até três dias úteis depois da 
notificação pela Prefeitura Municipal de Paranaíta/MT, ou da retirada do instrumento, durante a validade 
de sua proposta, sujeitando-se o infrator às sanções previstas no item 12.1.1. 
 
12.3. Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem convocação para a contratação, 
ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos pela sua participação na licitação da qual trata 
este Edital, salvo se ratificadas as condições propostas até o vencimento desse prazo, por igual período. 
 
12.4. Como condição para emissão da Nota de Empenho, o licitante vencedor deverá estar com a 
documentação obrigatória válida, perante a Fazenda Federal, à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 
 
12.5. Se as certidões referidas no item anterior não comprovarem a situação regular do licitante, a sessão 
será retomada e os demais chamados, na ordem de classificação, para fazê-lo nas condições de suas 
respectivas ofertas, observado que a Pregoeira examinará a aceitabilidade quanto ao objeto e valor, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
12.6. A adjudicatária se obriga, nos termos deste Edital, a: 
 
12.6.1. Apresentar a nota fiscal mediante a entrega dos itens no prazo estabelecido neste Edital, contado 
do recebimento da solicitação de fornecimento. 
 
12.6.2. A entrega do objeto adjudicado será conforme solicitação da Prefeitura Municipal, nas 
quantidades definidas neste Edital, e por solicitação do Setor de Competente da Prefeitura Municipal de 
Paranaíta – MT. 
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12.6.3. Aceitar, nas mesmas condições deste edital, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do objeto adjudicado, devendo 
supressões acima desse limite ser resultantes de acordo entre as partes. 
 
12.7. Se a licitante vencedora não cumprir o prazo do item 11.6.2 ou recusar-se em fornecer os itens 
solicitados pelo contratante, sem justificativa formalmente aceita pelo Senhor Prefeito Municipal de 
Paranaíta, Ordenador de Despesas do Órgão, decairá do direito de fornecer o objeto adjudicado, 
sujeitando-se às penalidades dispostas na seção 12 deste Edital de Pregão. 
 
12.8. Se a licitante vencedora, injustificadamente, não apresentar situação regular no ato da feitura da 
assinatura do contrato, a sessão será retomada e os demais licitantes serão chamados, na ordem de 
classificação, para fazê-lo nas condições de suas respectivas ofertas, observado que a Pregoeira examinará 
a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, sujeitando-se o desistente às penalidades constantes da Seção 
12 deste Edital. 
 
12.8.1. Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, a sessão do Pregão será retomada, conforme item 
7.12 deste Edital. 
 
12.9. A Prefeitura Municipal de PARANAÍTA-MT se obriga, nos termos previstos neste Edital a: 
 
12.9.1. Receber os itens adjudicados no certame, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições 
estabelecidas neste Edital; 
 
12.9.1.1. Os produtos serão recusados e devolvidos nas seguintes hipóteses: 
 
a) Se forem entregues em desacordo com as especificações dos requisitos obrigatórios do Anexo I deste 
edital; 
b) Se apresentem vícios de qualidade ou impropriedade para o uso. 
 
12.9.1.2. O recebimento dor produtos far-se-á sempre que solicitado pela prefeitura mediante 
apresentação de Nota Fiscal. 
 
12.9.1.3. O recebimento provisório dos itens adjudicados não implica sua aceitação definitiva. 
 
12.9.1.4. O recebimento definitivo dar-se-á pelo Setor Competente, após a verificação do cumprimento 
das especificações dos itens, nos termos deste Edital e seus anexos e da proposta adjudicatária. 
 
12.9.1.5. Efetuar o pagamento, após o recebimento definitivo dos itens, por meio da Tesouraria, com a 
Fatura/Nota Fiscal devidamente atestada pelo setor Competente da Prefeitura Municipal de Paranaíta – 
MT. 
 

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
13.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste Edital, sujeita a 
contratada a multas, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei n º 8.666/93, incidentes sobre o valor da 
Nota de Empenho, na forma seguinte: 
 
13.1.1 Quanto ao item 11.2.: 
a) atraso até 5 (cinco) dias, multa de 2 % (dois por cento); 
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b) a partir do 6º (sexto) até o limite do 10º (décimo) dia, multa de 4 % (quatro por cento), caracterizando-
se a inexecução total da obrigação a partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso. 
 
13.2. Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou 
parcial do objeto adjudicado, o contratante poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada 
multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado. 
 
13.3. Se a adjudicatária recusar-se a fornecer injustificadamente ou se não apresentar situação regular no 
ato do fornecimento, garantida prévia e ampla defesa, sujeitar-se-á às seguintes penalidades: 
13.3.1. Multa de até 10% sobre o valor adjudicado. 
 
13.3.2. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a Prefeitura 
Municipal de Paranaíta por prazo de até 2 (dois) anos, e; 
 
13.3.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
13.4. A licitante adjudicatária ou contratada que deixar de entregar os itens ou apresentar documentação 
falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, 
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 
garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até 
cinco anos e, se for o caso, será descredenciada do Cadastro de Fornecedores por igual período, caso 
existente, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei. 
 
13.5. A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente descontada da fatura a que fizer 
jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum 
valor a receber desta Prefeitura Municipal de Paranaíta – MT, ser-lhe-á concedido o prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. 
 
13.6. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, 
perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar ao Município de Paranaíta – MT. 

 
 

14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
14.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta dos recursos 
específicos consignados no orçamento do exercício de 2017 seguintes: 
 
09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.30.00.00 – Educação 25%. 
09.001.12.361.0023.2023.3.3.90.30.00.00 – Sal. Educação. 
 
 

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

15.1. É facultado à Pregoeira ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada à inclusão posterior de 
documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 
 
15.2. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação por razões de 
interesse público derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
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justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, 
mediante ato escrito e fundamentado. 
 
15.2.1. A anulação do procedimento induz à do contrato. 
 
15.2.2. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento 
licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver 
suportado no Cumprimento do contrato. 
 
15.3. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta e a 
Prefeitura não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou 
do resultado do processo licitatório. 
 
15.4. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
15.5. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será redesignada para o dia, hora e local definido e novamente 
publicada. 
 
15.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 
incluir se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente normal na 
Prefeitura Municipal de Paranaíta - MT. 
 
15.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, 
desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a 
realização da sessão pública de Pregão. 
 
15.8. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato. 
 
15.9. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente 
Edital e seus Anexos, deverá ser encaminhado, por escrito, à Pregoeira, nas dependências do Setor de 
Licitações e Contratos da Prefeitura no seguinte endereço: situada a Rua Alceu Rossi s/ nº., Centro, 
Município de Paranaíta – MT., Prédio da Prefeitura Municipal, até dois dias úteis antes da data de 
abertura do Pregão. 
 
15.10. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
 
15.11. Aos casos omissos aplicam-se as disposições constantes da Lei 10.520/2002, da Lei 8.666/93 e da 
Lei Municipal nº. 153/2009 e do Decreto Municipal nº. 420/2006 e pelo Decreto Municipal nº. 153/2009, 
subsidiada pela Lei Complementar nº. 123/2006 e Lei Complementar Municipal nº. 011/2009. 
 
15.12. São partes integrantes deste Edital: 
a) ANEXO I – Formulário Padrão de Propostas de Preços; 
b) ANEXO II – Modelo de Minuta de Carta de Credenciamento; 
c) ANEXO III – Modelo de Atestado de Capacidade Técnica; 
d) ANEXO IV – Modelo de Declaração de Fato Superveniente; 
e) ANEXO V – Declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação; 
f) ANEXO VI – Modelos de declaração de não emprego de menores de 18 anos; 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA 

ESTADO DE MATO GROSSO 

CNPJ 03.239.043/0001-12 

 

  

 

 

Rua Alceu Rossi s/nº - Centro – CEP 78590-000 – Paranaíta/MT – Telefax (66) 3563-2700 www.paranaita.mt.gov.br 

g) ANEXO VII – Declaração de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições e 
prazos de fornecimento para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;  
h) ANEXO VIII - Modelo de Declaração de Porte de Empresa; 
i) ANEXO IX – Minuta de Contrato; 
j) ANEXO X - Especificações Técnicas; 
l) ANEXO XI – Número aproximado de Profissionais que participarão do Sistema de Ensino; 
 

Paranaíta/MT, 16 de Março de 2017. 
 
 
Luciane Raquel Brauwers 
Pregoeira 
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ANEXO I 
 

(Papel Timbra do da Empresa) 

 

PROPOSTA DE PREÇO 
 

Licitação: Nº. 014/2017 Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL. Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL 
Consumidor: Prefeitura Municipal de Paranaíta – MT 
Licitante:______________________ CNPJ.: __________________ Tel Fax: (__)__________ 
E-mail: __________________ Tel Celular: (___)_________Endereço:__________________ 
Conta Corrente: ____________ Agência:________________ Banco: ___________________ 
 
ITEM COD. DESCRIÇÃO DE MATERIAL POR 

NIVEIS DE ENSINO 
UNID QUANT. DE 

MATERIAL 
MARCA VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

1 116816-9 
MATERIAL DIDATICO PARA ALUNO 
DO GRUPO 4 EDUCAÇÃO INFANTIL 

UNID 620 
 

 
 

2 116816-9 
MATERIAL DIDATICO PARA ALUNO 
DO GRUPO 5 EDUCAÇÃO INFANTIL 

UNID 680 
 

 
 

3 116816-9 
MATERIAL DIDATICO PARA ALUNO 
DO 1º ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 

UNID 560 
 

 
 

4 116816-9 
MATERIAL DIDATICO PARA ALUNO 
DO 2º ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 

UNID 640 
 

 
 

5 116816-9 
MATERIAL DIDATICO PARA ALUNO 
DO 3º ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 

UNID 680 
 

 
 

6 116816-9 
MATERIAL DIDATICO PARA ALUNO 
DO 4º ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 

UNID 600 
 

 
 

7 116816-9 
MATERIAL DIDATICO PARA ALUNO 
DO 5º ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 

UNID 640 
 

 
 

8 116816-9 
MATERIAL DIDATICO PARA ALUNO 
DO 6º ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 

UNID 640 
 

 
 

9 116816-9 
MATERIAL DIDATICO PARA ALUNO 
DO 7º ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 

UNID 580 
 

 
 

10 116816-9 
MATERIAL DIDATICO PARA ALUNO 
DO 8º ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 

UNID 580 
 

 
 

11 116816-9 
MATERIAL DIDATICO PARA ALUNO 
DO 9º ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 

UNID 500 
 

 
 

VALOR TOTAL R$      
 
Valor Total da Proposta: (por extenso) 
 
Validade da Proposta: Conforme Edital 
 
Prazo de Entrega: Conforme Edital 
 
Condições de Pagamento: Conforme Edital 
 
 

________________________ 
Assinatura e carimbo 
(representante legal) 
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ANEXO II 
 

(Papel timbrado da empresa) 

 
 
 

MINUTA DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 
 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA - MT 
REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
014/2017 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL 
 
 
 
 
 
                                 (Empresa) (Endereço Completo) CNPJ_________________ Inscrição Estadual 
_____________________, representada neste ato pelo seu sócio (nome) Indica o(a) 
Sr.(a)___________________________________________, portador da cédula de identidade 
nº.________________ e CPF nº __________________ como nosso representante legal na Licitação em 
referência, podendo rubricar a documentação de HABILITAÇÃO e das PROPOSTAS, manifestar, prestar 
todos os esclarecimentos à nossa Proposta, dar lances verbais, interpor recursos, desistir de prazos e 
recursos, enfim, praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento do presente Edital de Licitação 
Pregão Presencial nº. 014/2017. 
 
 
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 
 

___________________________ 
(nome e função na empresa) 

 
 

*** ASSINATURA COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO 
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ANEXO III 
 

(Timbre/logomarca da Pessoa Jurídica Emitente) 

 

 

Sugestão de Modelo 
 
 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 
 
 

                                                         A (órgão/empresa emitente) _______________________________ 
localizada à ____________________, com Inscrição Estadual sob nº ____________ e CNPJ sob nº 
______________atesta para os devidos fins que a Empresa 
____________________________________com Inscrição Estadual sob nº ____________ e CNPJ sob nº 
______________, com sede na _______________________, fornece/forneceu os itens relacionados 
abaixo, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra a mesma 
nenhum registro que a desabone. 
   
Relação de Itens: 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Local e Data 
 
 
 
 

_________________________________________________________ 
(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica emitente deste atestado e sua 
assinatura) 
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ANEXO IV 
 

(Papel timbrado da empresa) 

 

 

(Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitação) 
 
 
 
A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA - MT 
REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 014/2017 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL 
 
 
 
                                         A (empresa) _______________________, inscrita no CNPJ nº. 
________________ e Inscrição Estadual nº __________________ por intermédio de seu representante 
legal o (a) Sr.(a) _____________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº. _____________ 
SSP/______ e do CPF nº. ___________________, DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente 
data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
 
 

 
Local e data 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assinatura e carimbo 
(representante legal) 
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ANEXO V 
 

 

(Papel timbrado da empresa) 

 

 

 

(Modelo de Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação) 
 
 
 
 
A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA - MT 
REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 014/2017 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL 
 
 
 
 
A (empresa) _______________________, inscrita no CNPJ nº._______________ e Inscrição Estadual nº 
__________________ por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) ___________________, 
portador(a) da Carteira de Identidade nº. _____________ SSP/______e do CPF nº. 
___________________, DECLARA em atendimento ao previsto no item 5.2 do Edital de Pregão 
Presencial nº 014/2017, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação no 
presente certame. 
 
 
Local e data 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
Assinatura e carimbo 
(representante legal) 

 
 
 
 
 
 
 

 
**** APRESENTAR FORA DOS ENVELOPES 
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ANEXO VI 
 
 

(Papel timbrado da empresa) 

 

 

Modelo da Declaração (Empregador Pessoa Jurídica) 
 
 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA - MT 
REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 014/2017 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 
 
 

A (empresa) _______________________, inscrita no CNPJ nº.________________ e Inscrição Estadual 
nº __________________ por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) _____________________, 
portador(a) da Carteira de Identidade nº. _____________ SSP/______e do CPF nº. 
___________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº. 8.666, de 21 
de junho de 1993, acrescido pela Lei 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 dezesseis anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 
 
 
Local e data 

 
 
 
 

_________________________________ 
Assinatura e carimbo 
(representante legal) 
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ANEXO VII 
 

(Papel timbrado da empresa) 

 

Modelo da Declaração 
 
 
 
 
 
A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA - MT 
REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 014/2017 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL 
 
 
 

 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 
 

A (empresa) ______________________, inscrita no CNPJ nº. _______________ e Inscrição Estadual 
nº.__________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) __________________, 
portador(a) da Carteira de Identidade nº. ___________________ SSP/________ e do CPF nº. 
________________, DECLARA, para os devidos fins de direito legais, sob as penas da Lei que tomou 
conhecimento de todas as informações e das condições e prazo de fornecimento para o cumprimento das 
obrigações objeto da licitação e ter pleno conhecimento da suspensão em caso de desistência dos lances 
depois de registrados. Por ser expressão de verdade firmamos a presente declaração para que atinja todos 
os efeitos legais e cabíveis à espécie. 
 
 
 
 
Local e data 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
Assinatura e carimbo 
(representante legal) 
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ANEXO VIII 
 
 

Modelo de Declaração  
 
 

DECLARAÇÃO DE PORTE DA EMPRESA 
 

 

[Nome da empresa], [qualificação: tipo de sociedade (Ltda, S.A, etc.), endereço completo], inscrita no 

CNPJ sob o nº [xxxx], neste ato representada pelo [cargo] [nome do representante legal], portador da 

Carteira de Identidade nº [xxxx], inscrita no CPF sob o nº [xxxx], DECLARA, sob as penalidades da lei e 

para todos os fins, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do art. 

3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e 

vantagens legalmente instituídas pela referida legislação por não se enquadrar em nenhuma das vedações 

legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006. 

 

Local e data 
 
 
_____________________________________ 
Nome: 
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ANEXO IX 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. XX/2017 
 
 

“TERMO DE CONTRATO PARA 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
PEDAGÓGICO PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 
PARANAÍTA/MT, DE QUE FAZEM 
ENTRE SI O MUNICÍPIO DE 
PARANAÍTA E A EMPRESA 
_______________________” 
 
 

Aos _______ dias do mês de ________, do ano de dois mil e dezessete, o MUNICÍPIO DE 
PARANAÍTA, Estado de Mato Grosso, com sede na Prefeitura Municipal localizada à Rua Alceu Rossi 
s/ nº., inscrita no CNPJ nº. 03.239.043/0001-12, representado neste ato pelo seu Prefeito Municipal, Sr 
Antonio Domingo Rufatto, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade de Paranaíta – MT, 
portador da Cédula de Identidade nº. _________ SSP/__ e CPF nº ______, doravante denominada 
simplesmente de CONTRATANTE e a Empresa __________________, estabelecida à _____________ , 
nº. ___________, ______, na cidade de ________________, inscrita no CNPJ nº._________________ e 
Inscrição Estadual nº.______________, representada neste ato pelo seu representante legal o (a) Sr. (a) 
_________________, _______________, _______________, _______________, portador de Carteira de 
Identidade nº.______________ e CPF nº. _____________, residente à __________________ na cidade 
de _____________, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, vencedora do Pregão 
Presencial nº. 014/2017, em comum acordo celebrar o presente Aquisição de Material Pedagógico para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Paranaíta/MT, que será regido 
pelas seguintes cláusulas: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1. A CONTRATADA fornecerá para a CONTRATANTE, o objeto: a Aquisição de Material 
Pedagógico para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Paranaíta/MT, 
adjudicado de acordo com as necessidades da CONTRATANTE, cujo fornecimento estão discriminados 
a seguir: 
ITEM COD. DESCRIÇÃO DE MATERIAL POR 

NIVEIS DE ENSINO 
UNID QUANT. DE 

MATERIAL 
MARCA VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

1 116816-9 
MATERIAL DIDATICO PARA ALUNO 
DO GRUPO 4 EDUCAÇÃO INFANTIL 

UNID 620 
 

 
 

2 116816-9 
MATERIAL DIDATICO PARA ALUNO 
DO GRUPO 5 EDUCAÇÃO INFANTIL 

UNID 680 
 

 
 

3 116816-9 
MATERIAL DIDATICO PARA ALUNO 
DO 1º ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 

UNID 560 
 

 
 

4 116816-9 
MATERIAL DIDATICO PARA ALUNO 
DO 2º ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 

UNID 640 
 

 
 

5 116816-9 
MATERIAL DIDATICO PARA ALUNO 
DO 3º ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 

UNID 680 
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6 116816-9 
MATERIAL DIDATICO PARA ALUNO 
DO 4º ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 

UNID 600 
 

 
 

7 116816-9 
MATERIAL DIDATICO PARA ALUNO 
DO 5º ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 

UNID 640 
 

 
 

8 116816-9 
MATERIAL DIDATICO PARA ALUNO 
DO 6º ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 

UNID 640 
 

 
 

9 116816-9 
MATERIAL DIDATICO PARA ALUNO 
DO 7º ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 

UNID 580 
 

 
 

10 116816-9 
MATERIAL DIDATICO PARA ALUNO 
DO 8º ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 

UNID 580 
 

 
 

11 116816-9 
MATERIAL DIDATICO PARA ALUNO 
DO 9º ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 

UNID 500 
 

 
 

VALOR TOTAL R$ 
   

 
 

 
1.2. Respeitados os limites dos quantitativos especificados, a Contratada sob nenhum argumento poderá 
deixar de atender as solicitações de fornecimento da Contratante, sob pena de ensejar, além de sanções 
administrativas, a rescisão do presente contrato. 
1.3. São partes integrantes deste Contrato como nele transcritos estivessem o Edital do Pregão Presencial 
nº. 014/2017 e seus Anexos, bem como, a Proposta da Contratada e demais peças que constituem o 
Processo. 

CLÁUSULA SEGUNDA – ENTREGA DO OBJETO 
2.1 – A entrega do objeto se dará de acordo com o pedido realizado pela Secretaria de Educação, no prazo 
de dez dias, da data do pedido, sem custo de frete para a contratante.  

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
3.1 – Para aquisição do material, fica contratado pelo menor preço global, R$ ............... (.........................), 
proposto pela CONTRATADA.  
3.2 – O contrato durante toda sua vigência e execução deverá observar o equilíbrio financeiro nos 
parâmetros da proposta, conjugado na composição de preços dos valores básicos de cada item. 
3.3 – Os pagamentos serão efetuados até 30 (trinta dias) a contar da entrega dos itens, conferencia e atesto 
de recebimento pelo servidor responsável do contrato. 
3.4 – Os objetos danificados na viagem deverão ser substituído com recursos da CONTRATADA, 
concordando na retenção do pagamento referente a quantidade danificada. 
3.5 – A CONTRATANTE, independente das quantias previstas neste instrumento poderá sustar o 
pagamento de qualquer fatura no todo ou em parte, nos seguintes casos; 
a) existência de qualquer débito exigível pela CONTRATANTE. 
3.6 – Os pagamentos serão efetuados pela Tesouraria da CONTRATANTE, após o recebimento do 
serviço. 
3.7. – O pagamento será liberado com as certidões abaixo relacionadas dentro do prazo de validade anexo 
à nota, com emissão por conta da contratada: 
a) Certidão Negativa referente a pendências tributárias e não tributárias controladas pela Secretaria de 
Estado da sede do Licitante, para fins de participação em licitações públicas; 
b) Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais da sede do licitante; 
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 
d) Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS; 
e) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União; 
3.8. A impressão das certidões é de responsabilidade da contratada. 
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CLÁUSULA QUARTA - DA CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES 
4.1. A Capacitação dos profissionais da educação deverá ser oferecida no período em data agendada pela 
Secretaria de Educação. 
4.2.  Os profissionais da educação receberão os treinamentos por área especifica com os materiais que 
serão utilizados no aprendizado dos alunos. 
4.3. A CONTRATADA deverá enviar profissionais até a sede da contratante, assumindo todas as 
despesas de deslocamento, alimentação e hospedagem para oferecer o treinamento. 

 
CLAÚSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
5.1 - A vigência do presente contrato será de um ano, iniciando em ____/___/___ e encerrando 
em____/___/___, podendo ser prorrogado e revisto de acordo a Lei nº 8.666/93. 
5.2 – havendo prorrogação os valores poderão ser reajustado pelo percentual acumulado nos últimos 
12(doze) meses. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO CRÉDITO PELO QUAL CORRERÁ A DESPESA 
6.1 – As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da Dotação Orçamentária: 
09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.30.00.00 – Educação 25%. 
09.001.12.361.0023.2023.3.3.90.30.00.00 –  Sal. Educação. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
7.1 – São direitos e responsabilidades da CONTRATADA: 
a) Cumprir fielmente o presente Contrato, procedendo à entrega e realizando os treinamentos de acordo 
com o contratado. 
b) As despesas de envio dos materiais ficarão por conta da CONTRATADA. 
c) Os custos de devolução serão por conta da CONTRATADA que deverá informar o código de 
autorização junto a transportadora para transporte das mercadorias recusadas. 
d) A qualificação dos professores, bem como o material pedagógico necessário para a capacitação deverá 
estar incluso no valor ofertado. 
7.2 – A CONTRATADA deverá fornecer material pedagógico e treinamento ao quadro de professores 
municipais para o projeto letivo conforme requisitos mínimos descritos abaixo: 

Materiais Didáticos 
1 - Os conteúdos escolares a serem apresentados nos Livros Didáticos do sistema a ser licitado devem ser 
tratados de forma dinâmica e interativa, considerando a diversidade de contextos em que estão inseridos 
os educandos. Os pressupostos metodológicos que fundamentam esta perspectiva devem estar baseados 
na relação conhecimento e contexto, o que favorecerá a continuidade de nossas ações docentes de caráter 
interativo, favorecendo, de maneira significativa, o desenvolvimento dos processos de ensinar e de 
aprender, bem como a relação entre a cultura local e a cultura universal. 
2 - Os instrumentos pedagógicos deverão ser oferecidos de maneira articulada entre si, compondo uma 
organização estruturada para a efetivação do processo de ensino e aprendizagem. 
3 - O Livro Didático deverá ser um material rico na diversidade e qualidade textual, variando em gêneros 
e tipologias, condizentes às faixas etárias, aproximando-se da realidade do aluno e seus textos deverão 
ser apresentados com as devidas referências bibliográficas, respeitando à Lei dos Direitos Autorais. 
4 - Os Livros Didáticos deverão possuir espaços adequados e suficientes tanto para preenchimento tanto 
da linguagem escrita quanto para a linguagem plástica. 
5 - O Livro Didático deverá propiciar a ação educativa por meio de unidades de trabalho que privilegiem 
situações de ensino e de aprendizagem pela interação com o livro e com colegas. 
6 - Todos os Livros Didáticos deverão apresentar Material de Apoio encartado ao final, devendo este 
material contribuir para a realização de propostas lúdicas e para a organização de esquemas de estudo 
necessários para o desenvolvimento da autonomia dos educandos. 
7 - Os Livros Didáticos deverão conter diagramação, fotos, desenhos e ilustrações desenvolvidas 
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especialmente para as necessidades de ensino de cada faixa etária, com ótima qualidade visual. 
8 - O Livro Didático deverá privilegiar situações metodológicas que favoreçam a construção de conceitos 
por meio de pesquisas de diferentes naturezas (de campo, bibliográfica, etc.), oficinas, trabalhos em 
grupo, debates, estudos dirigidos, demonstrações em laboratórios, estudo de textos, entrevistas, visitas e 
observações, propiciando atividades instigantes e reflexivas. 
9 - Os Livros Didáticos devem apresentar ícones e links que remetam alunos e professores à utilização de 
conteúdos educacionais, expostos na ferramenta tecnológica digital. 
10 - A organização do Livro Didático deve ter sido norteada com base nos documentos legais (LDB, 
RCNs, PCNs) como um conjunto de referências e orientações pedagógicas na proposta de ensino e de 
aprendizagem de cada área do conhecimento. 
11 - A licitante deverá apresentar Material Didático para atender alunos com deficiência, mais 
especificamente a Deficiência Visual parcial e total, ou seja, o material apresentado deverá ser no 
formato ampliado e em Braile. 
12 - A proposição curricular de organização dos Livros Didáticos da Educação Infantil e 1º Ano do 
Ensino Fundamental deve estar organizada em conformidade com as orientações previstas nos RCNs, 
nos seguintes eixos: Identidade, Autonomia e Intimidade; Corpo e Movimento; Linguagens da Arte 
(Artes visuais, Música, Teatro e Dança); Natureza de Cultura: Diversidade; Relações Matemáticas e, 
Cultura Oral e Escrita. 
13 - O Livro Didático da Educação Infantil deverá favorecer o desenvolvimento do pensamento, 
explorando as relações que as crianças estabelecem com o meio, com os objetos e o seu próprio corpo. 
14 - A coleção de Livros Didáticos para os alunos do Pré I e Pré II da Educação Infantil deverá ser 
organizada bimestralmente, apresentada no formato horizontal com intuito de respeitar o 
desenvolvimento da coordenação motora e o acabamento deverá ser em lombada quadrada, espiralada.  
15 - A coleção de Livros Didáticos para o professor que atua com o Pré I e Pré II da Educação Infantil 
deverá estar organizada bimestralmente, ser apresentada no formato vertical e com acabamento em 
lombada quadrada, espiralada. 
16 - O Livro Didático para o Pré I e Pré II da Educação Infantil deverá, em cada sequência didática, 
oferecer situações para o educador trabalhar com a criança enquanto sujeito ativo do conhecimento, 
prolongando as suas construções cognitivas e sócio afetivas, preparando-a para a conquista de raciocínios 
e ações necessárias para ultrapassar o nível de elaboração mental em que se encontra.  
17 - A coleção de Livro Didático para a Educação Infantil e o 1º ano do Ensino Fundamental deve ter 
como objetivo principal prestar auxílio ao professor na busca de soluções para os desafios que ocorrem 
rotineiramente, reafirmando a importância da integração entre educar e cuidar. 
18 - De uma maneira geral, os Livros Didáticos para a Educação Infantil deverão possuir as seguintes 
características: suas unidades de trabalho deverão privilegiar situações didáticas, nas quais os alunos 
interajam entre si, com o professor, com o conhecimento e com a comunidade. 
19 - A proposta pedagógica para a Educação Infantil e para o 1º Ano do Ensino Fundamental deverá 
auxiliar a criança a apropriar-se dos conhecimentos e bens culturais constituídos historicamente, 
utilizando as diferentes linguagens (corporal, oral, escrita, plástica, musical, matemática) construindo 
significados que lhe permitam elaborar e reelaborar essas aprendizagens. 
20 - Os objetivos da Educação Infantil e do 1º Ano do Ensino Fundamental, contidos na proposta 
pedagógica do Sistema em análise, devem trabalhar integradamente a construção dos conhecimentos 
físico, social e lógico-matemático, por meio da proposição de atividades práticas, lúdicas, 
contextualizadas e significativas, instigando o aluno a ampliar suas possibilidades cognitivas, afetivas, 
sociais e físicas de compreender o mundo e a si mesmo, por meio de múltiplas relações, favorecendo a 
criação de um ambiente de acolhimento que proporcione segurança e confiança às crianças, garantindo 
oportunidades adequadas a cada faixa etária, promovendo condições para que os alunos possam 
desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma cada vez mais independente, com confiança 
em suas capacidades, percepção de suas limitações e possibilidades, e agindo de acordo com elas. 
Permitindo a criança descobrir, conhecer e familiarizar-se progressivamente com a imagem de seu 
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próprio corpo, sua unidade, suas potencialidades e seus limites, valorizando hábitos de autocuidado com 
a própria saúde e higiene, adotando hábitos que valorizem atitudes relacionadas com a segurança, 
proteção do corpo e cuidados com a aparência. 
21 - As situações pedagógicas previstas, nos Livros Didáticos, deverão contribuir com o 
desenvolvimento das habilidades de manejar formas, técnicas, instrumentos e procedimentos diante dos 
desafios do conhecimento e do saber escolar, assumindo o processo de “conhecer” como algo dinâmico, 
situado em contextos reais, trazendo consigo o compromisso e o interesse de não mantê-lo na 
neutralidade, mas sim, situando-o social e historicamente.  
22 - Os conteúdos dos Livros Didáticos a partir do 2º ano do Ensino Fundamental devem respeitar, em 
cada área do conhecimento/disciplina e entre elas, uma sequência progressiva dos conteúdos, 
previamente discutida e aprovada, garantindo a integração global dos conteúdos e do currículo, cuja 
consequência imediata é o professor dispor de um livro didático que favoreça o ensino e que leve em 
conta os conhecimentos prévios e paralelos em cada área do conhecimento/disciplina. 
23 - O livro de Orientações Metodológicas para o professor de Educação Física, deverá: 

� Conter atividades diversificadas, com vários recursos materiais; 
� Incentivar a participação dos alunos, aprimorando e desenvolvendo todas as capacidades deles, 

a fim de que tenham uma base sólida e preparem-se para situações que exijam práticas mais 
elaboradas; 

� Fazer conexão com a vida dos alunos e as atividades propostas nas aulas; 
� Conter atividades que auxiliem na conexão entre os conteúdos escolares e o cotidiano e atuar 

em uma perspectiva lúdica. 
24 - O Material Didático de Língua Portuguesa para o Ensino Fundamental deverá propor situações de 
ensino para o domínio de habilidades e construção de competências necessárias para a interpretação dos 
diferentes textos que circulam socialmente e, ao mesmo tempo, produção de seus próprios textos para 
atuar de maneira efetiva nas relações sociais, tecnológicas e produtivas na sociedade. 
25 - O Material Didático de Ciências da Natureza para o Ensino Fundamental deverá propor atividades 
exploratórias do diálogo, da elaboração de hipóteses, dos raciocínios similares aos da pesquisa, dos 
requisitos necessários para observação e experimentação, da construção de sínteses, da utilização de 
códigos e linguagens para efetivar registros, da ampliação de conceitos, do conhecimento elaborado por 
ações na comunidade, do desenvolvimento de habilidades comunicativas, da busca de informação e a 
obtenção de dados por meio de recursos diversos (leitura, entrevista, dentre outros). 
26 - O Livro Didático de Matemática para o Ensino Fundamental deverá favorecer uma aprendizagem 
significativa dos conceitos matemáticos por meio de resoluções de problemas, de jogos e do uso de 
materiais manipuláveis, para possibilitem a criatividade na elaboração de estratégias de resolução e busca 
de soluções dos problemas propostos. 
27 - O Material Didático de História para o Ensino Fundamental deverá privilegiar a abordagem de 
temas que explorem as sociedades em seus processos de transformação, resgatando o sentido do passado, 
considerando o trabalho com o presente na exploração dos problemas sociais contemporâneos.  
28 - O Material Didático de Geografia para o Ensino Fundamental deverá contemplar, 
metodologicamente situações de observação, de registro, de descrição, de representação, de pesquisa e de 
problematização dos fenômenos que compõem a paisagem e o espaço geográfico.  
29 - O Material Didático de Arte deve apresentar um conjunto de recursos e ilustrações elucidativas de 
procedimentos que estimulem a criatividade no desenvolvimento dos trabalhos.  
30 - No Material Didático de Inglês, deverão ser apresentados textos representativos de diferentes esferas 
de atividade social, textos de tipos e gêneros diferentes, textos não verbais e textos que integram as 
modalidades verbal e não verbal. Os textos devem apresentar diversidade de suportes originais tais como 
revistas, almanaques, jornais, sítios da internet, periódicos científicos etc.  
31 - O Livro didático do professor do 9º ano do Ensino Fundamental deverá apresentar Sondagens 
Diagnósticas no final do 2º e do 4º bimestres para Língua Portuguesa e Matemática, com os respectivos 
gabaritos (estilo Prova Brasil). 
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32 - Os materiais didáticos pedagógicos devem possuir uma Proposta Pedagógica pertinente às novas 
concepções legislativas para inclusão escolar, na qual não existam critérios ou exigências de natureza 
alguma, nem mecanismos de seleção ou discriminação para o acesso e a permanência com sucesso de 
todos os alunos.  
33 - Os materiais didáticos para o professor deverá conter o material do aluno na íntegra, quadro de 
conteúdos anuais, sugestões de leitura, referenciais didáticos, bem como comentários e resoluções. 
34 - Os materiais deverão apresentar símbolos que remetam ao portal educacional. 
35 - Os objetivos do Ensino Fundamental (do 2º ao 9º ano) contidos na proposta pedagógica do Sistema 
de Ensino analisado devem expressar competências e capacidades, relativas aos aspectos cognitivo, 
afetivo, social e físico, que os alunos estarão desenvolvendo, para que conheçam e compreendam o 
ambiente natural e social em que estejam inseridos, percebendo-se integrante, dependente e agente 
transformador dos mesmos, identificando seus elementos e as interações existentes entre eles, 
desenvolvendo sua capacidade de aprendizagem, tendo em vista a busca, a construção e a apropriação de 
conhecimentos, levando em conta suas competências e habilidades individuais, conhecendo e 
descobrindo como utilizar diferentes fontes de informações e recursos tecnológicos para construir e 
adquirir conhecimentos. 
36 - A Proposta Pedagógica na construção dos livros didáticos para o Ensino Fundamental (do 2º ao 9º 
ano) deve ter por base: 

 
� A apresentação de encaminhamentos metodológicos que propiciem o desenvolvimento de 

diferentes dimensões do ser humano como a capacidade de realizar juízos reflexivos, habilidades 
investigativas, capacidade de raciocinar e de agir contextualizadamente com diversos 
conhecimentos, posturas capazes de lidar com mudanças e de enfrentar desafios, ações 
comunicativas e habilidades linguísticas, processos criativos, postura de trabalho cooperativo, o 
exercício da cidadania por meio de postura indagadora, da consciência dos direitos e deveres e da 
autossatisfação, bem como construções metodológicas que desenvolvam a observação, a 
formulação de hipóteses, a análise, a argumentação, a compreensão, a síntese, a memória, ao 
mesmo tempo em que solicitem posturas que desenvolvam valores quando trabalhem com 
diferenças sociais. 

� Uma construção interacionista, contendo como pressupostos didático-metodológicos a interação 
enquanto pressuposto estruturante que propicia a ampliação do universo de conhecimentos de 
educadores e educandos por meio da relação com os diferentes saberes.  

� A diversidade e Individualidade num movimento dialético entre o singular e o universal, entre o 
mundo objetivo e subjetivo, entre a construção da identidade pessoal e coletiva.   

� Os conhecimentos prévios e aprendizagem significativa enquanto ação dos educadores e educandos 
na experimentação, diagnóstico, intuição, produção de saberes que dão razão e sentido para o 
conhecimento científico. 

� A resolução de problemas ao possibilitar situações que favoreçam a produção de novos 
conhecimentos de educadores e educandos, ao tomar como referência o que já sabem em interação 
com o novo desafio e a cultura, valores e crenças no compartilhamento de um coletivo com 
necessidades e vivências culturais peculiares. 

37 - A Proposta Pedagógica do Sistema de Ensino deve ser fundamentada por meio de atividades 
diversificadas como: músicas, jogos, artes, brincadeiras e conteúdos com utilização de diferentes 
linguagens, entre elas, a verbal, matemática, gráfica, plástica e corporal, como meio para expressar, 
produzir e comunicar ideias, crenças e sentimentos, valorizando ainda o trabalho em grupo, com a 
intenção de desenvolver os aspectos afetivos, físicos e intelectuais dos alunos, bem como integrar a 
família e a comunidade nas atividades escolares. 

Assessoramento Pedagógico 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO 
·  Serviço de assessoramento pedagógico que oferece cursos para cada eixo do conhecimento, conforme a 
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proposta do livro didático, em consonância com os RCNs - Referenciais Curriculares Nacionais para a 
Creche e Educação Infantil, bem como com as demandas do município. 
·  Serviço de assessoramento pedagógico que oferece cursos para cada área do conhecimento, conforme a 
proposta do livro didático, em consonância com os PCNs – Parâmetros Curriculares Nacionais para o 
Ensino Fundamental, bem como com as demandas do município. 
·  Serviço de assessoramento pedagógico realizado por profissionais formados e especializados nos eixos 
e áreas de atuação. 
·  Serviço de assessoramento pedagógico realizado por profissionais com experiência e atuação nas redes 
públicas de ensino. 
·  Serviço de assessoramento pedagógico realizado por profissionais com experiência em formação 
docente e com conhecimento aprofundado sobre os elementos que compõem a solução educacional. 
·  Serviço de assessoramento pedagógico que disponibiliza à equipe pedagógica, o contato com cursos 
referentes às temáticas relacionadas à atualidade e associadas ao material didático. 
·  Serviço de assessoramento pedagógico que disponibiliza cursos e atendimentos com temas referentes à 
operacionalização dos materiais didáticos da Creche e da Educação Infantil. 
·  Serviço de assessoramento pedagógico que apresenta cursos estruturados com a intenção de orientar o 
educador quanto ao trabalho voltado para a prática pedagógica com as crianças da Creche, da Educação 
Infantil e do Ensino Fundamental. 
·  Serviço de assessoramento pedagógico que promove cursos que possibilitam aos educadores a reflexão 
sobre a importância das brincadeiras para as crianças da Creche e da Educação Infantil. 
·  Serviço de assessoramento pedagógico que oferece cursos com a intenção de apresentar ao docente, 
formas de ampliar os métodos de aprender e de ensinar as diferentes linguagens didáticas na Creche e na 
Educação Infantil. 
·  Serviço de assessoramento pedagógico que disponibiliza aos professores da Educação Infantil, cursos 
que visam orientá-lo na realização do seu trabalho educativo, com foco nos processos de interação com a 
criança da Creche e da Educação Infantil. 
·  Serviço de assessoramento pedagógico que promove cursos com temáticas voltadas aos eixos e às áreas 
do conhecimento, contemplando conteúdos, estrutura curricular, proposta metodológica e articulação 
com o ambiente digital de aprendizagem. 
·  Serviço de assessoramento pedagógico cuja intenção é o desenvolvimento de novas metodologias no 
que diz respeito aos conteúdos dos eixos e das áreas do conhecimento. 
·  Serviço de assessoramento pedagógico que atua tanto com a formação pedagógica presencial, quanto à 
distância, com diversidade de temas relacionados à educação e ao ensino, podendo acontecer por meio de 
cursos, palestras, Webconferências e modalidade EAD. 
·  Serviço de assessoramento pedagógico que compreende um programa de implantação da solução 
educacional e visitas técnicas realizadas por técnicos e consultores pedagógicos. 
·  Serviço de assessoramento pedagógico para docentes e equipe pedagógica, realizado por meio de 
cursos e palestras com foco na organização do trabalho pedagógico em sala de aula. 
·  Serviço de assessoramento pedagógico com atendimento permanente, por meio de contato telefônico 
(0800) e e-mail, realizado por especialistas em educação. 
·  Serviço de assessoramento pedagógico composto por atendimento pedagógico na área tecnológica, 
direcionado ao uso do ambiente digital e da qualificação docente, com capacitação específica para uso da 
ferramenta. 
·  Serviço de assessoramento pedagógico que dispõe de cursos, cuja finalidade é ampliar as possibilidades 
didáticas do professor em sala de aula. 
·  Serviço de assessoramento pedagógico que oferece cursos para os professores do Ensino Fundamental 
que contemplam pressupostos teóricos e metodológicos sobre avaliação externa e interna, presentes no 
cotidiano escolar. 
·  Serviço de assessoramento pedagógico que disponibiliza momentos de práticas pedagógicas aos 
docentes, mobilizando-os a utilizar o livro didático integrado ao ambiente digital de aprendizagem. 
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·  Serviço de assessoramento pedagógico que aborda temáticas para Creche e Educação Infantil, tais 
como: múltiplas linguagens, literatura infantil, brincadeiras, Matemática e inserção da criança na cultura 
da escrita. 
·  Serviço de assessoramento pedagógico que aborda temáticas para o Ensino Fundamental, tais como: 
diversidade textual, alfabetização, processos de letramento, ludicidade, alfabetização ambiental, 
alfabetização cartográfica e história da África. 
·  Serviço de assessoramento pedagógico que propõe oficinas, priorizando o uso de jogos pedagógicos e 
estratégias diferenciadas, relacionados aos conteúdos presentes no livro didático. 
·  Serviço de assessoramento pedagógico para professores, equipe técnica e gestores que compõem a rede 
pública de ensino, atendendo o total de 12 horas presenciais e 150 horas a distância. 

Portal contendo conteúdos educacionais 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO AMBIENTE DIGITAL DE APRENDIZAGEM 
·  Ambiente digital de aprendizagem com acesso para alunos, familiares, professores e gestores, por meio 
de logins e senhas individuais. 
·  Ambiente digital de aprendizagem composto por um conjunto de tecnologias e recursos que permitem 
potencializar o aprendizado e o engajamento individualizado do aluno, de acordo com as necessidades e 
o ritmo de cada um. 
·  Ambiente digital de aprendizagem com objetos educacionais interativos para complementação dos 
conteúdos do material didático. 
·  Ambiente digital de aprendizagem que utiliza recursos e ferramentas apropriadas para as crianças da 
Creche/Educação Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental atendendo as especificidades dessa faixa 
etária. 
·  Ambiente digital de aprendizagem que proporciona a alfabetização digital para as crianças da 
Creche/Educação Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental por meio de atividades lúdicas e interativas. 
·  Ambiente digital que integra os conteúdos apresentados no livro didático aos recursos disponíveis na 
ferramenta. 
·  Ambiente digital de aprendizagem organizado em sequências didáticas nas quais o professor pode 
acompanhar o desempenho e o aprendizado de cada aluno, possibilitando melhores abordagens de ensino 
e a adaptação de suas aulas. 
·  Ambiente digital de aprendizagem que possibilita aos professores, aos gestores e aos familiares, o 
acompanhamento e o gerenciamento do aprendizado do aluno, por meio de relatórios, em tempo real, 
com análises inteligentes sobre o seu desempenho ao longo da sua trajetória escolar. 
·  Ambiente digital de aprendizagem que contempla conteúdos didáticos, os quais abrangem todas as 
etapas e níveis de ensino, permitindo a análise das progressões relacionadas ao ensino e a aprendizagem 
dos conteúdos de cada eixo ou área do conhecimento. 
·  Ambiente digital de aprendizagem que permite ao professor, em seu planejamento e cotidiano escolar, 
aplicar avaliações processuais de acordo com o desempenho e necessidade educacional do aluno. 
·  Ambiente digital de aprendizagem que permite ao professor mensurar o registro de atividades e a 
realização de tarefas, por meio de relatórios. 
·  Ambiente digital de aprendizagem com possibilidade de acesso por meio de diferentes dispositivos, 
como desktops, notebooks, tabletes e smartphones, apresentando um design responsivo, ou seja, com 
layout que se adapta às diversas plataformas, por meio das quais pode ser acessado. 
·  Ambiente digital de aprendizagem com acesso web e mobile, conforme o perfil do usuário. 
·  Ambiente digital de aprendizagem que possibilita verificar o tipo e a frequência de acessos do aluno no 
ambiente. 
·  Ambiente digital de aprendizagem que possibilita o envio e o recebimento de mensagens pelos gestores 
e professores, dando autonomia ao destinatário de responder ou não as mensagens. 
·  Ambiente digital de aprendizagem que permite ao professor realizar análises individualizadas quanto ao 
desempenho acadêmico do aluno, permitindo a personalização e adequação do ensino de acordo com o 
aprendizado do aluno. 
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·  Ambiente digital de aprendizagem que oferece conteúdos apropriados e ferramentas adequadas para 
cada eixo ou área do conhecimento, atendendo as proposições previstas em Lei, bem como as 
expectativas da Rede de Ensino quanto à inclusão digital. 
·  Ambiente digital de aprendizagem com itinerários pedagógicos destinados aos alunos do 2º ao 9º anos 
do Ensino Fundamental, divididos em etapas que visam: realizar a avaliação diagnóstica do aluno sobre 
o conteúdo que será trabalhado; a partir do diagnóstico, classificar diante do seu desempenho, o que 
direciona ou não o aluno para o reforço do conteúdo; orientar o trabalho com o livro didático combinado 
com interações de objetos educacionais; avaliar a partir de objetivos claros e aferir o aprendizado de cada 
aluno no trajeto realizado na sequência didática determinada; oferecer ao aluno a oportunidade de 
aprofundar os seus conhecimentos por meio de conteúdo customizado. 
·  Ambiente digital de aprendizagem com processo de aprendizagem voltado aos alunos de 2º ao 9º anos 
do Ensino Fundamental, conduzido por meio de itinerários pedagógicos, os quais permitem incluir 
textos, vídeos, imagens, questões, livros didáticos, jogos, e outros. 
·  Ambiente digital com caminhos indicativos de aprendizagem e relatórios, com intervenções didáticas 
imediatas e pontuais acerca das dúvidas e dificuldades dos alunos do 2º ao 9º anos do Ensino 
Fundamental. 
·  Ambiente digital de aprendizagem que atende as especificidades dos alunos e necessidades pedagógicas 
dos professores do 2º ao 9º anos do Ensino Fundamental, tendo em vista o direcionamento dos conteúdos 
a partir de caminhos que possibilitam diagnóstico, execução e avaliação dos mesmos. 

Programa de Monitoramento da Educação Municipal 
01 - O Sistema de Monitoramento Educacional a ser disponibilizado para uso de nossos profissionais da 
área administrativa deve partir do pressuposto de que para acompanhar o avanço educacional de uma 
realidade não basta considerar apenas um aspecto dela, mas levar em consideração o conjunto de 
características que permitam compreendê-la no seu todo. 
02 - Nos objetivos da ferramenta de avaliação da educação deverá estar contemplado o interesse em 
caracterizar o perfil da gestão e das ações educacionais realizadas no município estabelecendo de modo 
claro e preciso as suas potencialidades e fragilidades 
03 - O Sistema de Monitoramento Educacional deve possibilitar elementos para que seja possível 
conhecer, gerenciar e interpretar as informações sobre os processos e resultados relativos à educação, 
proporcionando em uma gestão da educação municipal informações que: Representem um retrato da 
política educacional municipal; Estabeleçam de modo claro e preciso as potencialidades e desafios da 
gestão escolar; Acompanhem o histórico das informações durante os anos de convênio; Organizem e 
produzam informações, possibilitando o acompanhamento do grau de desenvolvimento das políticas 
educacionais do município e criem subsídios que possibilitem uma visão da Gestão da Educação. 
04 - O Sistema de Monitoramento Educacional deve ter como foco informações capazes de fomentar 
relações significativas entre as unidades escolares e a Prefeitura ou Secretaria de Educação, tendo 
condições de fornecer à Prefeitura parâmetros de comparabilidade sobre a qualidade da educação 
municipal e seus avanços sociais. 
05 - O Sistema de Monitoramento Educacional deve fornecer relatórios técnicos e planos de ação para 
subsidiar a atuação dos gestores educacionais no município. 
06 - O Sistema de Monitoramento Educacional deve ser composto por módulos que interajam entre si a 
fim de produzir informações quantitativas e qualitativas aos responsáveis pelo Sistema de Ensino à 
Prefeitura local e às escolas do município. 
07 - Os módulos do Sistema de Monitoramento Educacional devem agrupar um conjunto de indicadores 
tais como IDEB, Prova Brasil, Taxas de Aprovação, Reprovação e Abandono, que, em seu todo, deverão 
fornecer parâmetros para traçar as potencialidades e as fragilidades da educação municipal no processo 
de implantação do Sistema de Ensino. 
08 - O Sistema de Monitoramento Educacional deverá aglutinar uma gama variada de indicadores 
quantitativos e qualitativos organizados em grupos, que contemplem: 

� As características do município; 
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� Informações sobre gestão e planejamento; 
� Dados sobre o processo ensino – aprendizagem; 
� Informações sobre recursos/investimentos. 

Avaliação de Desempenho dos Alunos 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO 
EDUCACIONAL 
Sistema de acompanhamento com avaliações diagnósticas da aprendizagem para os alunos do 1º ao 9º 
ano, em formato pdf, para os componentes curriculares, Língua Portuguesa e Matemática a serem 
aplicadas com objetivo de diagnosticar o aprendizado dos alunos e verificar os resultados nas diferentes 
etapas escolares em que o ensino está organizado, bimestralmente. 

Assuntos Complementares 
MATERIAIS E RECURSOS COMPLEMENTARES 
Para aluno e professor 
·  Agenda escolar consumível, com adesivos, em formato vertical, espiralada e com espaços adequados 
para preenchimento, a partir de 4 anos. 
·  Capa personalizada para o livro didático, a partir de 4 anos. 
Material para alunos portadores de necessidades educativas especiais 
·  Livro didático em formato ampliado (A3) para os alunos portadores de deficiência visual parcial. 
Material espiralado; formato vertical; miolo impresso em papel de qualidade, em quatro cores; e capa 
confeccionada em papel resistente, a partir de 4 anos. 
·  Livro didático em Braile para os alunos portadores de deficiência visual total. Material espiralado, 
formato vertical e miolo impresso em papel de qualidade, a partir do 1º ano. 
 
7.3 – São direitos e responsabilidades da CONTRATANTE: 
a) Realizar o pagamento conforme combinado. 
b) Oferecer dados necessários para a execução do objeto. 
c) Fiscalizar o serviço prestado. 
d) Disponibilizar meios de comunicação necessários para a interlocução dos profissionais de educação e 
a empresa contratada. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES CABÍVEIS E DOS VALORES DAS MULTAS 
8.1 – As penalidades contratuais aplicáveis são: 
a) advertência verbal ou escrita. 
b) multas. 
c) declaração de inidoneidade e, 
d) suspensão do direito de licitar e contratar de acordo com o Capítulo IV, da Lei n.º 8.666/93, de 
21/06/93 e alterações posteriores. 
8.2 – A advertência verbal ou escrita será aplicada independentemente de outras sanções cabíveis, quando 
houver descumprimento de condições contratuais ou condições técnicas estabelecidas. 
8.3 – As multas e as demais penalidades previstas são as seguintes: 
a) 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso na entrega dos materiais 
solicitados. 
b) 2% (dois por cento) sobre o valor contratual, por infração a quaisquer das cláusulas do contrato. 
c) 2% (dois por cento) do valor contratual, na hipótese de rescisão do contrato nos casos previstos em lei, 
por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal incidente e da 
obrigação de ressarcir das perdas e danos que der causa. 
d) suspensão temporária de participar em licitações e impedimentos de contratar com a Prefeitura 
Municipal de Paranaíta/MT, por prazo não superior a dois anos. 
e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Federal, Estadual ou 
Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
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reabilitação do infrator, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
f) perda da garantia contratual, quando for o caso. 
8.4 – De qualquer sanção imposta, a CONTRATADA poderá, no prazo máximo de cinco dias, contados 
da intimação do ato, oferecer recurso à CONTRATANTE, devidamente fundamentado. 
8.5 – As multas previstas no item anterior são independentes e serão aplicadas cumulativamente. 
8.6 – A multa definida na alínea “a” do item 8.3, será descontada de imediato dos pagamentos das 
parcelas devidas e a multa prevista na alínea “b” do mesmo item será descontada por ocasião do último 
pagamento. 
8.7 – A CONTRATADA não incorrerá na multa prevista na alínea “b” acima referida, na ocorrência de 
caso fortuito ou de força maior, ou de responsabilidade da CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA NONA – DOS CASOS DE RESCISÃO 
9.1 – A CONTRATANTE poderá considerar rescindido este contrato, de pleno direito, 
independentemente de qualquer notificação ou aviso prévio, judicial ou extrajudicial, se: 
a) a CONTRATADA não entregar os materiais dentro do prazo estipulado, sem justificativa aceita pela 
CONTRATANTE. 
b) a CONTRATADA, sem prévia autorização da CONTRATANTE, ceder o presente contrato, no todo ou 
em parte. 
c) as multas aplicadas à CONTRATADA atingirem, isolada ou cumulativamente, montante 
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato; 
d) a CONTRATADA deixar de cumprir qualquer cláusula, condições ou obrigações prevista neste 
Contrato ou dele decorrente; 
e) ocorrer qualquer um dos motivos referidos nos Capítulo III, seção V da Lei n.º 8.666, de 21/06/93. 
9.2 – A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa 
prevista no art. 77 da Lei n.º 8.666/93. 
9.3 – A rescisão deste Contrato de forma unilateral acarretará, sem prejuízos da exigibilidade de débitos 
anteriores da CONTRATADA, inclusive por multas impostas e demais cominações estabelecidas neste 
Instrumento, as seguintes conseqüências: 
a) assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da 
Administração. 
b) execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos valores das multas e 
indenizações a ela devidos. 
c) retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração. 
9.4. A rescisão contratual poderá ainda ocorrer nos casos e formas previstos nos artigos 78 e 79 da Lei n.º 
8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO INSTRUMENTO 
CONTRATUAL 
10.1 A CONTRATADA compromete-se a oferecer aos itens do objeto contratual na quantidade e 
qualidade, hipótese em que qualquer caso de defeito, observadas estas especificações, o 
CONTRATANTE não terá qualquer ônus com os produtos substituídos, supervisão, transporte, seguro, 
diárias, bem como, outras despesas decorrentes da garantia. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA SUB-ROGAÇÃO 
11.1 – A CONTRATADA não poderá Sub-rogar este contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DA LICITAÇÃO 
12.1 – O presente contrato está vinculado em todos os seus termos ao Edital de Tomada de Preço e 
respectivos anexos, bem como à proposta de preços vencedora. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO CONTRATO E AOS 
CASOS OMISSOS 
13.1 – Aplica-se a Lei n.º 8.666/93 e o Código Civil Brasileiro ao presente contrato e em especial aos 
seus casos omissos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 
E QUALIFICAÇÃO 
14.1 – A CONTRATADA deverá manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO  
15.1 – A fiscalização da execução do serviço contratado será exercida por servidor indicado. 
15.2 – A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não implica co-
responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus empregados, prepostos ou contratados. 
15.3 – Todas as ORDENS DE SERVIÇOS, instruções, reclamações e, em geral, qualquer entendimento 
entre a Fiscalização e a CONTRATADA serão feitas por escrito, nas ocasiões devidas, não sendo 
tomadas em consideração quaisquer alegações fundamentadas em ordens ou declarações verbais. 
15.4 – A CONTRATADA a entregar sem custo de frete os materiais na sede da Secretaria de Educação 
da Contratante. 
15.5 – Da(s) decisão(ões) da Fiscalização poderá a CONTRATADA recorrer à CONTRATANTE, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, sem efeito suspensivo. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO SERVIÇO 
16.1 – A contratada deverá manter sua regularidade fiscal, apresentando todas as certidões do ato da 
assinatura em tempo de pagamento das notas fiscais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
17.3 – As prorrogações de prazo de execução serão processadas nos termos do artigo 57 da Lei n.º 
8.666/93. 
17.4 – As alterações contratuais obedecerão aos dispositivos constantes do artigo 65 da Lei 8666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOS FUNDAMENTOS LEGAIS 
18.1. O presente contrato é celebrado com base no Pregão nº. 014/2017, homologado em 
____________________, do tipo menor preço global, subordinando-se ao que dispõe a Lei n°. 
10.520/2002, a Lei Municipal nº. 420/2006 e o Decreto Municipal nº. 153/2009 e subsidiada pela Lei nº. 
8666/93, a Lei Complementar nº. 123/2006 e a Lei Complementar Municipal nº. 011/2009. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO GERENTE DE CONTRATO 
19.1 - Para este contrato fica estabelecido como gerente, o servidor Sr.(a) ___________ , (função). 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO 
20.1 – Fica eleito o Foro da Comarca do Município de Paranaíta/MT, com recusa expressa de qualquer 
outro por mais privilegiado que seja. 
20.2 – E por estarem justos e contratados, CONTRATANTE E CONTRATADA, mutuamente assinam o 
presente instrumento contratual, em três vias de igual valor e teor e para todos os efeitos legais, na 
presença de duas testemunhas idôneas e civilmente capazes. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA - MT 

Sr. Antonio Domingo Rufatto 
Prefeito Municipal 
CONTRATANTE 

 
 
 

FIRMA: _________________________ 
Nome: 

Sócio (proprietário) 
CONTRATADA 

 
 
TESTEMUNHAS: 
Assinatura:______________________   Assinatura:________________________ 
Nome:        Nome:     
C.P.F. nº      C.P.F. nº  
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ANEXO X 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
1- DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
 
Aquisição de Material Pedagógico para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Educação de Paranaíta/MT 
 
 
2 - DO QUANTITATIVO 
         
LIVROS DIDÁTICOS                                       
ITEM COD DESCRIÇÃO COD. UNID UNID 

QTD 
BIMESTRAL 

QTD 
ANUAL 

1 116816-9 G4 EDUCAÇÃO INFANTIL 1 UNIDADE 155 620 

2 116816-9 G5 EDUCAÇÃO INFANTIL 1 UNIDADE 170 680 

3 116816-9 1º ANO DO EF 1 UNIDADE 140 560 

4 116816-9 2º ANO DO EF 1 UNIDADE 160 640 

5 116816-9 3º ANO DO EF 1 UNIDADE 170 680 

6 116816-9 4º ANO DO EF 1 UNIDADE 150 600 

7 116816-9 5º ANO DO EF 1 UNIDADE 160 640 

8 116816-9 6º ANO DO EF 1 UNIDADE 160 640 

9 116816-9 7º ANO DO EF 1 UNIDADE 145 580 

10 116816-9 8º ANO DO EF 1 UNIDADE 145 580 

11 116816-9 9º ANO DO EF 1 UNIDADE 125 500 

    TOTAL 1680 6720 

 
 
 
3-MATERIAIS ALUNOS: 
 
Coleção de Livros Didáticos para o aluno da Educação Infantil do Grupo 4: 4 (quatro) volumes 
anuais, 01 (um) para cada bimestre.  
Coleção de Livros Didáticos para o aluno da Educação Infantil do Grupo 5: 4 (quatro) volumes 
anuais, 01 (um) para cada bimestre;  
Coleção de Livros Didáticos para o aluno do 1º ano do Ensino Fundamental (Eixos e Âmbitos, Arte 
e Língua Inglesa): 4 (quatro) volumes anuais, sendo 1 (um) por bimestre. Apresentada no formato 
vertical. 
Livro do aluno matriculado do 2º ao 9º Ano do Ensino Fundamental, sendo: 4 (quatro) volumes 
anuais, 01 (um) para cada bimestre. A coleção deverá acompanhar ainda: Livros Regionalizados de 
História e Geografia para o aluno do 4º e 5º Anos do Ensino Fundamental, deverá estar organizada em 1 
(um) volume anual único (contemplando História e Geografia) – para cada ano de ensino sendo um para 
o 4º e um para o 5º Ano,  apresentado no formato vertical. 
 
3.1 MATERIAIS PROFESSORES: 
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Livro do professor que atua na Educação Infantil (Grupo 4 e Grupo 5):  Coleção de Livros 
Didáticos, organizada em 4 (quatro) volumes anuais, 01 (um) para cada bimestre, e apresentando as 
seguintes características: ser apresentada no formato vertical, sendo o  acabamento em lombada 
quadrada, espiralada; Para o Grupo 4: 1 (um) CD com músicas, histórias e sons; Para o Grupo 5: 1 (um) 
CD com músicas, histórias e sons e 1 (um) Tabuleiro. 
 
Livro de Educação Física para o professor que atua na Educação Infantil (Grupo 4 e Grupo 5) e no 
Ensino Fundamental contendo Orientações Metodológicas e apresentando as seguintes características: 
estar organizado em volume único anual, apresentado no formato vertical, sendo o acabamento em 
lombada quadrada, espiralada.   
Livro para a área de Arte para o professor da Educação Infantil (Grupo 4 e Grupo 5) contendo 
Orientações Metodológicas e apresentando as seguintes características: estar organizado em volume 
único anual, apresentado no formato vertical sendo o acabamento em lombada quadrada, espiralada.  
Livro do professor que atua no 1º ano do Ensino Fundamental (eixos e âmbitos): 4 (quatro) volumes 
anuais, 01 (um) para cada bimestre, contendo o livro do aluno na íntegra e as orientações metodológicas. 
Material do professor de Arte para o 1º Ano (Eixos e Âmbitos) do Ensino Fundamental deverá estar 
organizado em 4 (quatro) volumes anuais, sendo um por bimestre. 01 (um) livro anual de Língua Inglesa; 
Material do professor de Educação Física para o 1º Ano (Eixos e Âmbitos) do Ensino Fundamental 
deverá estar organizado em um volume único anual. Deverá se apresentar no seu formato vertical. Entre 
outros recursos, a coleção deverá contemplar ainda: 1 (um) Varal de Alfabeto e Números; 1 (um) 
Calendário de parede;1 (um) Cartazes – Poema e Direitos da Água; 1 (um) CD contendo músicas, textos 
e atividades de listening explorados nas unidades de trabalho da Língua Inglesa e 1 (um) CD com 
músicas, histórias e sons. 
Livro do professor que atua do 2º ao 9º ano do Ensino Fundamental, sendo: 4 (quatro) volumes 
anuais, 01 (um) para cada bimestre, contendo o livro do aluno na íntegra e as orientações metodológicas. 
 
3.2 OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 
Material Ampliado para alunos com Necessidades Educativas Especiais: Material Ampliado para 
os alunos com Necessidades Educativas Especiais (Deficiência visual parcial) contemplando conteúdos 
e situações pedagógicas equivalentes ao material regular. 
Material em Braille para alunos com Necessidades Educativas Especiais: Material em Braille para 
os alunos com Necessidades Educativas Especiais (Deficiência visual total) contemplando conteúdos e 
situações pedagógicas equivalentes ao material regular. 
Agenda escolar para alunos e professores com capa personalizada. 
Portal contendo conteúdos educacionais: Deverá ser apresentado um Descritivo do Portal constando 
as especificidades das sessões e ferramentas disponíveis. 
Sistema de Avaliação do Desempenho Acadêmico dos Alunos do 4º e 8º ano do Ensino 
Fundamental: Deverá ser apresentado um Descritivo do Sistema de Avaliação que fundamente sobre 
as especificidades do atendimento. 
Assessoramento Pedagógico para Formação Continuada: Deverá ser apresentado um descritivo 
geral do assessoramento e sua contribuição para formação continuada de nossa equipe de educadores.  
Sistema de Monitoramento Educacional: Deverá ser apresentado um Descritivo do Sistema de 
Monitoramento para gestão municipal que fundamente sobre as especificidades do atendimento. 
Projeto de Capa Personalizada: Deverá ser apresentado um layout de capa personalizada 
contemplando aspectos que identifiquem o município. 

 
 

DESCRIÇÃO DA COLEÇÃO – 4 ANOS 
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Para a criança 
·  04 (quatro) livros didáticos, sendo 01 (um) para cada bimestre, contendo a integração entre os eixos: 
Identidade, Autonomia e Intimidade; Corpo e Movimento; Linguagens da Arte; Natureza e Cultura: 
Diversidade; Relações Matemáticas e Cultura Oral e Escrita. 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. 
 
Para o professor 
·  04 (quatro) livros didáticos, sendo 01 (um) para cada bimestre, contendo a integração entre os eixos: 
Identidade, Autonomia e Intimidade; Corpo e Movimento; Linguagens da Arte; Natureza e Cultura: 
Diversidade; Relações Matemáticas e Cultura Oral e Escrita. Material em formato vertical; capa 
confeccionada em papel resistente, com impressão colorida; miolo impresso em papel de qualidade e em 
quatro cores; material de apoio no próprio livro; e, acabamento em espiral. 
·  01 (um) livro didático anual de Arte, 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, em formato vertical, acabamento em espiral, capa confeccionada em papel resistente e 
miolo impresso em quatro cores. 
·  01 (um) CD com canções de diferentes gêneros musicais, narração de histórias infantis, recitação de 
poemas e sons relacionados aos conteúdos explorados no livro didático. 
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO MATERIAL DIDÁTICO – 4 ANOS 
 
·  Material didático para a criança de 4 anos que, no eixo Identidade, Autonomia e 
Intimidade apresenta trabalhos que partem da oralidade, da expressão corporal e das interações sociais. 
·  Material didático para a criança de 4 anos que, no eixo Identidade, Autonomia e 
Intimidade apresenta atividades que envolvem iniciativa para resolver pequenos problemas do cotidiano e 
valorizar o diálogo como forma de lidar com os conflitos. 
·  Material didático que, no eixo Identidade, Autonomia e Intimidade, apresenta uma proposta de trabalho 
que evidencia a observação, a reflexão e o diálogo, destacando as diferentes manifestações da criança de 
4 anos diante do conhecimento. 
·  Material didático que apresenta, no eixo Identidade, Autonomia e Intimidade, sequências didáticas com 
situações de aprendizagens significativas que contribuem para a relação interpessoal da criança de 4 anos. 
·  Material didático para a criança de 4 anos que propicia, nas atividades relacionadas ao eixo Identidade, 
Autonomia e Intimidade, o manuseio de materiais impressos, como livros, revistas e histórias em 
quadrinhos. 
·  Material didático que trabalha com o eixo Identidade, Autonomia e Intimidade, possibilitando a 
participação da criança de 4 anos em situações de brincadeiras, nas quais elas escolhem os parceiros, os 
objetos, os temas, os espaços e os personagens. 
·  Material didático para a criança de 4 anos que, no eixo Identidade, Autonomia e 
Intimidade trabalha em situações cotidianas, a expressão, a manifestação e o controle progressivo de suas 
necessidades, desejos e sentimentos. 
·  Material didático que possibilita, nas atividades propostas no eixo Corpo e Movimento, a participação 
da criança de 4 anos em brincadeiras e jogos, que envolvem os diversos movimentos para ampliar o 
conhecimento e o controle sobre o próprio corpo. 
·  Material didático para a criança de 4 anos que favorece, nas atividades relacionadas ao eixo Corpo e 
Movimento, a percepção de estruturas rítmicas para expressar-se corporalmente por meio da dança, de 
brincadeiras e de outros movimentos. 
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·  Material didático para a criança de 4 anos que, no eixo Corpo e Movimento, trabalha a valorização e a 
ampliação das possibilidades estéticas do movimento pelo conhecimento e utilização de diferentes 
modalidades da dança. 
·  Material didático que, por meio do eixo Corpo e Movimento, possibilita à criança de 4 anos utilizar 
recursos de deslocamento e habilidades de força, velocidade, resistência e flexibilidade nos jogos e 
brincadeiras dos quais participa. 
·  Material didático para a criança de 4 anos com atividades que possibilitam, no trabalho com o eixo 
Corpo e Movimento, a manipulação de materiais, objetos e brinquedos diversos para aperfeiçoamento de 
suas habilidades manuais. 
·  Material didático que estimula nas atividades relacionadas ao eixo Corpo e 
Movimento, a participação da criança de 4 anos em brincadeiras e jogos que envolvem ações como 
correr, subir, descer, escorregar e dançar, para ampliar gradualmente o conhecimento e o controle sobre o 
corpo e o movimento. 
·  Material didático para a criança de 4 anos que, no eixo Linguagens da Arte, contempla conteúdos 
relacionados às sensações, sentimentos, pensamentos e realidade por meio da organização de linhas, 
formas e pontos, nas dimensões bidimensional e tridimensional. 
·  Material didático para a criança de 4 anos que, no eixo Linguagens da Arte, contempla atividades 
relacionadas à alfabetização estética e à educação dos sentidos, por meio de atividades que partem dos 
produtos culturais e históricos; diversidade de concepções, artistas, sons, imagens, movimentos artísticos 
e representações. 
·  Material didático para a criança de 4 anos que, no eixo Linguagens da Arte, apresenta a diversidade de 
produções artísticas, como desenhos, pinturas, esculturas, construções, fotografias, colagens, ilustrações e 
cinema. 
·  Material didático para a criança de 4 anos que, no eixo Linguagens da Arte, valoriza as obras musicais e 
seus compositores, introduzindo a criança no universo musical. 
·  Material didático que trabalha, no eixo Linguagens da Arte, volume, espessura, textura, espaço, cor e 
luz, a partir da pintura, desenho, escultura, gravura, arquitetura, brinquedos e produções da criança de 4 
anos. 
·  Material didático que contempla, no eixo Linguagens da Arte, um trabalho interdisciplinar a partir da 
Arte, como uma alternativa para aproximar a criança de 4 anos da totalidade do conhecimento, em um 
movimento de interação entre os eixos de conhecimento. 
·  Material didático que promove, por meio do eixo Linguagens da Arte, a participação da criança de 4 
anos em atividades de dramatização de histórias contadas e musicais, fazendo uso da linguagem teatral. 
·  Material didático com atividades relacionadas ao eixo Linguagens da Arte, que promovem a 
participação da criança de 4 anos em jogos e brincadeiras que envolvem a dança e a improvisação 
musical. 
·  Material didático para a criança de 4 anos que, por meio do eixo Linguagens da 
Arte possibilita o reconhecimento e a utilização expressiva, em contextos musicais, das diferentes 
características geradas pelo silêncio e pelos sons: altura, duração, intensidade e timbre. 
·  Material didático que propicia à criança de 4 anos, no eixo Cultura Oral e Escrita, possibilidades de 
escrita do próprio nome e contextualização das letras do alfabeto a partir do seu cotidiano. 
·  Material didático para a criança de 4 anos que, no eixo Cultura Oral e Escrita, apresenta diferentes 
gêneros textuais em situações reais de ensino, relacionando os diferentes saberes em busca da promoção 
da aprendizagem significativa. 
·  Material didático para a criança de 4 anos que, no eixo Cultura Oral e Escrita, contempla diferentes 
contextos relacionados às situações ou práticas sociais a partir de atividades de letramento e leitura de 
imagem. 
·  Material didático que estimula, nas atividades relacionadas ao eixo Cultura Oral e Escrita, a participação 
da criança de 4 anos em práticas sociais, proporcionando a interação com o meio (seja por meio de regras, 
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documentos e notícias) e com outras pessoas (crianças ou adultos), permitindo que ela compreenda e seja 
compreendida. 
·  Material didático para a criança de 4 anos que, no eixo Cultura Oral e Escrita, trabalha com o 
conhecimento e reprodução oral de jogos verbais, como travalínguas, adivinhas, quadrinhas, poemas e 
canções. 
·  Material didático para a criança de 4 anos que, por meio do eixo Cultura Oral e 
Escrita, promove a valorização da leitura como fonte de prazer e entretenimento. 
·  Material didático em que a criança de 4 anos realiza, por meio das atividades propostas no eixo Cultura 
Oral e Escrita, a prática de escrita de próprio punho, utilizando o conhecimento de que dispõe sobre o 
sistema de escrita da língua materna. 
·  Material didático que estimula a criança de 4 anos, nas atividades propostas pelo eixo Natureza e 
Cultura: Diversidade, a relacionar-se com o meio em que vive, dando assim oportunidade de conhecer seu 
entorno, utilizando como ferramentas a exploração, a observação e a investigação para vivenciar novos 
desafios. 
·  Material didático para a criança de 4 anos que, no eixo Natureza e Cultura: 
Diversidade trabalha as diferentes composições familiares e a diversidade de hábitos e costumes. 
·  Material didático que, no eixo Natureza e Cultura: Diversidade valoriza o patrimônio cultural do grupo 
social em que a criança de 4 anos está inserida, bem como o seu interesse em conhecer diferentes formas 
de expressão cultural. 
·  Material didático que, no eixo Natureza e Cultura: Diversidade propõe a participação da criança de 4 
anos em atividades que envolvem histórias, brincadeiras, jogos e canções referentes as tradições culturais 
da comunidade. 
·  Material didático para a criança de 4 anos que, nas atividades trabalhadas no eixo Natureza e Cultura: 
Diversidade, valoriza a preservação dos espaços coletivos e do ambiente, bem como atitudes de 
manutenção desses espaços. 
·  Material didático para a criança de 4 anos que, por meio dos conteúdos relacionados ao eixo Natureza e 
Cultura: Diversidade, permite o reconhecimento da importância da água para os seres vivos. 
·  Material didático que apresenta atividades no eixo Natureza e Cultura: 
Diversidade, que permitem que a criança de 4 anos estabeleça alguma relação entre diferentes espécies de 
seres vivos, características e necessidades vitais. 
·  Material didático que possibilita, no trabalho com o eixo Relações Matemáticas, a comparação e o 
significado de escritas numéricas, identificando algumas regularidades quanto ao que significam para a 
criança de 4 anos. 
·  Material didático para a criança de 4 anos que, no eixo Relações Matemáticas, comunica as quantidades, 
utilizando a linguagem oral, anotações e registros. 
·  Material didático para a criança de 4 anos que, no eixo Relações Matemáticas, apresenta situações 
didáticas envolvendo resolução de problemas como estratégia nos processos de ensino e aprendizagem. 
·  Material didático que possibilita à criança de 4 anos, por meio das atividades propostas no eixo Relações 
Matemáticas, expor ideias próprias, escutar as dos outros colegas, formular e comunicar procedimentos 
de resolução de problemas, confrontar, argumentar e validar seu ponto de vista, antecipar resultados de 
experiências não realizadas, aceitar erros e buscar dados que faltam para resolver problemas. 
·  Material didático para a criança de 4 anos que favorece, a partir do eixo Relações Matemáticas, a 
aprendizagem pelo seu caráter dinâmico, lúdico e problematizador. 
·  Material didático para a criança de 4 anos que, por meio de atividades relacionadas ao eixo Relações 
Matemáticas, permite utilizar noções de cálculo mental como ferramenta para resolver problemas. 
·  Material didático para a criança de 4 anos, com atividades no eixo Relações 
Matemáticas, que possibilitam a exploração de diferentes procedimentos para comparar grandezas. 
·  Material didático com atividades no eixo Relações Matemáticas, que possibilitam que a criança de 4 
anos explore e identifique propriedades geométricas de objetos e figuras. 
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·  Material didático com atividade no eixo Relações Matemáticas, que possibilita a criança de 4 anos entrar 
em contato com representações gráficas e, gradativamente, compreender que é possível representar uma 
situação usando linguagem matemática. 
 
DESCRIÇÃO DA COLEÇÃO - 5 ANOS 
 
Para a criança 
·  04 (quatro) livros didáticos, sendo 01 (um) para cada bimestre, contendo a integração entre os eixos: 
Identidade, Autonomia e Intimidade; Corpo e Movimento; Linguagens da Arte; Natureza e Cultura: 
Diversidade; Relações Matemáticas e Cultura Oral e Escrita. 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. 
Para o professor 
·  04 (quatro) livros didáticos, sendo 01 (um) para cada bimestre, contendo a integração entre os eixos: 
Identidade, Autonomia e Intimidade; Corpo e Movimento; Linguagens da Arte; Natureza e Cultura: 
Diversidade; Relações Matemáticas e Cultura Oral e Escrita. Material em formato vertical; capa 
confeccionada em papel resistente, com impressão colorida; miolo impresso em papel de qualidade e em 
quatro cores; material de apoio no próprio livro; e, acabamento em espiral. 
·  01 (um) livro didático anual de Arte, 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, em formato vertical, acabamento em espiral, capa confeccionada em papel resistente e 
miolo impresso em quatro cores. 
·  01 (um) CD com canções de diferentes gêneros musicais, narração de histórias infantis, recitação de 
poemas e sons relacionados aos conteúdos explorados no livro didático. 
·  Material de apoio complementar, consumível, confeccionado em papel resistente, composto por 01 (um) 
cartaz tabuleiro. 
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO MATERIAL DIDÁTICO - 5 ANOS 
 
·  Material didático para a criança de 5 anos que, por meio do eixo Identidade, 
Autonomia e Intimidade respeitam as características pessoais relacionadas ao gênero, etnia, peso e 
estatura de cada criança. 
·  Material didático para a criança de 5 anos que, no eixo Identidade, Autonomia e 
Intimidade aborda procedimentos básicos de prevenção a acidentes e autocuidado. 
·  Material didático que, por meio do eixo Identidade, Autonomia e Intimidade, possibilita a participação 
da criança de 5 anos em situações de brincadeira nas quais ela aprenda a seguir regras, escolha os 
parceiros, os objetos e os espaços, agindo criativamente sobre eles. 
·  Material didático para a criança de 5 anos que aborda em atividades relacionadas ao eixo Identidade, 
Autonomia e Intimidade, a valorização da higiene e aparência pessoal. 
·  Material didático que aborda, no eixo Identidade, Autonomia e Intimidade, conteúdos que envolvem a 
participação da criança de 5 anos em atividades referentes à existência de regras e ao respeito com o 
outro. 
·  Material didático com conteúdos, no eixo Identidade, Autonomia e Intimidade, que incentivam a criança 
de 5 anos a agir com iniciativa e autonomia para resolver pequenos problemas ligados ao próprio 
cotidiano. 
·  Material didático para a criança de 5 anos com atividades, no eixo Identidade, 
Autonomia e Intimidade, que abordam o entendimento sobre os documentos pessoais, demonstrando a 
importância desses documentos para a vida social. 
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·  Material didático que apresenta atividades que estimulam, por meio do eixo Identidade, Autonomia e 
Intimidade, o desenvolvimento da interpretação oral, o registro de ideias e o uso do repertório de 
conhecimentos de que a criança de 5 anos dispõe para outras criações. 
·  Material didático que aborda, no eixo Corpo e Movimento, uma multiplicidade de funções e 
manifestações do ato motor, propiciando um amplo desenvolvimento de aspectos específicos da 
motricidade da criança de 5 anos, abrangendo uma reflexão acerca das posturas corporais implicadas nas 
atividades cotidianas, bem como atividades voltadas para a ampliação da cultura corporal de cada criança. 
·  Material didático para a criança de 5 anos que possibilita, por meio do eixo 
Corpo e Movimento, o movimento corporal para o conhecimento do próprio corpo, a exploração do 
ambiente e o desenvolvimento de novas capacidades gestuais para adquirir confiança própria. 
·  Material didático para a criança de 5 anos que trabalha o eixo Corpo e 
Movimento com foco na valorização e na ampliação das possibilidades estéticas do movimento, pelo 
conhecimento e utilização de diferentes modalidades de dança. 
·  Material didático que possibilita, por meio do eixo Corpo e Movimento, a valorização das conquistas 
corporais da criança de 5 anos, por meio de atividades que envolvam o movimento amplo do corpo. 
·  Material didático para a criança de 5 anos que possibilita, por meio do eixo 
Linguagens da Arte, a leitura de obras de arte com base na observação, narração, descrição e interpretação 
de imagens e objetos. 
·  Material didático para a criança de 5 anos que propicia, por meio do trabalho proposto no eixo 
Linguagens da Arte, a apreciação de produções artísticas e o estabelecimento de correlação com as 
experiências pessoais. 
·  Material didático para a criança de 5 anos que apresenta, por meio do trabalho realizado com o eixo 
Linguagens da Arte, repertório de canções para desenvolver a memória musical, o ritmo e a expressão 
corporal. 
·  Material didático que possibilita, por meio do eixo Linguagens da Arte, o trabalho com imagens que 
ampliam o conhecimento de mundo e a sensibilidade da criança de 5 anos. 
·  Material didático para a criança de 5 anos que apresenta, no eixo Linguagens da Arte, imagens de obras 
de arte confeccionadas a partir do manuseio de materiais reutilizados. 
·  Material didático para a criança de 5 anos que aborda, no eixo Linguagens da 
Arte, a pintura rupestre por meio da leitura de imagens. 
·  Material didático que, no eixo Linguagens da Arte, valoriza o trabalho com a música, tendo em vista que 
a criança de 5 anos aprende melhor por meio das canções, as quais também são uma forma de 
comunicação e expressão. 
·  Material didático que possibilita à criança de 5 anos observar, manusear e ler hipoteticamente variados 
materiais impressos, como livros, revistas, gibis, por meio de atividades relacionadas ao eixo Cultura Oral 
e Escrita. 
·  Material didático que apresenta atividades relacionadas ao eixo Cultura Oral e Escrita, que possibilitam 
à criança de 5 anos fazer a leitura hipotética de palavras. 
·  Material didático que, no eixo Cultura Oral e Escrita, a criança de 5 anos realiza a prática da escrita de 
palavras básicas comuns ao cotidiano e faz o reconhecimento das letras do alfabeto. 
·  Material didático que, no eixo Cultura Oral e Escrita, apresenta atividades em que a criança de 5 anos 
faz a identificação das letras do alfabeto. 
·  Material didático para a criança de 5 anos que, no eixo Cultura Oral e Escrita, apresenta um trabalho 
relacionado ao gênero textual receita. 
·  Material didático para a criança de 5 anos que, no eixo Natureza e Cultura: 
Diversidade trabalha com adversidade, a partir de temas pertinentes ao mundo social e natural, 
possibilitando a integração entre eles. 
·  Material didático para a criança de 5 anos que, no eixo Natureza e Cultura: 
Diversidade apresenta propostas que abordam biodiversidade e sustentabilidade. 
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·  Material didático que, por meio do trabalho realizado no eixo Natureza e Cultura: Diversidade, valoriza 
a cultura do grupo do qual a criança de 5 anos pertence e de outros grupos sociais. 
·  Material didático para a criança de 5 anos que, por meio do eixo Natureza e 
Cultura: Diversidade estabelece relações entre os elementos e os fenômenos da natureza, identificando a 
ação dos mesmos sobre o meio ambiente. 
·  Material didático com atividades no eixo Natureza e Cultura: Diversidade que possibilitam que a criança 
de 5 anos reflita sobre o seu entorno e suas ações no mundo, percebendo-se como parte integrante dele e 
participante das transformações que ocorrem. 
·  Material didático que trabalha, no eixo Natureza e Cultura: Diversidade, com temas como a necessidade 
da limpeza e da organização das cidades para a melhoria da qualidade de vida de seus habitantes, com o 
objetivo de envolver a criança de 5 anos na busca de informações sobre como é realizada a coleta seletiva 
do lixo na cidade em que vive. 
·  Material didático para a criança de 5 anos que, no eixo Natureza e Cultura: 
Diversidade propõe a confecção de uma maquete. 
·  Material didático com conteúdos relacionados ao eixo Natureza e Cultura: 
Diversidade, os quais têm a intenção de contribuir para a conscientização da criança de 5 anos sobre a 
importância de uma alimentação equilibrada. 
·  Material didático que, por meio das atividades propostas no eixo Natureza e 
Cultura: Diversidade, instiga a criança de 5 anos a pensar sobre os barulhos do corpo e sobre o 
funcionamento dos órgãos. 
·  Material didático que aborda, no eixo Natureza e Cultura: Diversidade, diferentes jogos e brincadeiras 
que podem ser inseridos no cotidiano da criança de 5 anos, a fim de que ela vivencie, na prática, 
elementos da cultura indígena e possa valorizar cada vez mais a diversidade. 
·  Material didático que possibilita por meio do eixo Relações Matemática, que a criança de 5 anos 
exponha ideias próprias, escute as dos outros colegas, formule e comunique procedimentos de resolução 
de problemas, confronte, argumente e valide seu ponto de vista, antecipe resultados de experiências não 
realizadas, aceite erros, e busque dados que faltam para resolver problemas. 
·  Material didático para a criança de 5 anos que promove, por meio do eixo 
Relações Matemáticas, a comparação e identificação de grandezas, utilizando diferentes procedimentos. 
·  Material didático para a criança de 5 anos que apresenta, por meio do eixo 
Relações Matemáticas, uma introdução à utilização de medidas de tempo convencionais. 
·  Material didático para a criança de 5 anos que aborda, no eixo Relações 
Matemáticas, aprofundamento dos conhecimentos na marcação de tempo por meio de calendários. 
·  Material didático para a criança de 5 anos que promove a exploração, a identificação e a representação 
de propriedades geométricas, por meio do trabalho realizado com o eixo Relações Matemáticas. 
·  Material didático que apresenta no eixo Relações Matemáticas, atividades que trabalham com datas e 
noção de temporalidade, para que a criança de 5 anos perceba a sequência dos dias, das semanas e dos 
meses. 
·  Material didático com atividades, no eixo Relações Matemáticas, que têm como intenção contribuir para 
o desenvolvimento do pensamento geométrico da criança de 5 anos. 
·  Material didático para a criança de 5 anos que contempla brincadeiras de roda, proporcionando o 
trabalho com o eixo das Relações Matemáticas no que tange ao desenvolvimento da noção de espaço e 
tempo, por meio da sincronia entre movimento e música. 
 
1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL POR EIXOS DO CONHECIMENTO  
 
Material para o aluno 
·  04 (quatro) livros didáticos, sendo 01 (um) para cada bimestre, contendo a integração entre os eixos de 
conhecimento (Identidade e Autonomia, Corpo e Movimento; Linguagens da Arte; Natureza e Cultura: 
Diversidade; Relações Matemáticas e Cultura Oral e Escrita) com as áreas de Arte e Língua Inglesa. 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA 

ESTADO DE MATO GROSSO 

CNPJ 03.239.043/0001-12 

 

  

 

 

Rua Alceu Rossi s/nº - Centro – CEP 78590-000 – Paranaíta/MT – Telefax (66) 3563-2700 www.paranaita.mt.gov.br 

Material em formato vertical; capa confeccionada em papel resistente, com impressão colorida; miolo 
impresso em papel de qualidade e em quatro cores, com destaque para o projeto gráfico adequado à faixa 
etária do aluno; e, acabamento em espiral. 
·  Material de apoio encartado no livro didático do aluno, confeccionado em papel com gramatura maior 
que a do miolo, impressão colorida, consumível e, composto por adesivos, jogos e alfabeto móvel. 
 
Material para o professor 
·  04 (quatro) livros didáticos, sendo 01 (um) para cada bimestre, contendo a integração dos seguintes 
eixos de conhecimento: Identidade e Autonomia, Corpo e Movimento; Linguagens da Arte; Natureza e 
Cultura: Diversidade; Relações Matemáticas e Cultura Oral e Escrita. 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 anuais de Arte, sendo 01 (um) para cada bimestre. 
Material em formato vertical, acabamento espiralado, capa confeccionada em papel resistente, miolo 
impresso em quatro cores, incluindo reproduções de obras de arte e fotos. 
·  04 (quatro) livros didáticos anuais de Língua Inglesa, sendo 01 (um) para cada bimestre. Material em 
formato vertical, acabamento espiralado, capa confeccionada em papel resistente e miolo impresso em 
quatro cores. 
·  Material de apoio complementar, consumível, composto por abecedário (varal do alfabeto), cartões com 
algarismos (varal de números), cartazes, régua do crescimento, calendário de parede e pranchetas de arte. 
·  01 (um) livro didático anual, com orientações metodológicas para as aulas de Educação Física. Material 
em formato vertical, acabamento espiralado, capa confeccionada em papel resistente e miolo impresso em 
quatro cores. 
·  01 (um) CD anual com músicas, sons e histórias. 
·  01 (um) CD anual de Língua Inglesa com músicas e atividades de listening exploradas nas unidades de 
trabalho e gravadas por falantes nativos da Língua 
Inglesa. 
 
ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL POR EIXOS PARA O 1º ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 
 
·  Material didático para o 1º ano do Ensino Fundamental que, por meio do eixo Identidade e Autonomia, 
permite que a criança construa uma imagem positiva de si, descubra seu próprio corpo, suas 
possibilidades e limitações e o conhecimento de vínculos afetivos, fortalecendo a autoestima e ampliando 
as possibilidades de comunicação e interação social. 
·  Material didático para o 1º ano do Ensino Fundamental, com atividades relacionadas ao eixo Identidade 
e Autonomia que oportunizam para a criança a ampliação de suas experiências, favorecendo a construção 
do conhecimento sobre o mundo social e natural. 
·  Material didático para o 1º ano do Ensino Fundamental, que contempla atividades relacionadas ao eixo 
Identidade e Autonomia, as quais envolvem: análise de imagens; reconhecimento dos elementos do 
entorno da criança; identificação de semelhanças e diferenças entre objetos e seres vivos; situações de 
comunicação; e possibilidades de pintar, recortar, desenhar e jogar. 
·  Material didático para o 1º ano do Ensino Fundamental, que contribui, por meio do trabalho realizado 
com o eixo Identidade e Autonomia, para que o educando desenvolva o conhecimento de si mesmo e o 
sentimento de confiança em suas capacidades afetiva, física, cognitiva, ética, estética, de inter-relação 
pessoal e de inserção para agir com perseverança na busca de conhecimento científico e tecnológico, para 
o exercício da cidadania e da busca de um significado para a vida. 
·  Material didático para o 1º ano do Ensino Fundamental, com atividades relacionadas ao eixo Identidade 
e Autonomia, as quais propõem a utilização de diferentes formas de brincadeiras, que contribuem para 
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aprendizagens e ampliação de significados, promovendo a socialização e fortalecendo laços de convívio 
harmonioso. 
·  Material didático para o 1º ano do Ensino Fundamental, que aborda por meio do eixo Identidade e 
Autonomia, a importância das rotinas, propondo dimensões de tempo/espaço/grupo que são apreendidas 
pela vivência empírica da rotina. 
·  Material didático para o 1º ano do Ensino Fundamental, que contempla indicações de diferentes 
propostas relativas ao eixo Corpo e Movimento, enfatizando a importância de incluir no cotidiano 
educativo: jogos, brincadeiras e canções das tradições culturais; desafios motores; modalidades 
expressivas, como a dança, a dramatização (teatro) e experiências de articulação entre as expressões 
corporal, sonora, musical e plástica. 
·  Material didático para o 1º ano do Ensino Fundamental, com atividades que, por possibilidades 
expressivas do próprio movimento, utilizando os gestos e o ritmo corporal nas brincadeiras, danças, jogos 
e demais situações de interação. 
·  Material didático para o 1º ano do Ensino Fundamental com atividades relacionadas ao eixo Corpo e 
Movimento, que utilizam diferentes linguagens nas propostas de trabalho, como a corporal, musical e 
oral, levando em consideração as intenções e situações de comunicação. 
·  Material didático para o 1º ano do Ensino Fundamental com proposta de trabalho, no eixo Corpo e 
Movimento, que propicia à criança transformar em símbolo o que experimenta corporalmente, criando, 
assim, significações para suas aprendizagens. 
·  Material didático para o 1º ano do Ensino Fundamental, com atividades relacionadas ao eixo Corpo e 
Movimento, que permitem à criança participar de jogos e brincadeiras que envolvem o movimento. 
·  Material didático para o 1º ano do Ensino Fundamental com proposta de trabalho, no eixo Corpo e 
Movimento, que contempla a manipulação de brinquedos e de outros objetos, para o aperfeiçoamento das 
habilidades manuais da criança. 
·  Material didático para o 1º ano do Ensino Fundamental que articula no eixo 
Linguagens da Arte, as dimensões artística e estética, por meio de projetos que partem da 
problematização organizada em sistemas e que interligam diversos temas e saberes das linguagens 
corporal, musical e visual. 
·  Material didático para o 1º ano do Ensino Fundamental com atividades relacionadas ao eixo Linguagens 
da Arte, as quais oportunizam o desenvolvimento da capacidade artística do aluno levando-o a articular a 
ação, a percepção, a sensibilidade, a cognição e a imaginação. 
·  Material didático para o 1º ano do Ensino Fundamental com atividades relacionadas ao eixo Linguagens 
da Arte, que propiciam à criança oportunidades para que ela conheça os aspectos mais significativos da 
cultura e suas diversas manifestações, favorecendo a apreciação e produção artística, bem como a 
iniciação ao conhecimento da História da Arte, seus elementos, técnicas e gêneros, nas diferentes 
linguagens. 
·  Material didático para o 1º ano do Ensino Fundamental com unidade de trabalho que explora, por meio 
do eixo Linguagens da Arte, as formas de representação e autorrepresentação por meio da arte. 
·  Material didático para o 1º ano do Ensino Fundamental com atividades relacionadas ao eixo Linguagens 
da Arte que têm por objetivo introduzir o trabalho com o teatro, por meio de jogos teatrais. 
·  Material didático para o 1º ano do Ensino Fundamental com atividades, no eixo Linguagens da Arte, que 
possibilitam ao aluno a construção do conceito artístico, por meio da temática identidade. 
·  Material didático para o 1º ano do Ensino Fundamental com atividades relacionadas ao eixo Linguagens 
da Arte, que envolvem canto e movimento corporal. 
·  Material didático para o 1º ano do Ensino Fundamental com unidade de trabalho relacionada ao eixo 
Linguagens da Arte, na qual os alunos têm a possibilidade de construir o conceito de paisagem e conhecer 
algumas formas de produzir uma paisagem por meio das manifestações artísticas. 
·  Material didático para o 1º ano do Ensino Fundamental com atividades que têm como objetivo o estudo 
da forma e da linha, em suas possibilidades bidimensionais e tridimensionais, por meio do trabalho 
realizado no eixo Linguagens da Arte. 
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·  Material didático para o 1º ano do Ensino Fundamental que apresenta, no eixo Natureza e Cultura: 
Diversidade, situações pedagógicas que estão ligadas à vida cotidiana do aluno, com trabalho orientado 
por diferentes linguagens que permitem o encontro do passado com o presente ao revelar um modo de 
organização da vida em sociedade. 
·  Material didático para o 1º ano do Ensino Fundamental que propõe, por meio do eixo Natureza e 
Cultura: Diversidade, realizar um trabalho com roteiro de exploração e pesquisa, para que o aluno possa 
reconhecer as características do município onde mora. 
·  Material didático para o 1º ano do Ensino Fundamental que, no eixo Natureza e 
Cultura: Diversidade apresenta conteúdos que possibilitam ao aluno compreender, em seu cotidiano, as 
relações entre o ser humano e a natureza, mediados pela tecnologia, numa tentativa de ampliar a sua visão 
da realidade. 
·  Material didático para o 1º ano do Ensino Fundamental que propõe, no eixo Natureza e Cultura: 
Diversidade, atividades que abordam os fenômenos sociais, culturais e naturais possibilitando a 
compreensão e a explicação processual e dinâmica da constituição do espaço. 
·  Material didático para o 1º ano do Ensino Fundamental que contempla no eixo 
Natureza e Cultura: Diversidade, propostas de trabalho que envolve pesquisa sobre a fauna e a flora 
próximas ao espaço escolar. 
·  Material didático para o 1º ano do Ensino Fundamental que viabiliza ao aluno, por meio do eixo 
Natureza e Cultura: Diversidade, condições para que ele reflita sobre temas acerca da preservação dos 
recursos naturais. 
·  Material didático para o 1º ano do Ensino Fundamental com proposta de trabalho, no eixo Relações 
Matemáticas, que contempla o desenvolvimento e a compreensão da linguagem por meio da observação, 
reflexão, percepção, descobertas e, principalmente, da ação sobre o objeto e o favorecimento de situações 
lógico-matemáticas. 
·  Material didático para o 1º ano do Ensino Fundamental com atividades que trabalham no eixo Relações 
Matemáticas, a capacidade de investigar ideias matemáticas, de resolver problemas, de formular e testar 
hipóteses, de induzir, deduzir, generalizar e inferir resultados. 
·  Material didático para o 1º ano do Ensino Fundamental que privilegia no eixo Relações Matemáticas, 
atividades que contemplam números de 1 a 20, e que investigam até que número os alunos sabem contar e 
que relação estabelecem entre a contagem oral e a escrita dos símbolos numéricos. 
·  Material didático para o 1º ano do Ensino Fundamental que, por meio do eixo Relações Matemáticas, 
propõe atividades lúdicas, para que o aluno perceba que os números podem ser usados para expressar 
medidas de altura e comprimento, com a produção de um brinquedo utilizando materiais recicláveis. 
·  Material didático para o 1º ano do Ensino Fundamental com atividades relacionadas ao eixo Relações 
Matemáticas, as quais têm como intenção explorar diferentes sequências numéricas em escala crescente e 
decrescente. 
·  Material didático para o 1º ano do Ensino Fundamental com atividades que perpassam o eixo Relações 
Matemáticas, ao apresentar o calendário como um instrumento de registro do tempo e explorá-lo, 
apresentando a sequência dos dias e dos meses no calendário anual. 
·  Material didático para o 1º ano do Ensino Fundamental que contempla no eixo 
Relações Matemáticas, atividades que permitam ao aluno a identificação da quantidade de letras e 
algarismos que formam a placa de um automóvel, reconhecer as letras do alfabeto e os algarismos, além 
de explorar a noção de raciocínio combinatório. 
·  Material didático para o 1º ano do Ensino Fundamental com atividades, no eixo Relações Matemáticas, 
que exploram a ideia de adição de parcelas iguais. 
·  Material didático para o 1º ano do Ensino Fundamental que, por meio do trabalho realizado no eixo 
Relações Matemáticas, apresenta atividades que estimulam o aluno a formar grupos para a contagem de 
10 em 10 itens. 
·  Material didático para o 1º ano do Ensino Fundamental que utiliza o material de apoio, enquanto auxílio 
para a realização de jogos em grupo, relacionados ao eixo Relações Matemáticas, em sala de aula. 
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·  Material didático para o 1º ano do Ensino Fundamental que explora, no eixo Relações Matemáticas, a 
composição de triângulos, por meio de atividades que utilizam o material de apoio. 
·  Material didático para o 1º ano do Ensino Fundamental que, por meio do eixo Relações Matemáticas, 
propõe atividades em que o aluno tenha contato com a moeda nacional, o Real, simulando compra e 
venda de algum item. 
·  Material didático para o 1º ano do Ensino Fundamental que trabalha no eixo 
Cultura Oral e Escrita, a integração entre os processos de alfabetização e letramento, pautando-se em duas 
questões conceituais a serem internalizadas pelo aluno: como a língua está organizada e que utilidade ela 
tem. 
·  Material didático para o 1º ano do Ensino Fundamental com proposta de trabalho, no eixo Cultura Oral e 
Escrita, que contempla o desenvolvimento de habilidades comunicativas básicas de expressão oral e 
escrita, oferecendo ao aluno a oportunidade de realizar a prática da observação, reflexão e atenção sobre 
como a língua organiza-se e articula-se para produzir diferentes significados e emoções. 
·  Material didático para o 1º ano do Ensino Fundamental com atividades que propõem, no eixo Cultura 
Oral e Escrita, práticas norteadoras para o ensino da língua sobre os seguintes aspectos: prática de 
oralidade, prática de leitura, prática de análise e reflexão sobre a língua, e prática de produção textual. 
·  Material didático para o 1º ano do Ensino Fundamental com atividades que priorizam, no eixo Cultura 
Oral e Escrita, uma dinamicidade de trabalho por meio de textos, possibilitando o contato do aluno com 
diferentes gêneros textuais que circulam socialmente em situações reais do uso da língua. 
·  Material didático para o 1º ano do Ensino Fundamental que, por meio do eixo Cultura Oral e Escrita, 
apresenta atividades que possibilitam o trabalho com os gêneros textuais biografia e autobiografia, por 
meio de metodologias que auxiliam o aluno na identificação das próprias características perante um 
grupo. 
·  Material didático para o 1º ano do Ensino Fundamental que contempla no eixo 
Cultura Oral e Escrita, atividades relacionadas ao gênero textual poema, mediante o trabalho com a leitura 
expressiva de poemas para o reconhecimento de estrofes e rimas. 
 
LÍNGUA INGLESA 
 
·  Material didático de Língua Inglesa para o 1º ano do Ensino Fundamental, que contempla, no início de 
cada unidade de trabalho, uma história ou situação envolvendo o grupo de personagens que compõe o 
material. 
·  Material didático de Língua Inglesa para o 1º ano do Ensino Fundamental, que aborda as semelhanças e 
as diferenças entre a língua materna e a língua inglesa. 
·  Material didático de Língua Inglesa para o 1º ano do Ensino Fundamental, com proposta de trabalho que 
possibilita ao aluno ampliar seu vocabulário e identificar gêneros textuais. 
·  Material didático de Língua Inglesa para o 1º ano do Ensino Fundamental, com atividades que 
propiciam a compreensão e a execução de ações, associadas a elementos, cores e números de 1 a 5. 
·  Material didático de Língua Inglesa para o 1º ano do Ensino Fundamental, que trabalha com a 
apresentação, qualificação e quantificação de figuras, brinquedos e animais de estimação. 
·  Material didático para o 1º ano do Ensino Fundamental, com atividades que possibilitam ao aluno se 
familiarizar com os aspectos linguísticos da língua inglesa, em um contexto real de uso da língua. 
·  Material didático para o 1º ano do Ensino Fundamental, com proposta de trabalho que sistematiza o 
ensino de conteúdos de natureza procedimental, como a leitura e as práticas orais, os quais ocupam lugar 
significativo nas ações de ensino da Língua Inglesa. 
 
2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 
Material para o aluno 
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·  04 (quatro) livros didáticos, sendo 01 (um) para cada bimestre, contendo a integração das seguintes 
áreas do conhecimento: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Língua Inglesa e 
Arte. Material em formato vertical; capa confeccionada em papel resistente, com impressão colorida; 
miolo impresso em papel de qualidade e em quatro cores, com destaque para o projeto gráfico adequado à 
faixa etária do aluno; material de apoio no próprio livro, confeccionado em papel com gramatura maior 
que a do miolo; e, acabamento em espiral. 
Material para o professor 
·  04 (quatro) livros didáticos, sendo 01 (um) para cada bimestre, contendo a integração das seguintes 
áreas do conhecimento: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia. Material em 
formato vertical; capa confeccionada em papel resistente, com impressão colorida; miolo impresso em 
papel de qualidade e em quatro cores; material de apoio no próprio livro, confeccionado em papel com 
gramatura maior que a do miolo; e, acabamento em espiral. 
·  04 (quatro) livros didáticos de Língua Inglesa, sendo 01 (um) para cada bimestre. 
Material em formato vertical, acabamento espiralado, capa confeccionada em papel resistente e miolo 
impresso em quatro cores. 
·  04 (quatro) livros didáticos de Arte, sendo 01 (um) para cada bimestre. Material em formato vertical, 
acabamento espiralado, capa confeccionada em papel resistente e miolo impresso em quatro cores. 
·  01 (um) livro didático anual com orientações metodológicas para as aulas de 
Educação Física. Material em formato vertical, acabamento espiralado, capa confeccionada em papel 
resistente e miolo impresso em quatro cores. 
·  01 (um) CD anual de Língua Inglesa com textos, músicas e atividades de listening explorados nas 
unidades de trabalho e gravados por falantes nativos da Língua Inglesa. 
 
ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL POR ÁREAS PARA O 2º ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL  
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
·  Material didático de Língua Portuguesa para o 2º ano do Ensino Fundamental, com atividades que 
possibilitam ao aluno compreender o sentido nas mensagens orais e escritas de que é receptor direto ou 
indireto, e saber atribuir significado, identificando elementos relevantes. 
·  Material didático de Língua Portuguesa para o 2º ano do Ensino Fundamental, que privilegia o trabalho 
com a oralidade, a leitura, a escrita, a produção de texto e a análise linguística, conforme prevê os PCNs. 
·  Material didático para o 2º ano do Ensino Fundamental, com proposta de trabalho que valoriza o aluno 
como sujeito do processo de aprendizagem, ou seja, que ele interaja de forma ativa com o objeto do 
conhecimento que, nesse caso, é a língua portuguesa em suas variadas manifestações oral e escrita. 
·  Material didático de Língua Portuguesa para o 2º ano do Ensino Fundamental, com seção que propõe 
atividades lúdicas como brincadeiras ou jogos, proporcionando situações de interação e aprendizagem. 
·  Material didático de Língua Portuguesa para o 2º ano do Ensino Fundamental, com atividades que 
possibilitam a apreciação do texto poético, as características de sua estrutura e organização, bem como as 
estratégias de construção de sentido. 
·  Material didático de Língua Portuguesa para o 2º ano do Ensino Fundamental, com atividades que 
trabalham a produção de poema a partir de uma série de instruções para que o aluno elabore seu texto de 
forma adequada, além de propor que o aluno revise seu texto com a intenção de verificar que o objetivo 
da produção foi atingido. 
·  Material didático de Língua Portuguesa para o 2º ano do Ensino Fundamental, que apresenta um 
trabalho com o gênero textual história em quadrinho, com a intenção de que o aluno faça a leitura e a 
interpretação das imagens, além de realizar a produção de uma história em quadrinho com o auxílio do 
material de apoio. 
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·  Material didático de Língua Portuguesa para o 2º ano do Ensino Fundamental, com proposta de 
produção de texto em que o aluno utiliza as informações necessárias para compor sua história com 
personagens, espaço, tempo, problema e solução. 
·  Material didático de Língua Portuguesa para o 2º ano do Ensino Fundamental, com conteúdos 
relacionados ao gênero textual advinha, nos quais o aluno é estimulado a localizar informações do texto; 
fazer inferências; articular linguagem verbal e sonora; e estabelecer relações entre as partes do texto. 
·  Material didático de Língua Portuguesa para o 2º ano do Ensino Fundamental, com material de apoio 
composto por letras do alfabeto, auxiliando no processo de alfabetização do aluno. 
·  Material didático de Língua Portuguesa para o 2º ano do Ensino Fundamental, com trabalho de 
integração com outras áreas do conhecimento, como, por exemplo, a Geografia, por meio da apresentação 
de mapas e realização de atividades a partir deles. 
·  Material didático de Língua Portuguesa para o 1º ano do Ensino Fundamental, com atividade que 
estimula o aluno a confeccionar brinquedos com materiais do dia a dia, como garrafas pets e copos 
descartáveis. 
·  Material didático de Língua Portuguesa para o 2º ano do Ensino Fundamental, com atividade que 
trabalha com o texto instrucional, como listas e receitas. 
·  Material didático de Língua Portuguesa para o 2º ano do Ensino Fundamental, com unidade de trabalho 
que tem como temática, os contos clássicos da literatura infantil. 
 
MATEMÁTICA 
 
·  Material didático de Matemática para o 2º ano do Ensino Fundamental, com unidades de trabalho que 
apresentam os conteúdos a partir dos quatro eixos da Matemática: números e operações; grandezas e 
medidas, espaço e forma e tratamento da informação. 
·  Material didático de Matemática para o 2º ano do Ensino Fundamental, com atividades que exploram a 
simetria. 
·  Material didático para o 2º ano do Ensino Fundamental, com atividades que têm por objetivo 
desenvolver a capacidade do aluno de resolver situações-problema e entender a matemática como parte 
do seu cotidiano. 
·  Material didático de Matemática para o 2º ano do Ensino Fundamental, que promove a prática oral, a 
capacidade de argumentação, o saber escutar, o diálogo e o respeito pela diversidade de opiniões. 
·  Material didático de Matemática para o 2º ano do Ensino Fundamental, que ressalta a importância do 
trabalho em grupo e propicia a construção e a ampliação do conhecimento por meio da pesquisa sobre 
assuntos ou temas significativos. 
·  Material didático de Matemática para o 2º ano do Ensino Fundamental, com atividades com jogos que 
destacam o respeito às regras, os sentimentos, os acontecimentos e o imaginário. 
·  Material didático de Matemática para o 2º ano do Ensino Fundamental, com exercícios que identificam 
as propriedades das figuras geométricas, suas semelhanças e diferenças no espaço. 
·  Material didático de Matemática para o 2º ano do Ensino Fundamental, que permite ao aluno identificar 
que a linguagem matemática também serve para se comunicar e se expressar oralmente e por escrito. 
CIÊNCIAS 
 
·  Material didático de Ciências para o 2º ano do Ensino Fundamental, com unidade temática que 
apresenta ao aluno, assuntos devidamente organizados por sequências didáticas com ênfase na percepção 
do ambiente em que está inserido. 
·  Material didático de Ciências para o 2º ano do Ensino Fundamental, que oferece ao aluno indicação de 
textos complementares para que sejam trabalhados os conteúdos científicos de forma mais aprofundada. 
·  Material didático de Ciências para o 2º ano do Ensino Fundamental, com conteúdos que fundamentam a 
importância da manutenção da saúde pela conscientização da prática da higiene corporal e alimentar, para 
o bom funcionamento do corpo humano. 
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·  Material didático de Ciências para o 2º ano do Ensino Fundamental, que propõe atividades, como forma 
de orientação, para auxiliar o aluno na sua localização no planeta Terra e no Sistema Solar. 
·  Material didático de Ciências para o 2º ano do Ensino Fundamental, com temáticas que abordam a 
observação da abundância de água existente no planeta Terra, em contraste com a quantidade que está 
disponível para o consumo humano. 
·  Material didático de Ciências para o 2º ano do Ensino Fundamental, com atividades que possibilitam o 
entendimento do ciclo da água, a sua importância e as suas consequências para os seres vivos. 
·  Material didático de Ciências para o 2º ano do Ensino Fundamental, com temas que despertam no aluno 
o interesse em observar e analisar a influência dos fatores regionais na localidade em que está inserido. 
·  Material didático de Ciências para o 2º ano do Ensino Fundamental, com unidade de trabalho que 
aborda temas que relacionam os seres vivos que habitam cada região do planeta Terra e a devida interação 
entre eles e o meio ambiente. 
·  Material didático de Ciências para o 2º ano do Ensino Fundamental, que propõe metodologias 
científicas ao aluno com a finalidade de analisar a vida de microrganismos existentes no ecossistema. 
·  Material didático de Ciências para o 2º ano do Ensino Fundamental, com conteúdo científico que 
demonstra ao aluno os diferentes tipos de solo e os respectivos seres vivos que habitam esses ambientes. 
 
HISTÓRIA 
 
·  Material didático de História para o 2º ano do Ensino Fundamental, com atividades que trabalham com 
fotografias, possibilitando ao aluno que perceba as informações apresentadas sobre a vida das pessoas e 
as experiências por elas vividas. 
·  Material didático de História para o 2º ano do Ensino Fundamental, com conteúdos que trabalham a 
problematização de questões relativas ao tempo, utilizando como referência a rotina do aluno. 
·  Material didático de História para o 2º ano do Ensino Fundamental, com atividade sem que a referência 
do movimento do Sol e os fenômenos da natureza servem para orientar o aluno na compreensão dos 
períodos do dia. 
·  Material didático de História para o 2º ano do Ensino Fundamental, com obras de arte que apresentam 
características próprias da época Colonial, no que se referem às vestimentas, ao mobiliário e aos 
penteados. 
·  Material didático de História para o 2º ano do Ensino Fundamental, com conteúdos que abordam os 
diferentes representantes dos povos indígenas, os quais participam de movimentos que lutam pela defesa 
de seus interesses, pela saúde, pela terra, pela educação e por seus direitos de maneira geral. 
·  Material didático de História para o 2º ano do Ensino Fundamental, que permite o contato do aluno com 
a Constituição Brasileira e a Consolidação das Leis Trabalhistas, que tratam de Leis que dispõem sobre a 
proibição do trabalho infantil. 
·  Material didático de História para o 2º ano do Ensino Fundamental, com conteúdos que propiciam ao 
aluno contato com diversos tipos de brinquedos e brincadeiras da cultura indígena, para que a partir desse 
estudo possam compreender como esses povos viviam e vivem hoje. 
·  Material didático de História para o 2º ano do Ensino Fundamental, com atividades que exploram os 
tipos de brincadeiras e cantigas trazidas pelos portugueses, que divertem até hoje adultos e crianças. 
·  Material didático de História para o 2º ano do Ensino Fundamental, com atividades que apresentam 
diferentes tipos de escolas do Brasil e do mundo, para que o aluno perceba suas características, como 
eram e como são hoje, no que tange ao mobiliário, uniforme, livros, cadernos, quadro de giz e utilização 
da tecnologia. 
·  Material didático de História para o 2º ano do Ensino Fundamental, com conteúdos que retratam a 
educação indígena, antes e depois da chegada dos jesuítas no Brasil. 
 
GEOGRAFIA 
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·  Material didático para o 2º ano do Ensino Fundamental, com unidade temática que apresenta termos 
introdutórios da disciplina de Geografia a partir de conceitos básicos, tais como o cartográfico e o 
fotográfico. 
·  Material didático de Geografia para o 2º ano do Ensino Fundamental, com atividades que priorizam o 
desenvolvimento de competências e habilidades de conceitos geográficos relacionados à noção do tempo 
histórico. 
·  Material didático para o 2º ano do Ensino Fundamental, com atividades que estimulam o ensino e a 
aprendizagem de Geografia para que o aluno se familiarize com a leitura de mapas do Brasil. 
·  Material didático de Geografia para o 2º ano do Ensino Fundamental, com conteúdo com atividades que 
exploram o potencial das fotografias e postais como registros das paisagens e dos locais onde moram os 
alunos. 
·  Material didático de Geografia para o 2º ano do Ensino Fundamental, com unidade temática com 
propostas de trabalho voltadas para a observação do mundo ao redor do aluno, baseadas em diferentes 
perspectivas. 
·  Material didático de Geografia para o 2º ano do Ensino Fundamental, com abordagens didáticas que 
envolvem temas relacionados ao letramento cartográfico como contato inicial ao estudo geográfico. 
·  Material didático de Geografia para o 2º ano do Ensino Fundamental, com unidade temática que 
apresenta o trabalho voltado para a análise de mapas a partir de diferentes perspectivas: horizontal, 
oblíqua e vertical. 
·  Material didático de Geografia para o 2º ano do Ensino Fundamental, com conteúdos que abordam 
temáticas sobre os variados espaços geográficos e respectivas organizações a partir de atividades que 
exploram o espaço escolar, o bairro que está situado e as localidades ao seu redor. 
·  Material didático de Geografia para o 2º ano do Ensino Fundamental, com atividades envolventes como 
a pesquisa de campo e as pesquisas prévias de dados sobre a própria escola que auxiliam na preparação 
do aluno para a reflexão crítica frente aos variados espaços geográficos. 
·  Material didático de Geografia para o 2º ano do Ensino Fundamental, com metodologias relacionadas à 
pesquisa e a observação do espaço natural onde o aluno reside, com a perspectiva de levantar dados sobre 
os aspectos geográficos da região. 
 
LÍNGUA INGLESA 
 
·  Material didático de Língua Inglesa para o 2º ano do Ensino Fundamental, com atividades que 
aprofundam os conteúdos ao longo das unidades de trabalho, introduzindo novos vocábulos e expressões 
àqueles já apreendidos. 
·  Material didático de Língua Inglesa para o 2º ano do Ensino Fundamental, com atividades que 
apresentam conceitos de lateralidade a partir dos já adquiridos pelos alunos sobre as partes do corpo, 
estabelecendo conexão entre as áreas do conhecimento. 
·  Material didático de Língua Inglesa para o 2º ano do Ensino Fundamental, com inserção de novos 
vocábulos e expressões a partir de atividades que geram sentimentos e sensações de prazer, tais como 
alimentação, bebidas e brinquedos. 
·  Material didático de Língua Inglesa para o 2º ano do Ensino Fundamental, com conteúdos e vocábulos 
que não são apresentados de forma estanque, mas sim associados a outras aprendizagens da Língua 
Inglesa ou das outras áreas do conhecimento, possibilitando a ressignificação dos mesmos. 
·  Material didático de Língua Inglesa para o 2º ano do Ensino Fundamental, com atividades com músicas 
variadas, que aprimoram a oralidade do aluno, permitindo melhorar a prática oral no segundo idioma. 
·  Material didático de Língua Inglesa para o 2º ano do Ensino Fundamental, com material de apoio 
encartado no livro, como os adesivos, que são um recurso atrativo e complementar ao trabalho sobre a 
família, desenvolvido ao longo da unidade de trabalho. 
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·  Material didático de Língua Inglesa para o 2º ano do Ensino Fundamental, com atividades que 
trabalham com dobradura, técnica diferenciada que auxilia o aluno no desenvolvimento motor fino, 
proporcionando desafio e motivação ao processo de aprender. 
·  Material didático de Língua Inglesa para o 2º ano do Ensino Fundamental, que apresenta novas 
estruturas gramaticais a partir de conteúdos linguísticos explorados, com vistas à contextualização da 
prática do vocabulário apresentado no decorrer das atividades. 
·  Material didático de Língua Inglesa para o 2º ano do Ensino Fundamental, com espaço que possibilita a 
interação entre o aluno e o professor, viabilizando a troca de experiências sobre os assuntos abordados e 
melhor interação entre os mesmos. 
 
ARTE 
 
·  Material didático de Arte para o 2º ano do Ensino Fundamental, com unidade de trabalho que tem como 
tema os brinquedos e as brincadeiras, apresentando possibilidades de descoberta dos conteúdos pelas 
reproduções de obras de arte, músicas e movimentos. 
·  Material didático de Arte para o 2º ano do Ensino Fundamental, com atividades de música que 
promovam no aluno o desenvolvimento gradativo do ritmo musical no corpo. 
·  Material didático de Arte para o 2º ano do Ensino Fundamental, com atividade em grupo em que o aluno 
é orientado a musicar um pequeno texto disponível no material de apoio, com a intenção de aplicar os 
conhecimentos em música trabalhados na unidade. 
·  Material didático de Arte para o 2º ano do Ensino Fundamental, com atividade que utiliza jogos, com a 
intenção de desenvolver a percepção sonora do aluno com auxílio do material de apoio. 
·  Material didático de Arte para o 2º ano do Ensino Fundamental, com atividade que propõe experiência 
para que o aluno consiga identificar na prática a diferença de sons graves, agudos e médios. 
·  Material didático de Arte para o 2º ano do Ensino Fundamental, com atividade de apreciação de obras 
de arte, com a intenção de desenvolver um olhar atento e crítico no aluno. 
·  Material didático de Arte para o 2º ano do Ensino Fundamental, que apresenta a arte tridimensional, 
possibilitando ao aluno produzir esculturas com materiais como massa de modelar, sob a orientação do 
professor. 
·  Material didático de Arte para o 2º ano do Ensino Fundamental, com atividade com quebra-cabeça que 
reproduza obras de arte, com a intenção de que o aluno aprecie a obra e a relacione com algum tema 
socialmente relevante. 
·  Material didático de Arte para o 2º ano do Ensino Fundamental, que trabalha com o estudo das cores 
básicas e suas misturas, com atividades práticas com tinta, para que o aluno possa obter novas cores a 
partir das misturas das cores primárias. 
·  Material didático de Arte para o 2º ano do Ensino Fundamental, com conteúdo que trabalha a 
possibilidade de o aluno obter sons com materiais do dia a dia, apresentando artistas brasileiros que 
utilizam esse tipo de recurso para fazer músicas. 
 
3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 
Material para o aluno 
·  04 (quatro) livros didáticos, sendo 01 (um) para cada bimestre, contendo a integração das seguintes 
áreas do conhecimento: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Língua Inglesa e 
Arte. Material em formato vertical; capa confeccionada em papel resistente, com impressão colorida; 
miolo impresso em papel de qualidade e em quatro cores, com destaque para o projeto gráfico adequado à 
faixa etária do aluno; material de apoio no próprio livro, confeccionado em papel com gramatura maior 
que a do miolo; e, acabamento em espiral. 
Material para o professor 
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·  04 (quatro) livros didáticos, sendo 01 (um) para cada bimestre, contendo a integração das seguintes 
áreas do conhecimento: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia. Material em 
formato vertical; capa confeccionada em papel resistente, com impressão colorida; miolo impresso em 
papel de qualidade e em quatro cores; material de apoio no próprio livro, confeccionado em papel com 
gramatura maior que a do miolo; e, acabamento em espiral. 
·  04 (quatro) livros didáticos de Língua Inglesa, sendo 01 (um) para cada bimestre. 
Material em formato vertical, acabamento espiralado, capa confeccionada em papel resistente e miolo 
impresso em quatro cores. 
·  04 (quatro) livros didáticos de Arte, sendo 01 (um) para cada bimestre. Material em formato vertical, 
acabamento espiralado, capa confeccionada em papel resistente e miolo impresso em quatro cores. 
·  01 (um) livro didático anual com orientações metodológicas para as aulas de 
Educação Física. Material em formato vertical, acabamento espiralado, capa confeccionada em papel 
resistente e miolo impresso em quatro cores. 
·  01 (um) CD anual de Língua Inglesa com textos, músicas e atividades de listening explorados nas 
unidades de trabalho e gravados por falantes nativos da Língua Inglesa. 
 
ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL POR ÁREAS PARA O 3º ANO DO ENSINO  
FUNDAMENTAL 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
·  Material didático de Língua Portuguesa para o 3º ano do Ensino Fundamental, com seção em que são 
propostos diálogos para ampliar a abordagem do tema estudado, valorizando-se os conhecimentos prévios 
do aluno para o desenvolvimento de habilidades necessárias à troca de ideias, discussões, à prática de 
saber ouvir diferentes opiniões e saber construir conceitos em grupo. 
·  Material didático de Língua Portuguesa para o 3º ano do Ensino Fundamental, com seção em que o 
aluno é convidado a realizar pesquisas, entrevistas e estudo de campo, com objetivo de desenvolver 
habilidades de investigação para o aprofundamento de conhecimentos sobre determinado tema. 
·  Material didático de Língua Portuguesa para o 3º ano do Ensino Fundamental, com atividades que 
realizam o trabalho com a gramática, de forma contextualizada e com a utilização de textos, para que o 
aluno compreenda essas questões em situações reais de uso da língua. 
·  Material didático de Língua Portuguesa para o 3º ano do Ensino Fundamental, com proposta de 
produção textual em grupo, em que os alunos possam agrupar suas produções e publicar em uma revista, 
por exemplo. 
·  Material didático de Língua Portuguesa para o 3º ano do Ensino Fundamental, com proposta de 
atividade relacionada a um jogo de tabuleiro confeccionado com o auxílio de material de apoio, 
contemplando regras e história do jogo. 
·  Material didático de Língua Portuguesa para o 3º ano do Ensino Fundamental, com atividade que utiliza 
diagramas para que o aluno encontre palavras de determinados grupos linguísticos, com o auxilio de um 
banco de imagens. 
·  Material didático para o 3º ano do Ensino Fundamental, com unidade de trabalho com tema relacionado 
à sustentabilidade, mais especificamente a reciclagem de lixo, possibilitando ao aluno aprender não só o 
conteúdo apresentado para trabalho da área de Língua Portuguesa, mas também ações de cidadania. 
·  Material didático de Língua Portuguesa para o 3º ano do Ensino Fundamental, com proposta de trabalho 
com o gênero autobiografia, apresentando exemplos e instruções de como o aluno pode produzir a sua 
autobiografia. 
·  Material didático de Língua Portuguesa para o 3º ano do Ensino Fundamental, com atividade de 
produção de texto que, além das etapas de produção propriamente ditas, apresenta a revisão do texto 
como ponto importante para a finalização do trabalho. 
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·  Material didático de Língua Portuguesa para o 3º ano do Ensino Fundamental, com atividades 
contextualizadas que possibilitam o entendimento e a utilização adequada das letras maiúsculas e 
minúsculas. 
 
MATEMÁTICA 
 
·  Material didático de Matemática para o 3º ano do Ensino Fundamental, com atividades que auxiliam o 
aluno na construção do significado dos números naturais até a unidade de milhar, com base em seus usos, 
envolvendo contagem, escrita e operações. 
·  Material didático de Matemática para o 3º ano do Ensino Fundamental, que apresentam brincadeiras que 
resgatam os conhecimentos prévios do aluno e servem como atividades introdutórias para novos 
conteúdos. 
·  Material didático de Matemática para o 3º ano do Ensino Fundamental, com atividades que levam o 
aluno a conhecer e a utilizar as medidas de tempo, de comprimento, de massa, de capacidade e de valor. 
·  Material didático de Matemática para o 3º ano do Ensino Fundamental, com proposta de ensino que 
valoriza a calculadora como uma ferramenta que auxilia na investigação de ideias matemáticas, resolução 
de problemas, formulação de hipóteses e coerência nos cálculos. 
·  Material didático de Matemática para o 3º ano do Ensino Fundamental, com proposta pedagógica que 
incentiva o uso do cálculo mental, do cálculo exato e do cálculo aproximado na resolução das situações-
problema. 
·  Material didático de Matemática para o 3º ano do Ensino Fundamental, com textos e atividades que 
exploram comparações, contrapontos e variações de um mesmo conteúdo, proporcionando ao aluno 
diferentes formas de cálculos e tentativas de resolução. 
·  Material didático de Matemática para o 3º ano do Ensino Fundamental, com conteúdos que trabalham 
com a estimativa como recurso para análise, cálculo e previsão de resultados. 
·  Material didático de Matemática para o 3º ano do Ensino Fundamental, que trabalha com leitura e 
produção; análise e interpretação; comparação, ordenação e composição de quantidades com a finalidade 
de resolver as situações-problema propostas nas unidades de trabalho. 
 
CIÊNCIAS 
 
·  Material didático de Ciências para o 3º ano do Ensino Fundamental, com abordagens metodológicas que 
incentivam os alunos no estudo dos fenômenos naturais que ocorrem nas diferentes regiões do planeta 
Terra. 
·  Material didático de Ciências para o 3º ano do Ensino Fundamental, com propostas de atividades que 
demonstram aos alunos a importância de repensar atitudes e conscientizar sobre o cuidado com o solo. 
·  Material didático de Ciências para o 3º ano do Ensino Fundamental, com conteúdos didáticos que 
retratam ao aluno a formação estrutural das diferentes partes que formam as plantas, permitindo 
identificar o que é utilizado em sua própria alimentação. 
·  Material didático de Ciências para o 3º ano do Ensino Fundamental, que contempla temáticas que 
aprofundam os estudos científicos na abordagem sobre a Óptica, relacionando os estudos à luz e às 
imagens. 
·  Material didático de Ciências para o 3º ano do Ensino Fundamental, com conteúdos baseados em 
experimentos científicos e atividades que envolvem os conceitos de luz e imagens, com o objetivo de 
tornar o aprendizado do aluno mais lúdico e significativo. 
·  Material didático de Ciências para o 3º ano do Ensino Fundamental, que aborda a importância da 
fotossíntese para todos os seres vivos do planeta Terra. 
·  Material didático de Ciências para o 3º ano do Ensino Fundamental, que oferece condições ao aluno 
para analisar as principais características do grupo de animais invertebrados e as condições desses seres 
vivos na natureza, podendo também estabelecer a relação deles com o ser humano. 
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·  Material didático de Ciências para o 3º ano do Ensino Fundamental, com conteúdos que trabalham com 
critérios utilizados no agrupamento e classificação dos seres vivos, instigando no aluno a curiosidade de 
investigar os seres que mais lhe despertam atenção. 
·  Material didático de Ciências para o 3º ano do Ensino Fundamental, que apresenta a importância do 
estudo sobre a cadeia alimentar como fator essencial para o equilíbrio das espécies no meio ambiente. 
·  Material didático de Ciências para o 3º ano do Ensino Fundamental, que contempla temáticas para o 
aluno compreender a importância de uma alimentação saudável, identificando os principais nutrientes que 
compõem uma dieta equilibrada. 
 
HISTÓRIA 
 
·  Material didático de História para o 3º ano do Ensino Fundamental, com conteúdos que trabalham as 
importantes descobertas sobre a história da humanidade, fazendo com que o aluno entenda como viviam 
as pessoas no passado. 
·  Material didático de História para o 3º ano do Ensino Fundamental, que retrata os diversos tipos de 
moradias e as principais características de cada civilização, fazendo com que o aluno conheça o sistema 
de habitação de cada época estudada. 
·  Material didático de História para o 3º ano do Ensino Fundamental, com atividades que abordam o 
trabalho como parte do cotidiano das pessoas, fazendo com que o aluno estabeleça relação entre como é o 
trabalho na atualidade e como era no passado. 
·  Material didático de História para o 3º ano do Ensino Fundamental, com conteúdos que propiciam ao 
aluno observar o trabalho dos indígenas e dos escravos, em paralelo com o dos portugueses, fazendo com 
que ele entenda a diferença do trabalho que cada um realizava. 
·  Material didático de História para o 3º ano do Ensino Fundamental, que trabalha com atividades que 
valorizam iniciativas que procuram restituir aos afrodescendentes o seu valor histórico e cultural na 
formação da sociedade brasileira. 
·  Material didático de História para o 3º ano do Ensino Fundamental, com atividades que abordam o 
trabalho e as condições sociais dos escravos, demonstrando suas conquistas em profissões que eram 
exclusivas da elite livre e branca. 
·  Material didático de História para o 3º ano do Ensino Fundamental, com conteúdos que retratam a 
evolução dos povos e a concentração de moradores em um determinado lugar, o que idealizou a nova 
concepção de organização da sociedade, que são as cidades, fazendo com que o aluno entenda que as 
cidades são construções humanas e que permanecem crescendo devido à interferência das pessoas. 
·  Material didático de História para o 3º ano do Ensino Fundamental, que propicia ao aluno um melhor 
entendimento de como a junção das tradições portuguesas, com os hábitos adquiridos de outras etnias, 
influenciaram a vida dos colonizadores em vários aspectos, como a agricultura, a alimentação e as 
embarcações. 
·  Material didático de História para o 3º ano do Ensino Fundamental, com atividades que trabalham os 
hábitos alimentares das pessoas no passado, fazendo com que o aluno reflita sobre sua própria 
alimentação. 
·  Material didático de História para o 3º ano do Ensino Fundamental, com conteúdos que apresentam as 
influências culturais na atual alimentação brasileira, a partir de recursos naturais que eram utilizados pelos 
indígenas e por outras etnias. 
 
GEOGRAFIA 
 
·  Material didático de Geografia para o 3º ano do Ensino Fundamental, com conteúdos que contemplam a 
importância e as principais características do espaço rural, com a intenção de contextualizar a 
complexidade desse espaço. 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA 

ESTADO DE MATO GROSSO 

CNPJ 03.239.043/0001-12 

 

  

 

 

Rua Alceu Rossi s/nº - Centro – CEP 78590-000 – Paranaíta/MT – Telefax (66) 3563-2700 www.paranaita.mt.gov.br 

·  Material didático de Geografia para o 3º ano do Ensino Fundamental, que propõe discussões sobre 
temas relacionados à Educação Ambiental por meio da análise dos aspectos geográficos da área rural do 
município. 
·  Material didático de Geografia para o 3º ano do Ensino Fundamental, com atividades que levantam 
considerações importantes sobre as principais atividades econômicas que são desenvolvidas nos espaços 
urbanos. 
·  Material didático de Geografia para o 3º ano do Ensino Fundamental, com propostas de estudo voltadas 
para a análise dos elementos presentes nos espaços urbanos em contraste com os elementos do meio rural, 
em uma mesma localidade. 
·  Material didático de Geografia para o 3º ano do Ensino Fundamental, com temáticas que envolvem 
reflexões sobre a importância da localização geográfica das sedes políticas nos espaços urbanos para que 
ao aluno possa identificar e entender o seu próprio município. 
·  Material didático de Geografia para o 3º ano do Ensino Fundamental, com atividades que levam a 
discussão e compreensão dos elementos culturais que compõem a paisagem dos espaços urbanos, bem 
como as condições de vida das pessoas que vivem nesses espaços. 
·  Material didático de Geografia para o 3º ano do Ensino Fundamental, com atividades que identificam os 
tipos de transportes existentes e utilizados no município. 
·  Material didático de Geografia para o 3º ano do Ensino Fundamental, com unidade de trabalho que 
permite a contextualização histórica e importância dos meios de transporte para a população. 
·  Material didático de Geografia para o 3º ano do Ensino Fundamental, com temáticas que envolvem a 
importância da utilização dos meios de comunicação pelas pessoas e de que formam impactam em seu 
cotidiano. 
·  Material didático de Geografia para o 3º ano do Ensino Fundamental, com abordagens didáticas que 
permitem, ao aluno, comparações entre os meios de comunicação do passado e os utilizados nos tempos 
atuais. 
·  Material didático de Geografia para o 3º ano do Ensino Fundamental, que permite ao aluno refletir sobre 
as diferenças entre os meios de comunicação utilizados pelas pessoas no meio rural e no meio urbano. 
 
LÍNGUA INGLESA 
 
·  Material didático de Língua Inglesa para o 3º ano do Ensino Fundamental, com conteúdos explorados de 
forma contextualizada, a partir de vocábulos conectados ao significado que eles têm no cotidiano do 
aluno. 
·  Material didático de Língua Inglesa para o 3º ano do Ensino Fundamental, com atividades trabalhadas 
no material que estão presentes em CD, o qual possibilita ao aluno maior contato com a segunda língua. 
·  Material didático de Língua Inglesa para o 3º ano do Ensino Fundamental, com atividades de 
estruturação de perguntas e respostas a partir de temáticas referentes às características próprias do aluno, 
tais como nome, idade, data de aniversário, familiares. 
·  Material didático de Língua Inglesa para o 3º ano do Ensino Fundamental, com atividades diferenciadas 
de ampliação vocabular tanto na língua portuguesa, quanto na língua inglesa, que exploram o universo do 
aluno em relação aos animais marinhos e o habitat natural dos mesmos. 
·  Material didático de Língua Inglesa para o 3º ano do Ensino Fundamental, que incentiva a prática de 
fazer coleções, possibilitando trocas, diálogos e melhores relações sociais, além de desenvolver no aluno 
habilidades de organização, seriação e contagem. 
·  Material didático de Língua Inglesa para o 3º ano do Ensino Fundamental, que utiliza a carta como meio 
de comunicação entre os alunos, além de ser uma atividade para a apresentação e fixação de expressões e 
vocábulos relacionados às profissões. 
·  Material didático de Língua Inglesa para o 3º ano do Ensino Fundamental, com brincadeiras e atividades 
que estimulam a imaginação, a participação do aluno e familiarização com o segundo idioma. 
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·  Material didático de Língua Inglesa para o 3º ano do Ensino Fundamental, com atividades de 
identificação dos fenômenos meteorológicos relacionados aos dias da semana, permitindo as conexões 
desse conteúdo com o cotidiano do aluno e relacionando curiosidades sobre os astros. 
·  Material didático de Língua Inglesa para o 3º ano do Ensino Fundamental, com atividades lúdicas que 
destacam as condições do tempo atmosférico e as relacionam ao cotidiano do aluno. 
·  Material didático para o 3º ano do Ensino Fundamental, com estruturas da língua inglesa apresentadas a 
partir de pequenos textos, diálogos e vocábulos, gravados em CD por falantes nativos da própria língua 
inglesa, possibilitando ao aluno melhores condições de pronúncia. 
 
ARTE 
 
·  Material didático de Arte para o 3º ano do Ensino Fundamental, que realiza um trabalho integrado e 
reflexivo acerca dos saberes das quatro linguagens artísticas, Artes Visuais, Dança, Teatro e Música. 
·  Material didático de Arte para o 3º ano do Ensino Fundamental, com atividades que promovem a 
reflexão crítica acerca dos saberes das diversas linguagens, para que o aluno tenha a possibilidade de 
ampliar seu próprio olhar cognitivo e sensível sobre o mundo. 
·  Material didático de Arte para o 3º ano do Ensino Fundamental, que possibilita a ampliação da 
experiência estética e dos referenciais artístico-culturais nas linguagens artísticas. 
·  Material didático de Arte para o 3º ano do Ensino Fundamental, que desenvolve, por meio dos 
conteúdos apresentados, os processos de apreciação, produção e contextualização artística. 
·  Material didático de Arte para o 3º ano do Ensino Fundamental, com atividade sobre teatro apresentando 
ao aluno o trabalho de cenografia e coreografia, para que a criança compreenda a função do cenário como 
caracterização do espaço cênico. 
·  Material didático de Arte para o 3º ano do Ensino Fundamental, que trabalha com a Arte africana, 
possibilitando aos alunos conhecer e valorizar a produção artística africana e reconhecer que essa cultura 
tem influências de grande relevância em nosso país. 
·  Material didático de Arte para o 3º ano do Ensino Fundamental, com conteúdos relacionados à música 
afro-brasileira. 
·  Material didático de Arte para o 3º ano do Ensino Fundamental, com atividade que apresenta ao aluno 
instrumentos musicais africanos. 
·  Material didático de Arte para o 3º ano do Ensino Fundamental, com atividade que incentiva o aluno a 
confeccionar instrumentos musicais. 
·  Material didático de Arte para o 3º ano do Ensino Fundamental, que trabalha com a arte dos povos 
indígenas, possibilitando ao aluno conhecer um pouco da diversidade cultural das etnias que compõem a 
cultura brasileira, e com isso possibilitar a ampliação do repertório e do conhecimento nas linguagens 
artísticas. 
·  Material didático de Arte para o 3º ano do Ensino Fundamental, com destaque para o trabalho com o 
movimento, relacionado à cultura indígena. 
·  Material didático de Arte para o 3º ano do Ensino Fundamental, com conteúdo relacionado à arte visual 
indígena e à qualidade estética dos trabalhos, de forma que o aluno possa observar que os indígenas 
produzem sua arte nos mais simples objetos do dia a dia e nos costumes, como as pinturas corporais. 
 
4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 
Material para o aluno 
·  04 (quatro) livros didáticos, sendo 01 (um) para cada bimestre, contendo a integração das seguintes 
áreas do conhecimento: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Língua Inglesa e 
Arte. Material em formato vertical; capa confeccionada em papel resistente, com impressão colorida; 
miolo impresso em papel de qualidade e em quatro cores, com destaque para o projeto gráfico adequado à 
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faixa etária do aluno; material de apoio no próprio livro, confeccionado em papel com gramatura maior 
que a do miolo; e, acabamento em espiral. 
·  01 (um) livro didático anual, contendo a integração de História e Geografia Regional com conteúdos 
relacionados às primeiras povoações; o cotidiano e a cultura dos habitantes; meios de transporte e de 
comunicação; e, outros aspectos próprios da 
Unidade Federativa da qual o município faz parte. Material em formato vertical, acabamento espiralado, 
capa confeccionada em papel resistente e miolo impresso em quatro cores. 
 
Material para o professor 
·  04 (quatro) livros didáticos, sendo 01 (um) para cada bimestre contendo a integração das seguintes áreas 
do conhecimento: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia. Material em formato 
vertical; capa confeccionada em papel resistente, com impressão colorida; miolo impresso em papel de 
qualidade e em quatro cores; material de apoio no próprio livro, confeccionado em papel com gramatura 
maior que a do miolo; e, acabamento em espiral. 
·  01 (um) livro didático anual, contendo a integração de História e Geografia Regional com conteúdos 
relacionados às primeiras povoações; o cotidiano e a cultura dos habitantes; meios de transporte e de 
comunicação; e, outros aspectos próprios da Unidade Federativa da qual o município faz parte. Material 
em formato vertical, acabamento espiralado, capa confeccionada em papel resistente e miolo impresso em 
quatro cores. 
·  04 (quatro) livros didáticos de Língua Inglesa, sendo 01 (um) para cada bimestre. 
Material em formato vertical, acabamento espiralado, capa confeccionada em papel resistente e miolo 
impresso em quatro cores. 
·  04 (quatro) livros didáticos de Arte, sendo 01 (um) para cada bimestre. Material em formato vertical, 
acabamento espiralado, capa confeccionada em papel resistente e miolo impresso em quatro cores. 
·  01 (um) livro didático anual com orientações metodológicas para as aulas de 
Educação Física. Material em formato vertical, acabamento espiralado, capa confeccionada em papel 
resistente e miolo impresso em quatro cores. 
·  01 (um) CD anual de Língua Inglesa com textos, músicas e atividades de listening explorados nas 
unidades de trabalho e gravados por falantes nativos da Língua Inglesa. 
 
ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL POR ÁREAS PARA O 4º ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
·  Material didático de Língua Portuguesa para o 4º ano do Ensino Fundamental, com seção de exploração 
da leitura, por meio de perguntas orais e escritas, priorizando aspectos de inferência, de seleção e de 
antecipação no desenvolvimento da habilidade de leitura. 
·  Material didático para o 4º ano do Ensino Fundamental, com atividade que trabalha conteúdos de 
Língua Portuguesa, também, a partir de dicas de segurança e higiene na cozinha. 
·  Material didático de Língua Portuguesa para o 4º ano do Ensino Fundamental, com atividade que 
trabalha o gênero receita com a discriminação das etapas juntamente às ilustrações dessas etapas. 
·  Material didático de Língua Portuguesa para o 4º ano do Ensino Fundamental, com unidade de trabalho 
que utiliza o gênero carta como eixo norteador, cujo trabalho possibilita ao aluno uma percepção de que 
cada carta possui objetivo específico, dependendo do interlocutor. 
·  Material didático de Língua Portuguesa para o 4º ano do Ensino Fundamental, com atividades que 
permitem ao aluno perceber que o uso de registro coloquial ou formal depende do destinatário e do 
objetivo do gênero estudado, possibilitando a compreensão de que o uso de registro coloquial ou formal é 
determinado pela natureza da relação entre os interlocutores. 
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·  Material didático para o 4º ano do Ensino Fundamental, com unidade de trabalho que trata da 
preservação ambiental como tema central para o estudo da Língua Portuguesa. 
·  Material didático de Língua Portuguesa para o 4º ano do Ensino Fundamental, com atividade 
relacionada ao gênero reportagem, com a intenção de apresentar ao aluno o objetivo desse gênero, que é 
divulgar um tema de interesse do público pelo jornalista que tenha apurado as informações relativas a 
determinado assunto. 
·  Material didático de Língua Portuguesa para o 4º ano do Ensino Fundamental, com atividade de 
produção oral relacionada ao gênero textual estudado na unidade. 
·  Material didático de Língua Portuguesa para o 4º ano do Ensino Fundamental, com atividade que 
proponha o uso do dicionário em sala de aula, com a intenção de que o aluno aprenda a utilizar esse 
gênero textual. 
·  Material didático de Língua Portuguesa para o 4º ano do Ensino Fundamental, que proporciona o 
trabalho com a variação linguística, conscientizando o aluno quanto às diferenças entre o padrão culto e o 
popular, bem como, a adequação do seu uso em contextos específicos da língua oral e escrita. 
 
MATEMÁTICA 
 
·  Material didático de Matemática para o 4º ano do Ensino Fundamental, com atividades que trabalham 
com calendário e relógio como instrumentos de auxílio para contar e registrar o tempo, identificando 
minutos, horas, dias, semanas, meses e anos. 
·  Material didático de Matemática para o 4º ano do Ensino Fundamental, com atividades que possibilitam 
a classificação e a identificação das formas bidimensionais e tridimensionais, bem como a elaboração de 
conceitos referentes à sua planificação e representação. 
·  Material didático de Matemática para o 4º ano do Ensino Fundamental, com conteúdos que trabalham a 
problematização, oportunizando a sistematização e revisão de temas. 
·  Material didático de Matemática para o 4º ano do Ensino Fundamental, com ícones que orientam o 
aluno a organizar-se didaticamente com o material, e o auxiliam para um melhor aproveitamento do seu 
tempo e dos conteúdos trabalhados. 
·  Material didático de Matemática para o 4º ano do Ensino Fundamental, com atividades com resolução 
de operações inversas que relacionam a adição à subtração, bem como a multiplicação à divisão, 
permitindo ao aluno identificar a correlação entre esses cálculos. 
·  Material didático de Matemática para o 4º ano do Ensino Fundamental, com unidades que evidenciam as 
medidas de tempo, massa, capacidade e comprimento em situações do cotidiano, por meio de exercícios 
que validam sua importância no dia a dia das pessoas. 
·  Material didático de Matemática para o 4º ano do Ensino Fundamental, com recursos diferenciados, 
lúdicos e atrativos para o ensino das frações, considerando que elas estão presentes em ações rotineiras do 
aluno. 
 
CIÊNCIAS 
 
·  Material didático de Ciências para o 4º ano do Ensino Fundamental, que aborda conceitos relacionados à 
energia térmica. 
·  Material didático de Ciências para o 4º ano do Ensino Fundamental, com conteúdos que instigam o 
aluno a compreender o conceito de som, relacionando-o com a vibração e as ondas sonoras. 
·  Material didático de Ciências para o 4º ano do Ensino Fundamental, com atividades que possibilitam ao 
aluno, por meio da pesquisa e experimentos de Física, trabalhar os conteúdos relacionados à eletricidade e 
o magnetismo, de maneira que os conteúdos se relacionem de forma prática e significativa. 
·  Material didático de Ciências para o 4º ano do Ensino Fundamental, com unidades de trabalho que 
contemplam propostas de atividades práticas que exploram as rochas e suas propriedades físicas. 
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·  Material didático de Ciências para o 4º ano do Ensino Fundamental, com temáticas de trabalho que 
propiciam ao aluno conhecimento e diferenciação entre fósseis e rochas sedimentares. 
·  Material didático de Ciências para o 4º ano do Ensino Fundamental, com atividades que conduzem o 
aluno à reflexão da importância e a influência dos movimentos do planeta Terra e da Lua na vida dos 
seres vivos. 
·  Material didático de Ciências para o 4º ano do Ensino Fundamental, que apresenta temáticas que 
relacionam o conhecimento prévio do aluno com as atividades humanas do cotidiano, a partir dos 
aspectos de ordem social, econômica e cultural. 
·  Material didático de Ciências para o 4º ano do Ensino Fundamental, que apresenta direcionamento de 
conteúdos para facilitar a aquisição da linguagem científica por parte do aluno, no que se refere aos 
conceitos que definem a estrutura molecular da célula e seu funcionamento no corpo humano. 
·  Material didático de Ciências para o 4º ano do Ensino Fundamental, com temáticas de estudo que 
motivam o aluno quanto à observação das diferenças entre a célula vegetal e animal. 
·  Material didático de Ciências para o 4º ano do Ensino Fundamental, que contempla textos e atividades 
apresentando a importância dos ossos e músculos para o perfeito funcionamento do corpo humano. 
 
HISTÓRIA 
 
·  Material didático de História para o 4º ano do Ensino Fundamental, com atividades referentes às grandes 
navegações, despertando no aluno o interesse pelas aventuras e experiências vivenciadas pelos navegantes 
do passado. 
·  Material didático de História para o 4º ano do Ensino Fundamental, com conteúdos que tratam a 
monocultura e plantio de um único produto, propiciando ao aluno o entendimento de como os 
investimentos para esse tipo de produção promoviam a concentração de riquezas apenas para algumas 
pessoas. 
·  Material didático de História para o 4º ano do Ensino Fundamental, com conteúdos que tratam da 
criação de gado no Brasil, apresentando ao aluno a importância dessa cultura até hoje, bem como a sua 
influência no surgimento de algumas cidades que eram pontos de paradas dos tropeiros. 
·  Material didático de História para o 4º ano do Ensino Fundamental, que trabalha com a mineração e o 
valor do ouro nos tempos do Brasil Colônia, levando o aluno a entender sua importância nas relações 
comerciais atuais. 
·  Material didático de História para o 4º ano do Ensino Fundamental, com atividades que trabalham a 
organização e a importância dos Quilombolas, após a libertação dos escravos. 
·  Material didático de História para o 4º ano do Ensino Fundamental, com conteúdos que trabalham 
assuntos referentes à Inconfidência Mineira ou à Conjuração Mineira possibilitando ao aluno um maior 
conhecimento sobre as condições de vida do grupo de brasileiros que sonhava com a liberdade. 
·  Material didático de História para o 4º ano do Ensino Fundamental, com atividades que retratam a 
chegada da corte portuguesa ao Brasil, levando o aluno a entender o processo de colonização do país. 
·  Material didático de História para o 4º ano do Ensino Fundamental, com conteúdos que contemplam o 
momento histórico da Independência do Brasil e aclamação de D. Pedro I para Imperador. 
·  Material didático de História para o 4º ano do Ensino Fundamental, com conteúdos que trabalham as 
mudanças que ocorreram no Brasil no segundo reinado, principalmente no que se refere à arte, à política, 
ao transporte e à comunicação. 
·  Material didático de História para o 4º ano do Ensino Fundamental, com conteúdos que abordam o fim 
do Império. 
 
GEOGRAFIA 
 
·  Material didático para o 4º ano do Ensino Fundamental, com unidade temática que aponta a diversidade 
do território brasileiro quanto aos aspectos geográficos, destacando suas peculiaridades culturais. 
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·  Material didático de Geografia para o 4º ano do Ensino Fundamental, que possibilita, por meio de 
tabelas e fotos, um estudo mais detalhado sobre o meio ambiente brasileiro, tornando os processos de 
ensino e de aprendizagem mais significativos. 
·  Material didático de Geografia para o 4º ano do Ensino Fundamental, com atividades que incentivam 
discussões sobre educação ambiental e as influências sobre a paisagem da região estudada. 
·  Material didático de Geografia para o 4º ano do Ensino Fundamental, com abordagens pedagógicas que 
exploram a música por meio da análise dos elementos geográficos e literários presentes em sua letra. 
·  Material didático para o 4º ano do Ensino Fundamental, com unidade temática que possibilita a 
aprendizagem dos conteúdos de Geografia por meio da elaboração de um roteiro de viagem pelo território 
brasileiro. 
·  Material didático de Geografia para o 4º ano do Ensino Fundamental, com temas relevantes que 
apresentam as características geográficas e culturais de todas as regiões dos estados brasileiros. 
·  Material didático de Geografia para o 4º ano do Ensino Fundamental, com quadros comparativos que 
contém informações turísticas sobre os estados brasileiros. 
·  Material didático de Geografia para o 4º ano do Ensino Fundamental, com propostas de trabalho que 
apresentam conteúdos que desenvolvem a percepção quanto às transformações do espaço, ampliando a 
noção espacial do aluno. 
·  Material didático de Geografia para o 4º ano do Ensino Fundamental, com teorias que fundamentam o 
estudo sobre conceitos que definem a geoeconomia e a regionalização oficial do IBGE, que organiza a 
divisão do espaço brasileiro. 
·  Material didático de Geografia para o 4º ano do Ensino Fundamental, com conteúdos e atividades que 
favorecem a identificação da população do território brasileiro e suas principais características. 
 
LÍNGUA INGLESA 
 
·  Material didático de Língua Inglesa para o 4º ano do Ensino Fundamental, que apresenta grande 
variedade de músicas e rimas, com o objetivo de possibilitar ao aluno rever e praticar os vocábulos, 
expressões e conteúdos trabalhados. 
·  Material didático de Língua Inglesa para o 4º ano do Ensino Fundamental, com atividades que 
possibilitam o trabalho em grupo incentivando as trocas orais e diversas situações de comunicação em 
sala de aula. 
·  Material didático para o 4º ano do Ensino Fundamental, com atividades que propiciam a exploração dos 
nomes de alimentos saudáveis na língua inglesa, incentivando a prática da alimentação saudável e 
balanceada, promovendo a interdisciplinaridade com a disciplina de Ciências. 
·  Material didático de Língua Inglesa para o 4º ano do Ensino Fundamental, composto de atividades 
lúdicas e jogos que despertam o desejo em aprender as letras do alfabeto e os números. 
·  Material didático de Língua Inglesa para o 4º ano do Ensino Fundamental, com atividades que enfatizam 
a importância do resgate dos conhecimentos prévios do aluno, sendo que o singular e o plural são 
conteúdos apresentados a partir do resgate das estruturas já internalizadas pelo aluno no trabalho sobre a 
família e profissões. 
·  Material didático de Língua Inglesa para o 4º ano do Ensino Fundamental, com indicação de leituras e 
de sites que oferecem informações e subsidiam o trabalho do professor, complementando a sua ação em 
sala de aula. 
·  Material didático de Língua Inglesa para o 4º ano do Ensino Fundamental, que valoriza as ferramentas 
tecnológicas que estão à disposição do aluno, a forma como elas podem auxiliá-lo na apreensão de novos 
conhecimentos, bem como os perigos que podem oferecer quando mal utilizadas. 
·  Material didático de Língua Inglesa para o 4º ano do Ensino Fundamental, que valoriza os conceitos 
voltados à sustentabilidade, como reduzir, reutilizar e reciclar, enfatizando a importância da ação de cada 
um na preservação do planeta. 
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·  Material didático de Língua Inglesa para o 4º ano do Ensino Fundamental, que estimula a inclusão, o 
respeito às diferenças, a noção de diversidade e ao conhecimento e aceitação do novo. 
 
ARTE 
 
·  Material didático de Arte para o 4º ano do Ensino Fundamental, com conteúdo que apresenta ao aluno 
instrumentos musicais e a música nordestina. 
·  Material didático de Arte para o 4º ano do Ensino Fundamental, que trabalha com a cultura do sul do 
Brasil, apresentando danças típicas do Rio Grande do Sul. 
·  Material didático de Arte para o 4º ano do Ensino Fundamental, que trabalha com o autorretrato como 
uma expressão artística em que se realiza o registro de si mesmo, de forma que o aluno seja convidado a 
apreciar autorretratos de pintores famosos e em seguida pintar o seu autorretrato. 
·  Material didático de Arte para o 4º ano do Ensino Fundamental, que trabalha as sensações a partir da 
apreciação artística, uma vez que ela pode gerar emoções diversas, como inquietação, admiração, 
surpresa, alegria, tristeza, euforia, entre outras. 
·  Material didático de Arte para o 4º ano do Ensino Fundamental, com atividade em que são apresentadas 
questões relativas ao teatro, enquanto espaço físico e também quanto aos gêneros teatrais existentes. 
·  Material didático para o 4º ano do Ensino Fundamental, que possibilita o reconhecimento da Arte como 
produto cultural, histórico e social. 
·  Material didático de Arte para o 4º ano do Ensino Fundamental, com unidade de trabalho em que são 
exploradas algumas características de festas e de folias brasileiras por meio das linguagens da Música e 
da Dança. 
·  Material didático de Arte para o 4º ano do Ensino Fundamental, com atividade de improvisação musical. 
·  Material didático para o 4º ano do Ensino Fundamental, com conteúdo que aborda o tema arte popular 
no Brasil, apresentando ao aluno o contexto dessa arte em que muitas pessoas realizam trabalhos de 
grande valor estético e artístico, mesmo sem haver formalizado os estudos na área em questão. 
·  Material didático de Arte para o 4º ano do Ensino Fundamental, que aborda a literatura de cordel e as 
xilogravuras, possibilitando ao aluno atividades práticas relacionadas a esses conteúdos. 
 
5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 
Material para o aluno 
·  04 (quatro) livros didáticos, sendo 01 (um) para cada bimestre, contendo a integração das seguintes 
áreas do conhecimento: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Língua Inglesa e 
Arte. Material em formato vertical; capa confeccionada em papel resistente, com impressão colorida; 
miolo impresso em papel de qualidade e em quatro cores, com destaque para o projeto gráfico adequado à 
faixa etária do aluno; material de apoio no próprio livro, confeccionado em papel com gramatura maior 
que a do miolo; e, acabamento em espiral. 
·  01 (um) livro didático anual, contendo a integração de História e Geografia Regional com conteúdos 
relacionados aos deslocamentos populacionais; movimentos políticos e sociais; relevo e hidrografia; 
clima e vegetação; atividades econômicas e, outros aspectos próprios da Unidade Federativa da qual o 
município faz parte. 
Material em formato vertical, acabamento espiralado, capa confeccionada em papel resistente e miolo 
impresso em quatro cores. 
 
Material para o professor 
·  04 (quatro) livros didáticos, sendo 01 (um) para cada bimestre, contendo a integração das seguintes 
áreas do conhecimento: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia. Material em 
formato vertical; capa confeccionada em papel resistente, com impressão colorida; miolo impresso em 
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papel de qualidade e em quatro cores; material de apoio no próprio livro, confeccionado em papel com 
gramatura maior que a do miolo; e, acabamento em espiral. 
·  01 (um) livro didático anual, contendo a integração de História e Geografia Regional com conteúdos 
relacionados aos deslocamentos populacionais; movimentos políticos e sociais; relevo e hidrografia; 
clima e vegetação; atividades econômicas e, outros aspectos próprios da Unidade Federativa da qual o 
município faz parte. 
Material em formato vertical, acabamento espiralado, capa confeccionada em papel resistente e miolo 
impresso em quatro cores. 
·  04 (quatro) livros didáticos de Língua Inglesa, sendo 01 (um) para cada bimestre. 
Material em formato vertical, acabamento espiralado, capa confeccionada em papel resistente e miolo 
impresso em quatro cores. 
·  04 (quatro) livros didáticos de Arte, sendo 01 (um) para cada bimestre. Material em formato vertical, 
acabamento espiralado, capa confeccionada em papel resistente e miolo impresso em quatro cores. 
·  01 (um) livro didático anual com orientações metodológicas para as aulas de 
Educação Física. Material em formato vertical, acabamento espiralado, capa confeccionada em papel 
resistente e miolo impresso em quatro cores. 
·  01 (um) CD anual de Língua Inglesa com textos, músicas e atividades de listening explorados nas 
unidades de trabalho e gravados por falantes nativos da Língua Inglesa. 
 
ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL POR ÁREAS PARA O 5º ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
·  Material didático de Língua Portuguesa para o 5º ano do Ensino Fundamental, com seção que apresenta 
textos e atividades que ampliam o conhecimento, explorando a interdisciplinaridade e a vinculação social 
dos conteúdos. 
·  Material didático para o 5º ano do Ensino Fundamental, com seção na qual são propostas a análise e a 
reflexão sobre a língua e a linguagem, desenvolvendo a construção de conhecimentos linguísticos e a 
aquisição do sistema de escrita. 
·  Material didático de Língua Portuguesa para o 5º ano do Ensino Fundamental, com proposta de 
produção textual do gênero entrevista, apresentando ao aluno as etapas e os direcionamentos necessários 
para que a prática de produzir o texto se efetive em sala de aula. 
·  Material didático de Língua Portuguesa para o 5º ano do Ensino Fundamental, que trabalha com gêneros 
textuais que estimulem a imaginação do aluno, como lendas e fábulas. 
·  Material didático para o 5º ano do Ensino Fundamental, que trabalha a língua portuguesa por meio de 
textos relacionados a temáticas que abordam a cidadania no aluno, como o cuidado com os animais. 
·  Material didático de Língua Portuguesa para o 5º ano do Ensino Fundamental, com unidade de trabalho 
com foco na literatura de cordel, um gênero textual originalmente oral, que faz parte da cultura do nosso 
país. 
·  Material didático de Língua Portuguesa para o 5º ano do Ensino Fundamental, com propostas de 
trabalho com o gênero sinopse, onde o aluno encontra as principais características e exemplos desse 
gênero, e passa a utilizar na situação proposta em sala de aula. 
·  Material didático de Língua Portuguesa para o 5º ano do Ensino Fundamental, com unidade cujo tema 
central é o texto dramático, com seções que possibilitam ao aluno o reconhecimento dos elementos da 
peça teatral, tais como a descrição dos personagens; preâmbulo; organização do texto em cenas; rubricas; 
enredo, exposto na forma de diálogos. 
 
MATEMÁTICA 
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·  Material didático de Matemática para o 5º ano do Ensino Fundamental, com atividades que 
desenvolvem o senso crítico do aluno em relação aos seus hábitos de uso e consumo no sentido geral, 
destacando que as noções de Educação Financeira são muito importantes para o desenvolvimento da 
cidadania. 
·  Material didático para o 5º ano do Ensino Fundamental, com projetos de ensino para aplicação dos 
conteúdos matemáticos que priorizam o trabalho coletivo, identificando a importância dessa coletividade 
e da corresponsabilidade nos resultados finais. 
·  Material didático para o 5º ano do Ensino Fundamental, com atividades que estimulam o aluno quanto à 
análise de situações reais, e que trazem problematizações com possibilidades de resoluções a partir de 
vários enfoques, 
 ·  Material didático de Matemática para o 5º ano do Ensino Fundamental, com  atividades de leitura e 
interpretação de tabelas e gráficos que estimulam a utilização dessa linguagem na comunicação cotidiana 
do aluno. 
·  Material didático de Matemática para o 5º ano do Ensino Fundamental, com atividades 
problematizadoras que incentivam o uso de formas não convencionais de registro. 
·  Material didático de Matemática para o 5º ano do Ensino Fundamental, com atividades que utilizam 
malhas quadriculadas para representar e localizar a posição de pessoas e objetos no espaço, com o 
objetivo de trabalhar termos adequados quanto à representação e à localização. 
·  Material didático de Matemática para o 5º ano do Ensino Fundamental, que apresenta os conteúdos na 
sua horizontalidade, prevendo a progressão do nível de complexidade e na verticalidade, respeitando uma 
sequência lógica de apresentação. 
·  Material didático de Matemática para o 5º ano do Ensino Fundamental, com unidade de trabalho que 
destaca a utilização dos números racionais no cotidiano do aluno contemplando análise, interpretação, 
formulação e resolução de situações-problema. 
·  Material didático de Matemática para o 5º ano do Ensino Fundamental, com situações-problema e 
atividades que envolvem a probabilidade como estratégia de ensino. 
·  Material didático de Matemática para o 5º ano do Ensino Fundamental, com atividades propostas pelo 
material que oportunizam a utilização de diferentes estratégias para a resolução de problemas, 
possibilitando a ordenação e estruturação do pensamento do aluno. 
 
CIÊNCIAS 
 
·  Material didático de Ciências para o 5º ano do Ensino Fundamental, com conteúdos que possibilitam a 
compreensão de como ocorre o processo de digestão no organismo humano e os órgãos responsáveis por 
ele. 
·  Material didático de Ciências para o 5º ano do Ensino Fundamental, com metodologias de trabalho que 
possibilitam ao aluno conhecer os órgãos que integram o sistema respiratório, analisando suas funções em 
cada etapa no processo de respiração do corpo humano. 
·  Material didático de Ciências para o 5º ano do Ensino Fundamental, que apresenta importantes 
considerações ao aluno sobre o sistema cardiovascular do corpo humano, demonstrando, por meio de 
atividades e textos explicativos, a sua relação com os demais sistemas do corpo. 
·  Material didático de Ciências para o 5º ano do Ensino Fundamental, com metodologias de trabalho que 
permitem ao aluno compreender os processos essenciais de imunização e coagulação do sangue no corpo 
humano. 
·  Material didático de Ciências para o 5º ano do Ensino Fundamental, que referencia para o aluno as 
particularidades sobre o sistema de excreção no organismo humano. 
·  Material didático para o 5º ano do Ensino Fundamental, que estabelece parâmetros de estudos científicos 
relacionados aos órgãos do sistema sensorial e do sistema nervoso, abordando de que forma o organismo 
humano reage aos estímulos recebidos e como eles são interpretados. 
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·  Material didático de Ciências para o 5º ano do Ensino Fundamental, com conteúdos que tratam de 
temáticas relacionadas à análise das funções hormonais no corpo humano, ressaltando de que forma os 
hormônios agem na manutenção das funções vitais do organismo. 
·  Material didático para o 5º ano do Ensino Fundamental, estruturado por meio de temáticas pertinentes à 
realidade do aluno, que relaciona a Ciência como plano de fundo para a discussão sobre a sexualidade 
humana e o pleno funcionamento do sistema reprodutor. 
·  Material didático de Ciências para o 5º ano do Ensino Fundamental, que apresenta estruturas didáticas 
que instigam a curiosidade do aluno, demonstrando a importância de estudar as substâncias químicas e 
como elas estão presentes no corpo humano e no meio ambiente. 
 
HISTÓRIA 
·  Material didático de História para o 5º ano do Ensino Fundamental, com atividades que possibilitam o 
entendimento sobre as formas de governo a partir da Proclamação da República, para que o aluno possa 
correlacionar esse conteúdo com as formas atuais do governo brasileiro. 
·  Material didático de História para o 5º ano do Ensino Fundamental, com conteúdos que tratam da 
expansão da economia cafeeira e o fim gradual do trabalho escravo, relacionando o contexto histórico 
com a vinda dos imigrantes ao Brasil e o trabalho assalariado. 
·  Material didático de História para o 5º ano do Ensino Fundamental, com atividades que apresentam a 
vida dos afro-brasileiros e como eles se organizaram após a Abolição da Escravatura. 
·  Material didático de História para o 5º ano do Ensino Fundamental, que trabalha com obras de arte que 
retratam a vinda dos imigrantes ao Brasil. 
·  Material didático de História para o 5º ano do Ensino Fundamental, com conteúdos que apresentam os 
motivos pelos quais, antigamente, o trabalho infantil não era proibido por lei, como é na atualidade. 
·  Material didático de História para o 5º ano do Ensino Fundamental, com conteúdos que apontam para as 
causas e consequências das greves no Período Republicano e como elas influenciaram na criação das 
associações, sindicatos e jornais. 
·  Material didático de História para o 5º ano do Ensino Fundamental, com conteúdos que tratam das 
mudanças políticas com a nova Constituição Federal de 1934, época em que o Brasil foi governado por 
Getúlio Vargas. 
·  Material didático de História para o 5º ano do Ensino Fundamental, com conteúdos que apresentam a 
difusão da política pelos meios de comunicação e as conquistas de artistas que usaram o rádio, as revistas 
e gibis para divulgarem seus trabalhos. 
·  Material didático para o 5º ano do Ensino Fundamental, com conteúdos que retratam fatos históricos da 
época do populismo até a abertura política, a nova era do Brasil, chamada de anos dourados. 
·  Material didático de História para o 5º ano do Ensino Fundamental, com atividades que proporcionam 
conhecimentos referentes à Ditadura Militar e suas consequências para a vida do povo brasileiro. 
·  Material didático de História para o 5º ano do Ensino Fundamental, com unidades de trabalho que 
tratam da redemocratização do Brasil, como as Diretas Já e a importância do movimento, possibilitando 
ao aluno o entendimento dos processos democráticos atuais. 
 
GEOGRAFIA 
 
·  Material didático de Geografia para o 5º ano do Ensino Fundamental, com unidade temática com 
proposições didáticas que consideram as peculiaridades do relevo das paisagens brasileiras. 
·  Material didático de Geografia para o 5º ano do Ensino Fundamental, com atividades que apresentam 
considerações sobre as possíveis interferências da ação humana no processo de transformação do relevo 
geográfico do território brasileiro. 
·  Material didático de Geografia para o 5º ano do Ensino Fundamental, com propostas de atividades que 
incentivam a pesquisa pelos arredores da escola, como ponto de partida para o estudo relacionado ao 
relevo da região. 
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·  Material didático de Geografia para o 5º ano do Ensino Fundamental, com conteúdos que abordam a 
hidrografia do território nacional, a importância da água e do curso dos rios na vida humana. 
·  Material didático de Geografia para o 5º ano do Ensino Fundamental, com sugestões de atividades 
referentes aos rios e mares, incentivando o aluno a pesquisar histórias do cotidiano popular que envolvem 
qualquer manifestação da hidrosfera e do ambiente, incluindo o município, do qual faz parte. 
·  Material didático de Geografia para o 5º ano do Ensino Fundamental, com unidade temática que contém 
informações sobre a diversidade climática do território brasileiro. 
·  Material didático de Geografia para o 5º ano do Ensino Fundamental, com atividades que propõem o 
estudo da influência da atmosfera terrestre nos diferentes pontos geográficos do Brasil e do mundo, 
permitindo a contextualização por parte do aluno. 
·  Material didático de Geografia para o 5º ano do Ensino Fundamental, que aprofunda a concepção teórica 
envolvendo o estudo sobre tempo atmosférico e clima. 
·  Material didático de Geografia para o 5º ano do Ensino Fundamental, com atividades que priorizam o 
estudo referente à análise do clima no que se refere aos fatores que o compõem. 
·  Material didático de Geografia para o 5º ano do Ensino Fundamental, com unidade temática que 
demonstra a diversidade cultural brasileira por meio da influência da cultura dos africanos e da cultura 
imigrante. 
·  Material didático de Geografia para o 5º ano do Ensino Fundamental, que apresenta ao aluno, 
considerações essenciais sobre a cultura dos povos indígenas e as suas particularidades em toda a 
extensão geográfica do território brasileiro. 
·  Material didático de Geografia para o 5º ano do Ensino Fundamental, que aborda questões referentes à 
cultura africana e ao processo de difusão dessa cultura por meio do crescimento das comunidades 
quilombolas no território brasileiro. 
·  Material didático de Geografia para o 5º ano do Ensino Fundamental, que permite ao aluno identificar 
elementos que ainda hoje podem ser percebidos nas mais variadas vertentes musicais e expressões 
artísticas, consideradas como heranças da cultura trazida pelos africanos ao Brasil. 
 
LÍNGUA INGLESA 
 
·  Material didático de Língua Inglesa para o 5º ano do Ensino Fundamental, que apresenta possibilidades 
para que o aluno sistematize os conteúdos apreendidos por meio de atividades interessantes e desafiadoras 
que estimulam a curiosidade dos alunos e oportunizam trabalhos interdisciplinares. 
·  Material didático de Língua Inglesa para o 5º ano do Ensino Fundamental, que contribui com a 
formação da criticidade, reflexão e participação, pois considera o cotidiano do aluno e propõe atividades 
que o aproxima da teoria. 
·  Material didático de Língua Inglesa para o 5º ano do Ensino Fundamental, com unidades de trabalho 
que vão além do desenvolvimento de habilidades linguísticas, favorecendo uma visão intercultural do 
mundo e uma visão positiva das diferenças. 
·  Material didático de Língua Inglesa para o 5º ano do Ensino Fundamental, com proposta de trabalho que 
se preocupa com a retomada dos conhecimentos prévios do aluno, com a finalidade de possibilitar a 
aquisição efetiva dos vocábulos e estruturas gramaticais do segundo idioma. 
·  Material didático para o 5º ano do Ensino Fundamental, com proposta que incentiva o estudo e a 
apreensão da língua inglesa por meio de filmes e personagens conhecidos pelos estudantes, identificando 
a importância do respeito às preferências de cada um. 
·  Material didático de Língua Inglesa para o 5º ano do Ensino Fundamental, com atividades que se 
referem aos hábitos e preferências dos moradores e falantes nativos do país de origem da língua inglesa, 
objetivando a relação entre os Estados Unidos e o Brasil e a identificação da multiculturalidade existente 
entre eles. 
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·  Material didático de Língua Inglesa para o 5º ano do Ensino Fundamental, com proposta de trabalho que 
valoriza a importância da preservação do acervo e do patrimônio cultural em museus, incentivando visitas 
como forma de ampliação de conhecimentos e de aquisição de novos vocábulos na língua inglesa. 
·  Material didático para o 5º ano do Ensino Fundamental, com proposta pedagógica que valoriza a arte 
enquanto preservação e manifestação da cultura humana, estabelecendo um trabalho interdisciplinar entre 
a Língua Inglesa e a Arte. 
·  Material didático para o 5º ano do Ensino Fundamental, com atividades que demonstram a importância 
de aprender a língua inglesa, tendo em vista que muitos países fazem uso desse idioma para comunicar-
se, além de possibilitar que o aluno viaje pelo mundo a partir de exercícios que identificam a localização e 
as principais características de cada país. 
 
ARTE 
 
·  Material didático de Arte para o 5º ano do Ensino Fundamental, que aborda no eixo das Artes Visuais, a 
representação da figura feminina, apresentada em diferentes épocas e estilos, como ponto de partida para 
o estudo das cores. 
·  Material didático de Arte para o 5º ano do Ensino Fundamental, que apresenta o gênero musical marcha 
e suas principais características. 
·  Material didático de Arte para o 5º ano do Ensino Fundamental, com unidade de trabalho que possibilita 
ao aluno perceber que a arte está por toda parte, nas ruas das cidades, nas manifestações do povo e no seu 
dia a dia. 
·  Material didático de Arte para o 5º ano do Ensino Fundamental, que aborda o movimento cultural hip 
hop. 
·  Material didático de Arte para o 5º ano do Ensino Fundamental, com atividades relacionadas à arte 
urbana, que consiste na criação de obras produzidas no espaço público, podendo ser permanentes ou 
temporárias, como grafite. 
·  Material didático de Arte para o 5º ano do Ensino Fundamental, com unidade de trabalho que apresenta 
artistas e produções artísticas que marcaram, com originalidade e qualidade, a história da cultura 
brasileira. 
·  Material didático de Arte para o 5º ano do Ensino Fundamental, com sugestão de trabalho em grupo 
para exploração de sonoridades. 
·  Material didático de Arte para o 5º ano do Ensino Fundamental, com atividade que apresenta aos alunos 
a escultura, uma arte que se manifesta de forma tridimensional. 
·  Material didático de Arte para o 5º ano do Ensino Fundamental, com unidade que trabalha no eixo 
Música, a apreciação ativa de obras musicais eruditas e populares, sob a temática de suspense, como 
ponto de partida para a exploração dos elementos do som e para a improvisação musical da criança. 
·  Material didático de Arte para o 5º ano do Ensino Fundamental, que trabalha a origem do balé. 
·  Material didático de Arte para o 5º ano do Ensino Fundamental, com conteúdo que trabalha com a 
ilustração, apresentando ao aluno como ela é explorada dentro de determinado tema, além de abordar suas 
diferentes ramificações, tais como: caricatura, charge, cartum e o uso da técnica das hachuras, muito 
usada pelos desenhistas. 
 
6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 
Material para o aluno 
·  04 (quatro) livros didáticos, sendo 01 (um) para cada bimestre, contendo a integração das seguintes 
áreas do conhecimento: Língua Portuguesa, Matemática, 
Ciências, História, Geografia, Língua Inglesa e Arte. Material em formato vertical; capa confeccionada 
em papel resistente, com impressão colorida; miolo impresso em papel de qualidade e em quatro cores, 
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com destaque para o projeto gráfico adequado à faixa etária do aluno; material de apoio no próprio livro, 
confeccionado em papel com gramatura maior que a do miolo; e, acabamento em espiral. 
Material para o professor 
·  04 (quatro) livros didáticos para cada área do conhecimento: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, 
História, Geografia, Língua Inglesa e Arte, sendo 01 (um) para cada bimestre. Material em formato 
vertical; capa confeccionada em papel resistente, com impressão colorida; miolo impresso em papel de 
qualidade e em quatro cores; material de apoio no próprio livro, confeccionado em papel com gramatura 
maior que a do miolo; e, acabamento em espiral. 
·  01 (um) livro didático com orientações metodológicas para as aulas de Educação 
Física. Material em formato vertical, acabamento espiralado, capa confeccionada em papel resistente e 
miolo impresso em quatro cores. 
·  01 (um) CD anual com músicas, atividades de listening e textos explorados nas unidades de trabalho e 
gravados por falantes nativos da Língua Inglesa. 
 
ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL POR ÁREAS PARA O 6º ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
·  Material didático de Língua Portuguesa para o 6º ano do Ensino Fundamental, em que a vivência 
discursiva, por meio do texto, é o ponto de partida e de chegada para a compreensão das situações sociais 
pelos alunos. 
·  Material didático de Língua Portuguesa para o 6º ano do Ensino Fundamental, que busca formar alunos 
capazes de compreender e vivenciar a sua cidadania como ser social e político, de forma solidária, 
possibilitando que ele se posicione diante do mundo e dos outros de forma crítica, responsável e 
construtiva, buscando no diálogo a mediação dos conflitos e das diferenças. 
·  Material didático de Língua Portuguesa para o 6º ano do Ensino Fundamental, que trabalha com a 
intertextualidade, possibilitando ao aluno analisar o efeito de sentido produzido pela relação intertextual. 
·  Material didático de Língua Portuguesa para o 6º ano do Ensino Fundamental, com atividades que 
trabalham o texto verbal e não verbal, por meio da leitura, da interpretação de textos escritos e de 
imagens. 
·  Material didático de Língua Portuguesa para o 6º ano do Ensino Fundamental, com proposta de trabalho 
com o gênero tira, de forma contextualizada, possibilitando ao aluno construir suas teorias acerca da 
estrutura desse tipo de texto. 
·  Material didático de Língua Portuguesa para o 6º ano do Ensino Fundamental, com atividades que 
utilizam letras de música e poemas para o estudo e análise da língua, possibilitando que o aluno 
identifique as classes gramaticais e sua importância em textos que fazem parte do cotidiano. 
·  Material didático de Língua Portuguesa para o 6º ano do Ensino Fundamental, com unidade de trabalho 
que tem como tema central o gênero fábula, apresentando suas principais características, como estrutura 
do texto, elementos da narrativa e tipo de linguagem. 
·  Material didático de Língua Portuguesa para o 6º ano do Ensino Fundamental, que valoriza o processo 
de produção textual, a retomada da estrutura do gênero e uma lista de itens que possibilitam ao aluno, a 
verificação e a reescrita da sua própria produção. 
·  Material didático de Língua Portuguesa para o 6º ano do Ensino Fundamental, que valoriza a prática de 
produção de textos com vistas ao desenvolvimento de habilidades para a produção e leitura de diversos 
gêneros textuais que circulam socialmente. 
·  Material didático de Língua Portuguesa para o 6º ano do Ensino Fundamental, que propõe uma 
produção oral em cada unidade de trabalho, contemplando as etapas necessárias para produção do texto. 
·  Material didático de Língua Portuguesa para o 6º ano do Ensino Fundamental, que apresenta as 
peculiaridades da linguagem poética. 
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·  Material didático de Língua Portuguesa para o 6º ano do Ensino Fundamental, que trabalha a coesão 
textual como elemento necessário para a harmonização dos textos. 
·  Material didático de Língua Portuguesa para o 6º ano do Ensino Fundamental, com atividades que 
orientem o aluno a expor sua opinião sobre determinado tema por meio da produção de textos orais. 
 
MATEMÁTICA 
 
·  Material didático para o 6º ano do Ensino Fundamental, que privilegia os conhecimentos prévios dos 
estudantes em relação aos quatro eixos da Matemática, de modo a possibilitar uma avaliação diagnóstica 
que servirá de base para a aplicação de novos conteúdos. 
·  Material didático de Matemática para o 6º ano do Ensino Fundamental, com textos complementares que 
servem de subsídio teórico ao professor e auxiliam na fundamentação teórica para a introdução de um 
novo conteúdo. 
·  Material didático de Matemática para o 6º ano do Ensino Fundamental, com unidades de trabalho que 
apresentam propostas de discussão que subsidiam e contextualizam os conteúdos que serão trabalhados. 
·  Material didático de Matemática para o 6º ano do Ensino Fundamental, com material complementar que 
agrega ludicidade ao processo de ensino, promovendo maior interesse no aluno, para a realização das 
atividades. 
·  Material didático de Matemática para o 6º ano do Ensino Fundamental, com unidade de trabalho que 
apresenta diferentes gráficos de linhas, de setores e pictóricos que possibilitam ao aluno a verificação da 
diversidade das formas de representar a mesma informação. 
·  Material didático para o 6º ano do Ensino Fundamental, que apresenta conceitos teóricos no ensino dos 
conteúdos matemáticos, com a finalidade de relacioná-los aos recursos tecnológicos utilizados pelos 
alunos diariamente. 
·  Material didático de Matemática para o 6º ano do Ensino Fundamental, com atividades que propiciam a 
utilização do material dourado como recurso concreto para a aplicação das operações com números 
decimais. 
·  Material didático de Matemática para o 6º ano do Ensino Fundamental, que coloca à disposição do 
aluno, seções que o orientam na execução das atividades e evidenciam a importância da matemática, bem 
como a sua aplicabilidade. 
·  Material didático de Matemática para o 6º ano do Ensino Fundamental, com atividades que exploram os 
processos de geração de conhecimento nos diferentes grupos culturais, partindo das relações existentes 
entre as pessoas e o próprio conhecimento. 
 
CIÊNCIAS 
 
·  Material didático de Ciências para o 6º ano do Ensino Fundamental, voltado ao estudo de conceitos que 
relacionam a importância da estrutura do ecossistema, dos fatores ambientais que estão interligados e da 
articulação da vida dos seres vivos ao meio ambiente. 
·  Material didático de Ciências para o 6º ano do Ensino Fundamental, com conteúdo didático que 
apresenta por meio de textos e atividades instigadoras, a biodiversidade no planeta Terra, fazendo um 
resgate de como se deu o desenvolvimento das diferentes formas de vida desde a formação do planeta até 
os dias atuais. 
·  Material didático de Ciências para o 6º ano do Ensino Fundamental, com conteúdos que indicam ao 
aluno como o desenvolvimento tecnológico tem ajudado nos estudos científicos no decorrer dos tempos. 
·  Material didático de Ciências para o 6º ano do Ensino Fundamental, que apresenta temas científicos que 
possibilitam a reflexão sobre a importância dos movimentos do planeta Terra e da Lua para a evolução 
dos seres vivos e do meio ambiente. 
·  Material didático de Ciências para o 6º ano do Ensino Fundamental, com atividades que contemplam o 
uso do calendário e a observação dos astros como auxílio ao aluno na contagem do tempo. 
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·  Material didático de Ciências para o 6º ano do Ensino Fundamental, que apresenta práticas educativas 
voltadas para o entendimento de como se dá o ciclo da água no planeta e o estudo da presença da água em 
relação à existência de vida no universo. 
·  Material didático de Ciências para o 6º ano do Ensino Fundamental, com propostas de trabalho que 
auxiliam na conscientização quanto à problemática do consumo de água, sua melhor utilização e 
manutenção, bem como um recurso que visa maior qualidade de vida. 
·  Material didático de Ciências para o 6º ano do Ensino Fundamental, com temáticas que envolvem o 
debate sobre a relação dos seres vivos com os recursos naturais da Terra, respeitando os conhecimentos 
prévios do aluno. 
·  Material didático de Ciências para o 6º ano do Ensino Fundamental, com unidade temática que 
apresenta assuntos voltados à produção de alimentos e às medidas tomadas para se evitar o desgaste do 
solo, bem como as implicações ambientais que podem gerar no meio ambiente. 
·  Material didático de Ciências para o 6º ano do Ensino Fundamental, que possibilita estruturar os 
conhecimentos sobre as propriedades do ar e os fenômenos atmosféricos, conduzindo o aluno para uma 
aprendizagem mais significativa sobre a respiração dos seres vivos e a relação com o ambiente em que 
vivem. 
 
HISTÓRIA 
·  Material didático para o 6º ano do Ensino Fundamental, com conteúdos que trabalham a História como 
uma ciência voltada à observação e comparação de lugares, hábitos, práticas, tradições, construções, 
mostrando ao aluno que as pesquisas e os registros são a maior fonte de revelação da história, conhecida 
atualmente. 
·  Material didático de História para o 6º ano do Ensino Fundamental, com conteúdos que apresentam ao 
aluno a importância do fogo como um marco na história da evolução da espécie. 
·  Material didático de História para o 6º ano do Ensino Fundamental, com conteúdos que trabalham as 
migrações pelo mundo, as teorias da origem humana e os prováveis caminhos que grupos de pessoas 
fizeram em sua trajetória migratória. 
·  Material didático de História para o 6º ano do Ensino Fundamental, com conteúdos que possibilitam o 
entendimento sobre as diferentes organizações sociais, políticas e culturais dos Fenícios e dos Hebreus 
que viviam na região do Crescente Fértil. 
·  Material didático de História para o 6º ano do Ensino Fundamental, com atividades que auxiliam na 
compreensão de como a luta dos hebreus auxiliou o povo a ter um território próprio e a sua batalha para 
chegar a Canaã, a terra prometida, hoje conhecida como Palestina. 
·  Material didático de História para o 6º ano do Ensino Fundamental, com unidade de trabalho que retrata 
como a sociedade grega influenciou o pensamento e o comportamento ocidental, interferindo nos hábitos 
e tradições conhecidos até hoje. 
·  Material didático de História para o 6º ano do Ensino Fundamental, com atividades que propiciam ao 
aluno o entendimento de como o Direito Romano, um legado do mundo antigo, que influencia, em vários 
países, a elaboração das leis atuais. 
·  Material didático de História para o 6º ano do Ensino Fundamental, com unidades de trabalho que 
possibilitam ao aluno entender como a religião, a arte e as ciências no mundo antigo eram ligadas e, como 
ajudaram a modificar as ideias e o comportamento desse povo ao longo do tempo. 
·  Material didático de História para o 6º ano do Ensino Fundamental, com atividades que trabalham com 
mapas, levando o aluno a compreender as fronteiras do Império Bizantino, que originalmente 
correspondia ao lado oriental do Império Romano. 
·  Material didático de História para o 6º ano do Ensino Fundamental, com unidades de trabalho que 
retratam as guerras e a religiosidade por meio de mapas e obras de arte, levando o aluno a entender a 
fragmentação do mundo romano. 
 
GEOGRAFIA 
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·  Material didático de Geografia para o 6º ano do Ensino Fundamental, com proposta didática que propõe 
um envolvimento maior do aluno na análise minuciosa dos elementos que compõem o espaço geográfico. 
·  Material didático de Geografia para o 6º ano do Ensino Fundamental, com conteúdos trabalhados a 
partir de abordagens metodológicas que visam formar alunos conscientes e agentes na conservação e 
transformação dos espaços concretos. 
·  Material didático de Geografia para o 6º ano do Ensino Fundamental, com propostas de atividades que 
envolvem a observação direta e compreensão do espaço geográfico por meio de estratégias didáticas 
como pesquisa de campo, análise de fotos, leitura de mapas e apresentação de filmes. 
·  Material didático de Geografia para o 6º ano do Ensino Fundamental, com unidade de trabalho 
composta por temas que consideram propostas de estudo relacionadas à interdependência dos seres vivos 
e dinamismo na complexidade de vida na Terra. 
·  Material didático de Geografia para o 6º ano do Ensino Fundamental, com material de apoio composto 
por atividades que visam contextualizar e relacionar a história natural da Terra, com o objetivo de 
construir com o aluno a noção do que se representa no tempo geológico. 
·  Material didático de Geografia para o 6º ano do Ensino Fundamental, com conteúdos que trabalham 
com referenciais teóricos importantes para a compreensão da formação da Terra, levando o aluno ao 
entendimento sobre a organização do planeta e dos grandes sistemas naturais: litosfera, atmosfera, 
hidrosfera e biosfera. 
·  Material didático de Geografia para o 6º ano do Ensino Fundamental, com temas que conduzem o aluno 
para a compreensão dos elementos essenciais que se referem à atmosfera e às camadas gasosas do planeta 
Terra. 
·  Material didático de Geografia para o 6º ano do Ensino Fundamental, com organização de temas que 
consideram fatores influenciadores na vida do nosso planeta, relacionando o clima com os espaços 
geográficos e a distribuição dos seres vivos com o tipo de vegetação onde habitam. 
·  Material didático de Geografia para o 6º ano do Ensino Fundamental, com temas que privilegiam o 
trabalho cartográfico referente à distribuição da vegetação ao redor do globo, em concordância com os 
biomas de cada região, como suporte para os processos de ensino e aprendizagem. 
·  Material didático de Geografia para o 6º ano do Ensino Fundamental, que apresenta propostas de 
atividades que instigam o aluno a refletir sobre possíveis causas das alterações do espaço geográfico. 
 
LÍNGUA INGLESA 
 
·  Material didático de Língua Inglesa para o 6º ano do Ensino Fundamental, com atividades que 
promovem a retomada dos conhecimentos prévios do aluno tendo como objetivo a avaliação diagnóstica 
da aprendizagem, servindo como ponto de partida para o trabalho no Ensino Fundamental 2. 
·  Material didático de Língua Inglesa para o 6º ano do Ensino Fundamental, com atividades que 
estimulam o uso de habilidades comunicativas para a atuação do aluno em situações diversas. 
·  Material didático de Língua Inglesa para o 6º ano do Ensino Fundamental, com propostas de trabalho 
que conscientizam o aluno quanto à existência de outros padrões linguísticos que cumprem a mesma 
função de comunicação na língua materna. 
·  Material didático para o 6º ano do Ensino Fundamental, com textos autênticos e que integram os 
conteúdos da Língua Inglesa aos Temas Transversais: ética, saúde, meio ambiente, orientação sexual, 
pluralidade cultural, trabalho e consumo. 
·  Material didático de Língua Inglesa para o 6º ano do Ensino Fundamental, que apresenta os conteúdos 
de forma lúdica, com o objetivo de que o aluno não se aproprie somente de conteúdos, mas das 
habilidades linguísticas presentes em tudo que aprende. 
·  Material didático de Língua Inglesa para o 6º ano do Ensino Fundamental, com atividades de 
sistematização de conhecimentos que exploram as estruturas linguísticas trabalhadas na unidade e 
verificam os conhecimentos aprendidos até o presente momento. 
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·  Material didático de Língua Inglesa para o 6º ano do Ensino Fundamental, que explora diversos gêneros 
textuais, tais como: convite, folheto, receita, pôster, poema, reportagem e conto clássico. 
·  Material didático de Língua Inglesa para o 6º ano do Ensino Fundamental, com atividades voltadas à 
sustentabilidade que incentivam a participação dos estudantes na elaboração de propostas referentes à 
conservação do meio ambiente. 
·  Material didático de Língua Inglesa para o 6º ano do Ensino Fundamental, com proposta de trabalho 
multidisciplinar que prioriza as datas comemorativas mais significativas do ano, tendo em vista a 
realização de atividades sobre os meses do ano e dias da semana. 
·  Material didático de Língua Inglesa para o 6º ano do Ensino Fundamental, com atividades que 
possibilitam conhecer diferentes países, seu povo e seus costumes, proporcionando ao aluno viajar para 
outros lugares por meio do livro didático. 
 
ARTE 
 
·  Material didático de Arte para o 6º ano do Ensino Fundamental, com atividades em que o aluno tem a 
possibilidade de apreciar os sons cotidianos. 
·  Material didático de Arte para o 6º ano do Ensino Fundamental, com atividade de apreciação de 
paisagens em obras de arte com a intenção de fazer com que o aluno perceba que existem diferentes 
formas de representar a paisagem, tais como a intervenção direta na natureza, pintura como representação 
fiel da natureza e pintura como forma de representação irreal. 
·  Material didático para o 6º ano do Ensino Fundamental, com unidade de trabalho que tem como foco de 
estudo a comédia e suas características, propondo ao aluno a reflexão sobre os conceitos da Arte a partir 
de fundamentos teóricos e experiências práticas. 
·  Material didático de Arte para o 6º ano do Ensino Fundamental, com unidade de trabalho que retoma o 
gênero arte urbana, com o objetivo de desenvolver o conhecimento sobre a arte pública na forma de 
escultura e intervenção urbana, além de ampliar os saberes quanto à utilização e ocupação da cidade por 
meio da linguagem visual e da dança contemporânea. 
·  Material didático de Arte para o 6º ano do Ensino Fundamental, com atividade de pesquisa sobre 
monumentos presentes na sua cidade, com a intenção de fazer com que o aluno conheça a arte pública de 
sua região. 
·  Conteúdos que possibilitam ao aluno refletir sobre a função social do circo por meio de seu trajeto 
histórico, bem como discutir sobre a forma e o conteúdo na arte circense. 
·  Material didático de Arte para o 6º ano do Ensino Fundamental, com proposta de trabalho que 
contempla a arte renascentista, com o objetivo de produzir saberes sobre os procedimentos da pintura 
desse período que são utilizados ainda hoje, tais como: perspectiva, luz e sombra, composição piramidal. 
·  Material didático de Arte para o 6º ano do Ensino Fundamental, com atividade que apresenta ao aluno a 
técnica da perspectiva, a qual é utilizada para criar a ilusão de profundidade em uma superfície plana. 
·  Material didático de Arte para o 6º ano do Ensino Fundamental, que apresenta aos alunos a commedia 
dell’arte, uma forma de teatro popular que surgiu no século XVI, em que grupos de atores itinerantes 
montavam um palco ao ar livre e proviam o divertimento por meio de malabarismos, acrobacias e, mais 
tipicamente, peças de humor improvisadas, baseadas num repertório de personagens preestabelecidos e 
num roteiro descritivo das cenas. 
·  Material didático de Arte para o 6º ano do Ensino Fundamental, que contempla a relação entre a arte e a 
religião, por meio da música na Idade Média e a dança no período medieval. 
·  Material didático de Arte para o 6º ano do Ensino Fundamental, com unidade de trabalho com foco na 
linguagem musical e no teatro da Idade Média e do 
Renascimento. 
·  Material didático de Arte para o 6º ano do Ensino Fundamental, com atividade que sugere o uso do 
material de apoio para que o aluno possa agrupar e identificar alguns instrumentos e suas respectivas 
famílias de acordo com as orientações descritas no enunciado. 
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7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 
Material para o aluno 
·  04 (quatro) livros didáticos, sendo 01 (um) para cada bimestre, contendo a integração das seguintes 
áreas do conhecimento: Língua Portuguesa, Matemática, 
Ciências, História, Geografia, Língua Inglesa e Arte. Material em formato vertical; capa confeccionada 
em papel resistente, com impressão colorida; miolo impresso em papel de qualidade e em quatro cores, 
com destaque para o projeto gráfico adequado à faixa etária do aluno; material de apoio no próprio livro, 
confeccionado em papel com gramatura maior que a do miolo; e, acabamento em espiral. 
 
Material para o professor 
·  04 (quatro) livros didáticos para cada área do conhecimento: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, 
História, Geografia, Língua Inglesa e Arte, sendo 01 (um) para cada bimestre. Material em formato 
vertical; capa confeccionada em papel resistente, com impressão colorida; miolo impresso em papel de 
qualidade e em quatro cores; material de apoio no próprio livro, confeccionado em papel com gramatura 
maior que a do miolo; e, acabamento em espiral. 
·  01 (um) livro didático com orientações metodológicas para as aulas de Educação 
Física. Material em formato vertical, acabamento espiralado, capa confeccionada em papel resistente e 
miolo impresso em quatro cores. 
·  01 (um) CD anual com músicas, atividades de listening e textos explorados nas unidades de trabalho e 
gravados por falantes nativos da Língua Inglesa. 
 
ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL POR ÁREAS PARA O 7º ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
·  Material didático de Língua Portuguesa para o 7º ano do Ensino Fundamental, com atividades que 
privilegiam o estudo dos gêneros textuais em relação às outras linguagens, para a percepção de suas 
relações dialógicas e para o reconhecimento e o uso de seus elementos constituidores. 
·  Material didático de Língua Portuguesa para o 7º ano do Ensino Fundamental, com organização didática 
dividida em três eixos de trabalho: leitura, produção de texto oral e escrito, e análise e reflexão sobre a 
língua. 
·  Material didático de Língua Portuguesa para o 7º ano do Ensino Fundamental, com seção específica 
para que o aluno faça uma autoavaliação, em roteiro específico, bem como, reescrita dos textos 
produzidos. 
·  Material didático de Língua Portuguesa para o 7º ano do Ensino Fundamental, que oferece, no eixo de 
leitura, o contato com os textos verbais e não-verbais, buscando superar a noção de simples 
reconhecimento de seus elementos básicos ou da extração de informações nele contidas. O eixo leva em 
conta estratégias de motivação, exploração e extrapolação da leitura. 
·  Material didático de Língua Portuguesa para o 7º ano do Ensino Fundamental, que apresenta seção com 
as características do gênero cartaz, tendo em vista se tratar de um gênero de grande circulação que faz 
parte do cotidiano dos alunos. 
·  Material didático de Língua Portuguesa para o 7º ano do Ensino Fundamental, que retoma conteúdos 
estudados nos anos anteriores, com a intenção de resgatar e ampliar os conhecimentos do aluno. 
·  Material didático para o 7º ano do Ensino Fundamental, com atividades que utilizam temas relacionados 
a hábitos saudáveis, como alimentação, como eixo norteador do trabalho com a língua portuguesa. 
·  Material didático de Língua Portuguesa para o 7º ano do Ensino Fundamental, que trabalha o gênero 
autobiografia com ênfase para autores da cultura popular brasileira. 
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·  Unidade de trabalho no material didático de Língua Portuguesa para o 7º ano do Ensino Fundamental, 
relacionada com a área de Arte, apresentando ao aluno o texto teatral e suas principais características. 
 
MATEMÁTICA 
 
·  Atividades no material didático de Matemática para o 7º ano do Ensino Fundamental, que abrangem as 
técnicas de compreensão, construção e execução de estratégia, bem como revisão da solução encontrada 
para as situações-problema. 
·  Propostas desafiadoras no material didático de Matemática para o 7º ano do Ensino Fundamental, que 
possibilitam ao aluno o pensar matematicamente a partir de conhecimentos ou estudos já padronizados. 
·  Material didático de Matemática para o 7º ano do Ensino Fundamental, que relaciona as unidades de 
trabalho e os conteúdos com as habilidades e competências presentes nas avaliações em larga escala, 
contribuindo com o aprimoramento dos resultados do aluno. 
·  Material de apoio presente no material didático de Matemática para o 7º ano do 
Ensino Fundamental, que possibilita ao aluno montar os seus próprios sólidos geométricos, os quais 
servirão de base para aprendizagem e observação das particularidades de cada um deles. 
·  Unidade de trabalho no material didático de Matemática para o 7º ano do Ensino Fundamental, que 
demonstra ao aluno que a razão e a proporcionalidade são conceitos matemáticos muito utilizados no dia 
a dia das pessoas, mesmo que inconscientemente. 
·  Unidades de trabalho no material didático de Matemática para o 7º ano do Ensino Fundamental, que 
apresentam saldos, créditos e débitos de contas bancárias para desenvolver cálculos e resolver atividades 
referentes às operações com números inteiros positivos e negativos. 
·  Exercícios presentes no material didático de Matemática para o 7º ano do Ensino Fundamental, que 
tratam de peso (massa) e que utilizam a balança para contextualizar e aplicar os conteúdos referentes às 
equações, com o objetivo de que o aluno perceba que as equações fazem parte do seu dia a dia e por isso 
devem ser estudadas. 
·  Material didático de Matemática para o 7º ano do Ensino Fundamental, que possibilita a identificação de 
que as unidades de tempo, comprimento, superfície, massa, temperatura, volume e capacidade são 
unidades de grandeza, possuem derivações e podem ser mensuradas. 
 
CIÊNCIAS 
 
·  Material didático de Ciências para o 7º ano do Ensino Fundamental, que apresenta conteúdos que são 
referência para o aluno entender a dinâmica de interação entre a biodiversidade e o meio ambiente, 
considerando os ciclos de vida e os recursos naturais. 
·  Conteúdos do material didático de Ciências para o 7º ano do Ensino Fundamental, que aprofundam o 
estudo sobre as temáticas relacionadas à transformação do meio ambiente e como esse processo interfere 
na vida do aluno. 
·  Propostas de trabalho no material didático de Ciências para o 7º ano do Ensino 
Fundamental, que possibilitam a compreensão da importância dos microrganismos na prevenção de 
doenças e na conservação da biodiversidade do ecossistema. 
·  Material didático de Ciências para o 7º ano do Ensino Fundamental, com temáticas voltadas para o 
levantamento de conceitos referentes à identificação de diferentes grupos de plantas e sua adaptabilidade 
em ambientes diversos. 
·  Material didático de Ciências para o 7º ano do Ensino Fundamental, que valoriza a retomada dos 
estudos sobre as plantas, estabelecendo relação com conceitos que identificam a importância da 
preservação desses vegetais. 
·  Unidade de trabalho no material didático de Ciências para o 7º ano do Ensino 
Fundamental, que proporciona conhecimentos mais elaborados sobre a relação dos animais invertebrados 
com o ecossistema em que habitam. 
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·  Material didático de Ciências para o 7º ano do Ensino Fundamental, com atividades que discutem a 
complexidade e a organização dos grupos dos artrópodes e equinodermos, os quais compõem o reino 
animal invertebrado. 
·  Material didático de Ciências para o 7º ano do Ensino Fundamental, que explora estudos relacionados ao 
reino dos animais vertebrados, levando o aluno a refletir sobre a responsabilidade ambiental dos seres 
humanos frente a esse grupo de seres vivos. 
·  Material didático de Ciências para o 7º ano do Ensino Fundamental, com estudos científicos acerca dos 
grupos dos animais mamíferos, e que conduzem o aluno na construção do conhecimento sobre os elos 
ecológicos dos seres humanos com os demais mamíferos integrantes desse grupo. 
·  Atividades no material didático de Ciências para o 7º ano do Ensino Fundamental, que instigam a 
curiosidade para a pesquisa científica, auxiliando o aluno no estabelecimento de referenciais sobre os 
impactos ambientais que influenciam a vida no ecossistema. 
 
HISTÓRIA 
 
·  Conteúdos no material didático de História para o 7º ano do Ensino Fundamental, que retratam as 
diferentes manifestações do Renascimento nos países europeus, tanto na produção artística como 
científica, bem como o legado renascentista que ainda hoje é admirado em diversas partes do mundo. 
·  Conteúdos no material didático de História para o 7º ano do Ensino Fundamental, que tratam da 
influência burguesa no processo de unificação dos territórios, os quais formaram os primeiros Estados 
Nacionais no Ocidente Europeu, possibilitando ao aluno entender as mudanças significativas que 
ocorreram na formação dos territórios, nas leis, nos hábitos e nas tradições. 
·  Conteúdos no material didático de História para o 7º ano do Ensino Fundamental, que possibilitam ao 
aluno o entendimento de que a partir do Renascimento a situação da Igreja começou a se modificar, 
inclusive com reformas que impuseram novas diretrizes aos seus seguidores. 
·  Conteúdos no material didático de História para o 7º ano do Ensino Fundamental, que retratam as 
grandes navegações, as conquistas de novos territórios e a busca por produtos, bem como a entrada destes 
no comércio europeu. 
·  Unidade de trabalho no material didático de História para o 7º ano do Ensino 
Fundamental, que trata da África e suas relações sociais, políticas, econômicas, comerciais e culturais a 
partir da chegada e influência dos europeus. 
·  Material didático de História para o 7º ano do Ensino Fundamental, com conteúdos referentes aos países 
do Extremo Oriente, como a Índia, China e Japão, que propiciam ao aluno um contato com as rotas 
comerciais que os portugueses estabeleceram pelas costas Atlântica e Índica da África, até chegarem ao 
Oriente, ampliando suas relações comerciais. 
·  Material didático de História para o 7º ano do Ensino Fundamental, com atividades que abordam o 
Extremo Oriente, por meio de mapas e fotografias, possibilitando que o aluno visualize a posição 
geográfica desses países e identifique as diferenças na arquitetura, no vestuário, na escrita e na riqueza de 
suas especiarias. 
·  Unidades de trabalho no material didático de História para o 7º ano do Ensino 
Fundamental, que tratam dos primeiros grupos nativos americanos que tiveram contato com os europeus, 
propiciando ao aluno uma visão mais ampla sobre as primeiras impressões que os europeus tiveram 
desses nativos que chamaram de índios. 
·  Unidades de trabalho no material didático de História para o 7º ano do Ensino 
Fundamental, que possibilitam entender a ocupação das terras americanas, a partir das diferentes formas 
de organização política, econômica e religiosa das coroas espanhola e inglesa. 
·  Conteúdos no material didático de História para o 7º ano do Ensino Fundamental, que apresentam a 
resistência dos escravos em aceitar sua condição pacificamente, levando-os a constantes fugas, suicídios e 
tentativas de assassinato dos senhores. 
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·  Atividades no material didático de História para o 7º ano do Ensino Fundamental, que trabalham com a 
expansão territorial portuguesa, que foi marcada pelos bandeirantes e jesuítas em suas investidas para o 
interior da Colônia, as quais estabeleceram a expansão do comércio interno, as missões e a constituição 
da sociedade brasileira. 
 
GEOGRAFIA 
 
·  Material didático de Geografia para o 7º ano do Ensino Fundamental, com conteúdo que oferece 
subsídios para o aluno compreender como aconteceu o processo de construção do espaço geográfico no 
território brasileiro. 
·  Material didático de Geografia para o 7º ano do Ensino Fundamental, com metodologias didáticas que 
proporcionam reflexões sobre a construção da identidade do povo brasileiro de uma maneira miscigenada, 
considerando a forte influência dos povos indígenas e africanos. 
·  Material didático de Geografia para o 7º ano do Ensino Fundamental, com conteúdos que apresentam 
considerações fundamentais para que o aluno compreenda a extensão do território brasileiro como 
configuração espacial no que se refere aos fusos horários. 
·  Material didático de Geografia para o 7º ano do Ensino Fundamental, com fundamentação teórica 
apresentada por meio de experiências e trabalhos contextualizados, para que o aluno tenha subsídios 
suficientes para o estudo da demografia brasileira. 
·  Material didático de Geografia para o 7º ano do Ensino Fundamental, com conteúdos que permitem ao 
aluno maior compreensão sobre as transformações e configurações que ocorrem no espaço urbano. 
·  Material didático de Geografia para o 7º ano do Ensino Fundamental, que fornece informações 
referentes ao processo de industrialização nos centros urbanos como fundamento para a compreensão do 
espaço geográfico. 
·  Unidade temática no material didático de Geografia para o 7º ano do Ensino 
Fundamental, que discute a utilização das terras no território brasileiro quanto à sua distribuição e 
utilização para e pela população. 
·  Unidade temática no material didático de Geografia para o 7º ano do Ensino 
Fundamental, que discute o agronegócio e a sua importância na balança comercial brasileira. 
·  Conteúdos no material didático de Geografia para o 7º ano do Ensino Fundamental, que permitem a 
compreensão dos fenômenos relacionados ao clima no território nacional e a devida relação com os 
aspectos culturais na sociedade brasileira. 
·  Material didático de Geografia para o 7º ano do Ensino Fundamental, com atividades que aprofundam 
conhecimentos referentes à distribuição da radiação solar e as zonas térmicas, as quais têm função 
preponderante nas configurações climáticas do território brasileiro. 
 
LÍNGUA INGLESA 
 
·  Material didático de Língua Inglesa para o 7º ano do Ensino Fundamental, com unidades de trabalho 
que promovem a interação entre os alunos, possibilitando a comunicação em contextos significativos 
propostos em sala de aula. 
·  Material didático de Língua Inglesa para o 7º ano do Ensino Fundamental, com exercícios e atividades 
que favoreçam a apreensão de conhecimentos sobre a língua inglesa a partir dos conhecimentos já 
adquiridos na língua materna. 
·  Material didático de Língua Inglesa para o 7º ano do Ensino Fundamental, com unidades de trabalho 
que propiciam ao aluno momentos de reflexão sobre os conhecimentos prévios, a produção de novos 
conhecimentos, a revisão e reescrita do que produziu, identificando se os objetivos propostos foram 
alcançados. 
·  Proposta pedagógica de Língua Inglesa para o 7º ano do Ensino Fundamental, que valoriza gêneros 
textuais relevantes, utilizados em diferentes contextos sociais da atividade escrita. 
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·  Material didático de Língua Inglesa para o 7º ano do Ensino Fundamental, que propões projetos 
interdisciplinares que integram e relacionam os conteúdos específicos da Língua Inglesa com conteúdos 
das outras áreas do conhecimento. 
·  Material de apoio para o 7º ano do Ensino Fundamental, confeccionado em papel de gramatura superior 
ao miolo do livro que pode ser manipulado sem correr o risco de rasgar ou danificar as páginas, trazendo 
mais dinamicidade e ludicidade às aulas de Língua Inglesa. 
·  Unidades didáticas presentes no material didático de Língua Inglesa para o 7º ano do Ensino 
Fundamental que trabalham a localização e a orientação espacial, destacando conhecimento permite ao 
aluno a identificação cada vez maior da importância da apropriação de uma segunda língua ao seu 
aprendizado. 
·  Material didático de Língua Inglesa para o 7º ano do Ensino Fundamental, com atividades 
contextualizadas referentes aos tempos verbais que identificam eventos históricos importantes ao cenário 
mundial e que, de alguma forma, impactaram a vida das pessoas. 
·  Material didático para o 7º ano do Ensino Fundamental, com propostas de trabalho que envolvem 
atividades de lazer e filmes de cinema, os quais fazem parte do dia a dia do aluno, como forma de 
introdução de conteúdos na Língua Inglesa, destacando o trabalho para gêneros textuais relacionados aos 
filmes trabalhados, como sinopse e folheto de cinema. 
·  Material didático para o 7º ano do Ensino Fundamental, com proposta pedagógica que privilegia o 
trabalho com biografias, destacando as diferentes profissões e a importância de cada uma delas para a 
sociedade, associando-as, ainda, aos termos trabalhados na Língua Inglesa. 
 
ARTE 
 
·  Material didático de Arte para o 7º ano do Ensino Fundamental, com unidade de trabalho que tem como 
eixo norteador a cultura afro-brasileira. 
·  Material didático de Arte para o 7º ano do Ensino Fundamental, com conteúdos voltados para 
manifestações populares e para suas representações cênicas, como o teatro. 
·  Material didático de Arte para o 7º ano do Ensino Fundamental, com atividade que propõe ao aluno a 
encenação de uma peça teatral para que observe as dicas do texto para a construção do cenário e da 
caracterização dos personagens. 
·  Material didático de Arte para o 7º ano do Ensino Fundamental, com unidade de trabalho voltada para a 
dança como forma de expressão e como manifestação cultural. 
·  Material didático de Arte para o 7º ano do Ensino Fundamental, com conteúdos relacionados ao teatro 
de objetos, no qual os objetos são deslocados de sua função ordinária e postos em situação de 
representação, o que acontece não apenas no teatro, mas também no cinema e na fotografia. 
·  Material didático de Arte para o 7º ano do Ensino Fundamental, que contempla o teatro de bonecos, 
apresentando ao aluno sua origem e a presença desse tipo de teatro no Brasil. 
·  Material didático de Arte para o 7º ano do Ensino Fundamental, com diferentes técnicas de teatro de 
sombras, para que o aluno possa identificar as imagens reproduzidas e a diferença entre as técnicas 
demonstradas. 
·  Material didático de Arte para o 7º ano do Ensino Fundamental, com atividade que propõe que os alunos 
produzam seu teatro de sombras seguindo as orientações presentes no livro do aluno, com possibilidade 
de ampliação a partir das orientações do livro do professor. 
·  Unidade de trabalho no material didático de Arte para o 7º ano do Ensino Fundamental, com conteúdos 
relacionados à arte produzida no Classicismo e no Romantismo. 
·  Material didático de Arte para o 7º ano do Ensino Fundamental, que apresenta ao aluno, com auxilio do 
material de apoio, a organização de uma orquestra, bem como a função de cada família de instrumentos. 
 
8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA 

ESTADO DE MATO GROSSO 

CNPJ 03.239.043/0001-12 

 

  

 

 

Rua Alceu Rossi s/nº - Centro – CEP 78590-000 – Paranaíta/MT – Telefax (66) 3563-2700 www.paranaita.mt.gov.br 

Material para o aluno 
·  04 (quatro) livros didáticos, sendo 01 (um) para cada bimestre, contendo a integração das seguintes 
áreas do conhecimento: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Língua Inglesa e 
Arte. Material em formato vertical; capa confeccionada em papel resistente, com impressão colorida; 
miolo impresso em papel de qualidade e em quatro cores, com destaque para o projeto gráfico adequado à 
faixa etária do aluno; material de apoio no próprio livro, confeccionado em papel com gramatura maior 
que a do miolo; e, acabamento em espiral. 
 
Material para o professor 
·  04 (quatro) livros didáticos para cada área do conhecimento: Língua Portuguesa, 
Matemática, Ciências, História, Geografia, Língua Inglesa e Arte, sendo 01 (um) para cada bimestre. 
Material em formato vertical; capa confeccionada em papel resistente, com impressão colorida; miolo 
impresso em papel de qualidade e em quatro cores; material de apoio no próprio livro, confeccionado em 
papel com gramatura maior que a do miolo; e, acabamento em espiral. 
·  01 (um) livro didático com orientações metodológicas para as aulas de Educação 
Física. Material em formato vertical, acabamento espiralado, capa confeccionada em papel resistente e 
miolo impresso em quatro cores. 
·  01 (um) CD anual com músicas, atividades de listening e textos explorados nas unidades de trabalho e 
gravados por falantes nativos da Língua Inglesa. 
 
ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL POR ÁREAS PARA O 8º ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
·  Material didático de Língua Portuguesa para o 8º ano do Ensino Fundamental, que propõe o diálogo 
entre o gênero textual privilegiado, os gêneros secundários e outras linguagens. 
·  Material didático de Língua Portuguesa para o 8º ano do Ensino Fundamental, em que o processo de 
reflexão da língua ocorre com base no texto, por meio de atividades linguísticas contextualizadas, 
considerando textos lidos para a compreensão da norma gramatical como elemento organizador da 
compreensão desta em variados contextos e do modo como ela se flexibiliza. 
·  Material didático de Língua Portuguesa para o 8º ano do Ensino Fundamental, que, no trabalho com a 
análise linguística, desenvolve a capacidade linguística, considerando o conhecimento prévio do aluno 
como falante da língua, para que ele conquiste autonomia discursiva. 
·  Material didático de Língua Portuguesa para o 8º ano do Ensino Fundamental, com conteúdo que 
apresenta o método de linguagem Braile ao aluno de forma contextualizada ao conteúdo estudado na 
unidade. 
·  Atividades no material didático de Língua Portuguesa para o 8º ano do Ensino 
Fundamental, que trabalham com figuras de linguagem, possibilitando ao aluno analisar o efeito de 
sentido produzido por elas. 
·  Material didático de Língua Portuguesa para o 8º ano do Ensino Fundamental, com atividade de 
produção textual que estimula o aluno a reconhecer e utilizar as estruturas textuais, percebendo as esferas 
sociais a que pertencem. 
·  Material didático de Língua Portuguesa para o 8º ano do Ensino Fundamental, que trabalha com o 
gênero romance e suas principais características, sugerindo ao aluno a leitura de clássicos da literatura. 
·  Material didático de Língua Portuguesa para o 8º ano do Ensino Fundamental, que apresenta atividade 
de produção oral com base no texto estudado na unidade e que possibilita trabalho em grupo para que os 
alunos possam trocar experiências sobre o gênero e o tema estudado na unidade. 
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·  Material didático de Língua Portuguesa para o 8º ano do Ensino Fundamental, com intervenções nas 
páginas em que o autor conversa com o aluno, anunciando a ele, por exemplo, que o assunto será 
retomado ao fim da unidade. 
·  Unidade que trabalho no material didático de Língua Portuguesa para o 8º ano do Ensino Fundamental, 
que apresenta como eixo norteador o tema vida saudável, discutindo assuntos relevantes e que ajudem na 
formação pessoal, social e 
·  Atividade presente no material didático de Língua Portuguesa para o 8º ano do 
Ensino Fundamental, que trabalha com análise de gráficos. 
·  Material didático de Língua Portuguesa para o 8º ano do Ensino Fundamental, que trabalha com a 
produção textual, de forma que o aluno possa identificar, em diferentes textos, orais e escritos, seus 
aspectos relevantes, bem como organizar notas, elaborar roteiros, resumos, índices e esquemas com base 
em diferentes fontes de informação, constituindo, assim, a capacidade de pesquisa e de elaboração de 
conhecimento. 
 
MATEMÁTICA 
 
·  Material didático para o 8º ano do Ensino Fundamental, que alterna entre as unidades de trabalho, os 
eixos da Matemática, tendo em vista o acesso aos mesmos e a sua articulação ao longo do ano, evitando a 
segmentação dos conteúdos. 
·  Propostas de trabalho no material didático de Matemática para o 8º ano do Ensino Fundamental, que 
levam o aluno a seguir pistas, pesquisar, indagar e examinar com atenção, levando-o constantemente ao 
processo de descobertas. 
·  Material didático de Matemática para o 8º ano do Ensino Fundamental, que valoriza os conhecimentos 
já adquiridos referentes à nomenclatura, propriedade e classificação dos triângulos e quadriláteros por 
meio de exemplos cotidianos. 
·  Material didático de Matemática para o 8º ano do Ensino Fundamental, que apresenta conteúdos e 
conexões com outros conteúdos que se relacionam com ele, possibilitando reflexões de como foram 
alcançados os resultados para a resolução das situações propostas. 
·  Unidade de trabalho presente no material didático de Matemática para o 8º ano do Ensino Fundamental, 
que utiliza obras de arte para a apresentação de conteúdos referentes à conceituação, classificação e 
cálculos com as formas geométricas. 
·  Atividades no material didático de Matemática para o 8º ano do Ensino Fundamental, que possibilitam 
ao aluno identificar e localizar pontos, objetos e informações em sistemas de coordenadas cartesianas. 
·  Material didático para o 8º ano do Ensino Fundamental, que proporciona a interdisciplinaridade, 
relacionando conteúdos trabalhados em outras áreas do conhecimento como fontes de informação e 
pesquisa para subsidiar o ensino de conceitos matemáticos. 
·  Unidade didática presente no material didático de Matemática para o 8º ano do 
Ensino Fundamental, que valoriza o trabalho com o cálculo algébrico, apresentando conceitos, operações 
e generalizações da própria álgebra a partir de situações concretas de ensino. 
·  Unidade de trabalho no material didático de Matemática para o 8º ano do Ensino Fundamental, que 
explora os conteúdos: produtos notáveis, fatoração e frações algébricas e estabelece relações didáticas 
entre eles. 
 
CIÊNCIAS 
 
·  Material didático de Ciências para o 8º ano do Ensino Fundamental, composto por referenciais teóricos 
que discutem a classificação dos seres humanos, como o Homo Sapiens. 
·  Material didático de Ciências para o 8º ano do Ensino Fundamental, com propostas de trabalho que 
possibilitam ao aluno perceber a importância de ter uma boa alimentação para o seu bem estar e o perfeito 
funcionamento do organismo. 
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·  Proposta didática no material de Ciências para o 8º ano do Ensino Fundamental, que apresenta 
atividades e textos científicos próprios para a discussão sobre as funções vitais dos sistemas que 
compõem o corpo humano. 
·  Material didático de Ciências para o 8º ano do Ensino Fundamental, que aprofunda os conhecimentos 
adquiridos pelo aluno acerca da relação entre os sistemas digestório, respiratório e cardiovascular. 
·  Material didático de Ciências para o 8º ano do Ensino Fundamental, que apresenta atividades essenciais 
ao aluno para a compreensão da anatomia do corpo humano e as questões fisiológicas que envolvem a 
saúde e bem-estar do próprio corpo. 
·  Material didático de Ciências para o 8º ano do Ensino Fundamental, com temas para o aluno debater e 
internalizar conhecimentos científicos referentes à produção dos hormônios no corpo humano. 
·  Material didático de Ciências para o 8º ano do Ensino Fundamental, que apresenta atividades 
condizentes com a realidade e cotidiano do aluno, no que se refere às dúvidas sobre sexualidade e 
reprodução humana. 
·  Material didático de Ciências para o 8º ano do Ensino Fundamental, que apresenta metodologias de 
ensino que abordam, de forma instigante, os estudos científicos sobre Genética. 
·  Abordagens didáticas no material didático de Ciências para o 8º ano do Ensino 
Fundamental, que possibilitam a construção do conhecimento referente ao funcionamento do sistema 
nervoso, com temáticas que discutem os efeitos e consequências do uso das drogas e substâncias 
químicas. 
·  Material didático de Ciências para o 8º ano do Ensino Fundamental, que propicia o aluno a percepção 
dos fatores científicos que relacionam os órgãos dos sentidos e a compreensão das limitações que 
envolvem o funcionamento desses órgãos. 
 
HISTÓRIA 
 
·  Conteúdos no material didático de História para o 8º ano do Ensino Fundamental, que abordam as 
revoluções inglesas, possibilitando ao aluno entender a importância das mudanças que ocorreram no 
absolutismo monárquico na Europa Ocidental, ao contestar uma tradição de séculos sob o interesse das 
novas organizações políticas e das necessidades da sociedade daquela época. 
·  Unidades de trabalho no material didático de História para o 8º ano do Ensino 
Fundamental, que possibilitam entender a “corrida do ouro” que se efetivou com a ocupação e o aumento 
da população nas terras do interior da Colônia, de forma que os engenhos deixaram de ser a principal 
atividade econômica das terras brasileiras. 
·  Conteúdos no material didático de História para o 8º ano do Ensino Fundamental, que levam o aluno a 
conhecer as ideias iluministas e as ações dos colonos no Brasil e nos Estados Unidos frente a esse 
movimento. 
·  Unidades de trabalho no material didático de História para o 8º ano do Ensino 
Fundamental, que retratam como foi a Conjuração Mineira, identificando-a como um movimento 
inspirado na independência dos Estados Unidos. 
·  Material didático de História para o 8º ano do Ensino Fundamental, que trabalha o aperfeiçoamento das 
tecnologias e a criação de novas máquinas para as diferentes linhas de produção, possibilitando ao aluno 
entender que o aumento da produção criou novas necessidades, como o transporte, a interligação das 
cidades com estradas, as linhas férreas, assim como os portos. 
·  Material didático de História para o 8º ano do Ensino Fundamental, com conteúdos que possibilitam ao 
aluno refletir sobre o fim da Idade Moderna com a Revolução Francesa e o começo da Idade 
Contemporânea. 
·  Atividades presentes no material didático de História para o 8º ano do Ensino 
Fundamental, que traduzem o momento histórico em que o Iluminismo teve como base o ideal de 
liberdade (Liberdade, Igualdade e Fraternidade). 
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·  Conteúdos no material didático de História para o 8º ano do Ensino Fundamental, que trabalham o 
Período Napoleônico, propiciando ao aluno entender a reorganização política e social da França. 
·  Conteúdos no material didático de História para o 8º ano do Ensino Fundamental, que retratam as lutas 
pela emancipação política na América Latina, possibilitando ao aluno entender as relações entre as 
metrópoles europeias e as colônias americanas. 
·  Atividades no material didático de História para o 8º ano do Ensino Fundamental, que tratam da 
Independência dos Estados Unidos como influência para o surgimento de outros movimentos em algumas 
colônias na América Latina. 
·  Material didático de História para o 8º ano do Ensino Fundamental, que retrata as consequências das 
decisões do Congresso de Viena e da Revolução Industrial, agregando ao aluno conhecimento de como 
elas geraram um novo contexto político, econômico e intelectual, ao longo dos séculos XIX e XX. 
·  Conteúdos no material didático de História para o 8º ano do Ensino Fundamental, que contemplam o 
Primeiro Reinado no Brasil, propiciando ao aluno identificar as mudanças pelas quais o Brasil passou e 
que contribuíram para que o Império enfrentasse a instabilidade política, econômica e social. 
 
GEOGRAFIA 
 
·  Material didático de Geografia para o 8º ano do Ensino Fundamental, que conduz a compreensão sobre 
as redes nos espaços do mapa mundi, no que se referem ao desenvolvimento das tecnologias, ao 
desenvolvimento dos meios de transporte e às influências no encurtamento das distâncias dentro do 
planeta. 
·  Conteúdos no material didático de Geografia para o 8º ano do Ensino Fundamental, com abordagens que 
ajudam o aluno a refletir sobre a razão do consumismo frente aos meios tecnológicos. 
·  Atividades no material didático de Geografia para o 8º ano do Ensino Fundamental, que priorizam 
conhecimentos necessários para que o aluno entenda a importância da regionalização dos espaços do 
globo terrestre no que se refere às questões políticas e econômicas. 
·  Conteúdos no material didático de Geografia para o 8º ano do Ensino Fundamental, que trabalham com 
as principais características dos fenômenos sociais que ocorrem dentro da população mundial. 
·  Conteúdos no material didático de Geografia para o 8º ano do Ensino Fundamental, que geram reflexão 
e debate sobre as diferenças das manifestações culturais, as quais podem variar de acordo com as 
influências dos espaços naturais em que se localizam as populações. 
·  Unidades temáticas no material didático de Geografia para o 8º ano do Ensino 
Fundamental, que apresentam referências teóricas sobre a geografia econômica e as influências nas 
escalas de produção nos espaços agrários e industriais. 
·  Atividades no material didático de Geografia para o 8º ano do Ensino Fundamental, que trabalham com 
estratégias didáticas para auxiliar o aluno na composição de novas ideias quanto ao processo de 
urbanização e os problemas que vêm acontecendo no espaço geográfico. 
·  Material didático de Geografia para o 8º ano do Ensino Fundamental, que auxilia no levantamento de 
hipóteses sobre a importância da natureza e dos recursos oferecidos por ela, apesar da sociedade usufruir 
de tecnologia avançada. 
·  Conteúdos presentes no material didático de Geografia para o 8º ano do Ensino 
Fundamental, que trabalham com a conscientização do aluno sobre a importância do ciclo da água nas 
atividades da agropecuária. 
·  Conteúdos presentes no material didático de Geografia para o 8º ano do Ensino 
Fundamental, que desafiam o aluno a refletir sobre as áreas anecúmenas do globo terrestre. 
 
LÍNGUA INGLESA 
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·  Proposta pedagógica para o 8º ano do Ensino Fundamental, que propicia ao aluno a percepção de que o 
aprendizado da língua inglesa permite maior acesso aos bens culturais da humanidade e melhor atuação 
em situações diversas em que a aplicação de outro idioma é necessária. 
·  Atividades no material didático de Língua Inglesa para o 8º ano do Ensino 
Fundamental, que instigam a descoberta de outros universos linguísticos e culturais, ampliando a sua 
visão de mundo e as possibilidades de ação sobre ele. 
·  Textos presentes no material didático de Língua Inglesa para o 8º ano do Ensino Fundamental, que 
apresentam um tema específico atrelado a um gênero textual privilegiado com características de estudo 
específicas em cada unidade de trabalho. 
·  Proposta pedagógica de Língua Inglesa para o 8º ano do Ensino Fundamental, que destaca em cada 
unidade, textos orais diferentes de textos escritos, objetivando o nivelamento da fala e da escrita e, ainda, 
uma maior exposição à diversidade de temas. 
·  Atividades no material didático de Língua Inglesa para o 8º ano do Ensino 
Fundamental, que apresentam novas estruturas linguísticas a partir do trabalho com os seguintes gêneros 
textuais: quadrinhos, pinturas, folder de supermercado, cardápio, gráfico e tirinhas. 
·  Unidade de trabalho no material didático de Língua Inglesa para o 8º ano do Ensino Fundamental, que 
apresenta eventos mundiais como, Copa, Olimpíadas e 
Paraolimpíadas possibilitando a interação dos conteúdos abordados com os conhecimentos e experiências 
do aluno com o esporte. 
·  Situações desafiadoras e de jogos presentes no material didático de Língua Inglesa para o 8º ano do 
Ensino Fundamental, que promovem a participação e o envolvimento de todos, possibilitando ao aluno 
demonstrar o conhecimento adquirido acerca dos conteúdos trabalhados e assuntos que são abordados nas 
temáticas que compõem as unidades do livro didático. 
·  Material didático de Língua Inglesa para o 8º ano do Ensino Fundamental, que apresenta atividades de 
leitura, estudo e compreensão do texto escrito a partir de recursos visuais, troca de ideias e de 
conhecimentos já adquiridos pelo aluno referentes a temáticas específicas. 
 
ARTE 
 
·  Conteúdo no material didático de Arte para o 8º ano do Ensino Fundamental, que aborda a pintura 
corporal indígena como manifestação artística, com a intenção de ampliar o conhecimento do aluno 
acerca da diversidade artística indígena, manifestada também na pintura corporal, distinta em cada uma 
das tribos que a praticam. 
·  Material didático de Arte para o 8º ano do Ensino Fundamental, que trabalha o teatro, uma manifestação 
artística que sempre esteve presente na história da humanidade, possibilitando ao aluno perceber que, por 
meio da representação cênica, questões relacionadas à própria existência são trazidas à tona para que o 
espectador possa percebê-las e, a partir delas, tecer suas próprias conclusões. 
·  Material didático de Arte para o 8º ano do Ensino Fundamental, que apresenta ao aluno a profissão de 
compositor e suas peculiaridades. 
·  Material didático de Arte para o 8º ano do Ensino Fundamental, que trabalha com os sons produzidos 
pelo corpo voluntária ou involuntariamente, mostrando ao aluno como produzir música por meio dos 
diferentes timbres corporais, seja percutindo partes do corpo, seja utilizando a voz. 
·  Material didático de Arte para o 8º ano do Ensino Fundamental que amplia o conhecimento estético 
quanto à pintura, que adquire a abstração e a ilusão de ótica, por meio de formas geométricas e cores 
contrastantes, provocando uma espécie de brincadeira no olhar do espectador. 
·  Unidade de trabalho no material didático de Arte para o 8º ano do Ensino 
Fundamental, que trabalha com o Modernismo. 
·  Material didático de Arte para o 8º ano do Ensino Fundamental, que aborda os festivais da música 
popular brasileira. 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA 

ESTADO DE MATO GROSSO 

CNPJ 03.239.043/0001-12 

 

  

 

 

Rua Alceu Rossi s/nº - Centro – CEP 78590-000 – Paranaíta/MT – Telefax (66) 3563-2700 www.paranaita.mt.gov.br 

·  Material didático de Arte para o 8º ano do Ensino Fundamental, que aborda a Pop Art por meio de 
atividades que têm como objetivo levar os alunos a praticar os conceitos e as técnicas associados a esse 
movimento artístico. 
·  Atividade de criação presente no material didático de Arte para o 8º ano do Ensino Fundamental, que 
valoriza a prática musical e ativa os conhecimentos musicais anteriormente trabalhados. 
 
9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 
Material para o aluno 
·  04 (quatro) livros didáticos, sendo 01 (um) para cada bimestre, contendo a integração das seguintes 
áreas do conhecimento: Língua Portuguesa, Matemática, 
Ciências (com currículo em Química e Física), História, Geografia, Língua Inglesa e Arte. Material em 
formato vertical; capa confeccionada em papel resistente, com impressão colorida; miolo impresso em 
papel de qualidade e em quatro cores, com destaque para o projeto gráfico adequado à faixa etária do 
aluno; material de apoio no próprio livro, confeccionado em papel com gramatura maior que a do miolo; 
e, acabamento em espiral. 
·  01 (uma) tabela de classificação periódica dos elementos químicos. 
 
Material para o professor 
·  04 (quatro) livros didáticos para cada área do conhecimento: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências 
(com currículo em Química e Física), História, Geografia, Língua Inglesa e Arte, sendo 01 (um) para cada 
bimestre. Material em formato vertical; capa confeccionada em papel resistente, com impressão colorida; 
miolo impresso em papel de qualidade e em quatro cores; material de apoio no próprio livro, 
confeccionado em papel com gramatura maior que a do miolo; e, acabamento em espiral. 
·  01 (um) livro didático com orientações metodológicas para as aulas de Educação Física. Material em 
formato vertical, acabamento espiralado, capa confeccionada em papel resistente e miolo impresso em 
quatro cores. 
·  01 (um) CD anual com músicas, atividades de listening e textos explorados nas unidades de trabalho e 
gravados por falantes nativos da Língua Inglesa. 
·  01 (uma) tabela de classificação periódica dos elementos químicos. 
ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL POR ÁREAS PARA O 9º ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
·  Material didático de Língua Portuguesa para o 9º ano do Ensino Fundamental, com conteúdos referentes 
à distinção entre o texto literário e o não literário. 
·  Atividades de Língua Portuguesa para o 9º ano do Ensino Fundamental, que abordam as figuras de 
linguagens relacionadas à oralidade, como aliteração e assonância. 
·  Material didático de Língua Portuguesa para o 9º ano do Ensino Fundamental, que valoriza as variantes 
linguísticas da língua para que o aluno a entenda como um conjunto de possibilidades e de variedades. 
·  Unidade de trabalho de Língua Portuguesa para o 9º ano do Ensino Fundamental, que aborda o gênero 
jornal e suas peculiaridades. 
·  Material didático de Língua Portuguesa para o 9º ano do Ensino Fundamental, que contempla a 
abordagem sobre as características estruturais do gênero privilegiado, em diálogo com a esfera social em 
que é gerado e na qual circula. 
·  Material didático de Língua Portuguesa para o 9º ano do Ensino Fundamental, que apresenta as 
habilidades desenvolvidas no momento da elaboração da atividade, conforme a Matriz de Referência, 
auxiliando o trabalho do professor. 
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·  Material didático de Língua Portuguesa para o 9º ano do Ensino Fundamental, com atividades que 
possibilitam que o aluno se assuma como autor e compreenda o papel social que ocupa no momento da 
escrita. 
·  Material didático de Língua Portuguesa para o 9º ano do Ensino Fundamental, que garante o uso 
apropriado de padrões da língua escrita e a reflexão sobre os fenômenos da linguagem. 
·  Material didático de Língua Portuguesa para o 9º ano do Ensino Fundamental, que prioriza o ensino 
centrado em práticas sociais efetivas, desdobrando-se em práticas da oralidade, da leitura, da análise e 
reflexão sobre a língua e de produção textual. 
 
MATEMÁTICA 
 
·  Conceitos matemáticos no livro didático de Matemática para o 9º ano do Ensino 
Fundamental, articulados e que são apresentados de forma gradativa, mediados por reflexões e discussões 
próprias dessa área do conhecimento. 
·  Material didático de Matemática para o 9º ano do Ensino Fundamental, que descaracteriza a ideia de que 
os conhecimentos matemáticos são obtidos no resultado final das situações propostas, e sim, na 
construção dos conceitos utilizados para tal finalidade. 
·  Situações-problema presentes no livro de Matemática para o 9º ano do Ensino 
Fundamental, que podem ser resolvidas por meio de probabilidades, proporcionando ao aluno o uso de 
cálculos não convencionais. 
·  Atividades presentes no livro de Matemática para o 9º ano do Ensino Fundamental, que demonstram a 
presença da trigonometria no dia a dia do aluno e que precisam ser resolvidas a partir da criatividade e de 
raciocínios mais apurados, estimulando o seu envolvimento e participação. 
·  Unidades de trabalho presentes no livro de Matemática para o 9º ano do Ensino 
Fundamental, que incentivam o uso da calculadora científica como um recurso didático que não substitui 
a importância dos processos de elaboração e resolução realizados pelo aluno. 
·  Material didático de Matemática para o 9º ano do Ensino Fundamental, que utiliza as informações 
estatísticas que estão em destaque na mídia como recursos auxiliares para os processos de ensino e de 
aprendizagem. 
·  Unidade de trabalho no livro de Matemática para o 9º ano do Ensino Fundamental, que explora a 
ludicidade como forma de motivação e estímulo, principalmente nos conteúdos mais complexos ao aluno. 
·  Unidade de trabalho no livro didático para o 9º ano do Ensino Fundamental, que enfatiza a importância 
da Matemática Financeira, tecendo relações com o perfil do consumidor brasileiro. 
 
QUÍMICA 
 
·  Material didático de Química para o 9º ano do Ensino Fundamental, que apresenta proposta de trabalho 
que amplia a compreensão dos conceitos introdutórios na área de Química. 
·  Propostas de conteúdos no material didático de Química para o 9º ano do Ensino Fundamental, que 
possibilitam práticas em laboratório e que orientam o aluno quanto ao estudo das substâncias químicas, 
bem como métodos de análise e pesquisa nessa área. 
·  Material didático de Química para o 9º ano do Ensino Fundamental, organizado por conteúdos que 
contém abordagens essenciais ao aluno na compreensão das maneiras como são constituídas as 
representações atômicas da matéria. 
·  Material didático de Química para o 9º ano do Ensino Fundamental, estruturado com práticas educativas 
que levam o aluno a construir o conhecimento necessário para a apreensão do conceito relacionado às 
representações das partículas elementares indivisíveis e a contribuição desse estudo para a compreensão 
da natureza. 
·  Material didático de Química para o 9º ano do Ensino Fundamental, que possibilita ao aluno 
compreender a organização dos elementos químicos dentro da tabela periódica. 
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·  Atividades práticas no material didático de Química para o 9º ano do Ensino 
Fundamental, que incentivam o aluno na análise dos conhecimentos relacionados às ligações químicas 
dos átomos. 
·  Material didático de Química para o 9º ano do Ensino Fundamental, que apresenta ao aluno, conceitos 
científicos para a prática de atividades voltadas à compreensão das diferentes ligações químicas entre os 
átomos. 
·  Material didático de Química para o 9º ano do Ensino Fundamental, que privilegia conteúdos próprios 
para o reconhecimento das funções inorgânicas, a partir de temáticas pertinentes ao cotidiano do aluno. 
·  Propostas de atividades no material didático de Química para o 9º ano do Ensino Fundamental, que 
evidenciam os conceitos teóricos aprendidos quanto a diferenciação de substâncias químicas, de acordo 
com a classificação das suas características e propriedades. 
·  Questões presentes no material didático de Química para o 9º ano do Ensino 
Fundamental, que abordam iniciativas que podem ser tomadas para evitar danos aos ambientes naturais, 
quanto às práticas desenvolvidas durante as atividades sociais e econômicas do ser humano. 
 
FÍSICA 
 
·  Material didático para o 9º ano do Ensino Fundamental, que apresenta conceitos científicos introdutórios 
para a área de Física, privilegiando a sua relação com os fenômenos das grandezas da Cinemática. 
·  Atividades no livro didático de Física para o 9º ano do Ensino Fundamental, que direcionam o aluno na 
compreensão dos conteúdos mais abstratos da ciência física. 
·  Material didático de Física para o 9º ano do Ensino Fundamental, que apresenta organização dos 
conteúdos, respeitando os conhecimentos prévios do aluno, contextualizando os conceitos teóricos sobre 
Energia Térmica e relacionando ao cotidiano dele. 
·  Conteúdos no material didático de Física para o 9º ano do Ensino Fundamental, que trabalham com o 
conceito de Energia, o desenvolvimento histórico humano e as tecnologias produzidas na atualidade. 
·  Material didático de Física para o 9º ano do Ensino Fundamental, que contempla os principais conceitos 
relacionando a Eletrostática e a Eletrodinâmica com as descobertas que fundamentam o 
Eletromagnetismo. 
·  Material didático de Física para o 9º ano do Ensino Fundamental, que apresenta os principais 
fundamentos que estruturaram as leis físicas da Eletricidade, relacionando essa ciência como atividade 
humana e histórica. 
·  Material didático de Física para o 9º ano do Ensino Fundamental, que apresenta estruturas didáticas que 
levam o aluno ao aprimoramento do raciocínio lógico e do conhecimento mais elaborado, por meio de 
propostas de atividades voltadas ao experimento prático que complementam os conteúdos de 
Eletrodinâmica. 
·  Material didático de Física para o 9º ano do Ensino Fundamental, que apresenta ao aluno os 
fundamentos do conteúdo Luz, sob a perspectiva do campo da Óptica Física. 
·  Atividades práticas no livro didático de Física para o 9º ano do Ensino Fundamental, que demonstram 
ao aluno a capacidade que o ser humano tem em reagir aos estímulos recebidos do ambiente externo, 
tendo em vista os conceitos trabalhados sobre a Luz e suas propriedades. 
·  Material didático para o 9º ano do Ensino Fundamental, que apresenta conteúdos enriquecedores e 
proposição de atividades que relacionam as inovações tecnológicas ao avanço científico moderno, por 
meio de princípios que regem a ciência da Física nos tempos atuais. 
 
HISTÓRIA 
 
·  Unidades de trabalho no material didático de História para o 9º ano do Ensino 
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Fundamental, que retratam as questões políticas e ideológicas do Socialismo e do Comunismo na Rússia, 
demonstrando para o aluno a importância dessas ideologias e como elas influenciaram na eclosão da 
Revolução Russa. 
·  Material didático de História para o 9º ano do Ensino Fundamental, que apresenta a Grande Guerra 
como um acontecimento relacionado ao imperialismo e ao fortalecimento do nacionalismo nos países 
europeus. 
·  Atividades no material didático de História para o 9º ano do Ensino Fundamental, que exploram a 
contraposição de mapas, possibilitando ao aluno a compreensão de que os territórios europeus foram 
desmembrados a partir da Grande Guerra. 
·  Conteúdos no material didático de História para o 9º ano do Ensino Fundamental, que retratam de que 
forma a Grande Guerra influenciou o trabalho feminino, criando espaço para os movimentos feministas, o 
que fortaleceu o papel da mulher em vários países. 
·  Atividades no material didático de História para o 9º ano do Ensino Fundamental, que traduzem as 
consequências da Grande Guerra sobre a produção industrial dos países europeus, fazendo com que o 
aluno entenda como os Estados Unidos se tornaram o maior fornecedor de produtos e matéria-prima para 
a Europa. 
·  Material didático de História para o 9º ano do Ensino Fundamental, que propicia ao aluno o 
entendimento do contexto histórico da Segunda Guerra Mundial e seus impactos para a sociedade 
mundial. 
·  Conteúdos no material didático de História para o 9º ano do Ensino Fundamental, que retratam a 
importância do governo militar no Brasil, entre 1964 e 1984, possibilitando ao aluno entender como os 
brasileiros foram marcados pela repressão do poder militar e as marcas deixadas por esse modelo de 
governo. 
·  Atividades no material didático de História para o 9º ano do Ensino Fundamental, que apresentam 
informações referentes a década de 1960, retratando a importância das manifestações contrárias ao regime 
militar, como a UNE, a Tropicália, o Cinema Novo, assim como, as obras com caráter de protesto social 
que foram reprimidas. 
·  Conteúdos no material didático de História para o 9º ano do Ensino Fundamental, que retratam a década 
de 1980, propiciando ao aluno entender o declínio e a fragmentação do bloco socialista, pelo consequente 
fortalecimento do capitalismo, baseado nos princípios do neoliberalismo e na globalização da economia 
mundial. 
·  Unidade de trabalho no material didático de História para o 9º ano do Ensino 
Fundamental, que trata da derrubada do muro de Berlin, possibilitando o entendimento do que significou 
a reunificação da Alemanha e seus impactos para o mundo. 
·  Conteúdos no material didático de História para o 9º ano do Ensino Fundamental, que abordam o 
contexto histórico em que o pedido de impeachment do presidente Collor ocorreu, bem como os impactos 
que esse processo causou para o povo brasileiro. 
 
GEOGRAFIA 
 
·  Material didático para o 9º ano do Ensino Fundamental, que possibilita o levantamento de perspectivas e 
de possibilidades para a construção do próprio conceito geográfico do aluno, no que se refere às 
transformações sociais e políticas ocorridas no globo terrestre em tempos de comunicação digital. 
·  Material didático para o 9º ano do Ensino Fundamental, que apresenta conteúdos complementares que 
auxiliam o aluno na aquisição dos conhecimentos geográficos, possibilitando reflexões sobre o estudo do 
mundo global e do processo de globalização. 
·  Textos e atividades presentes no material didático de Geografia para o 9º ano do Ensino Fundamental, 
que apontam considerações importantes para o aluno, sobre os principais blocos econômicos que foram 
consolidados após o fim da bipolarização da Guerra Fria. 
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·  Abordagens pedagógicas presentes no material didático de Geografia para o 9º ano do Ensino 
Fundamental, que ampliam a compreensão dos principais conflitos territoriais atuais, ao redor do mundo. 
·  Material didático de Geografia para o 9º ano do Ensino Fundamental, que considera as relações de poder 
estabelecidas no espaço mundial, contextualizando com questões referentes à complexidade das 
organizações militares internacionais, mediante o cenário de terrorismo que assombra as nações do globo 
terrestre. 
·  Unidade temática no material didático para o 9º ano do Ensino Fundamental, que aborda a relevância 
dos meios de transporte no contexto social e econômico, nos espaços geográficos das grandes metrópoles. 
·  Conteúdos no material didático de Geografia para o 9º ano do Ensino Fundamental, que trabalham com 
a expansão do turismo e a consequente influência que as atividades econômicas regionais e internacionais 
geram para toda a população. 
·  Atividades no material didático de Geografia para o 9º ano do Ensino Fundamental, voltadas ao 
aprofundamento da relação entre a humanidade e os fenômenos naturais extremos, levando o aluno ao 
debate e à análise de novas medidas que podem ser discutidas para evitar catástrofes naturais. 
·  Unidade temática no material didático para o 9º ano do Ensino Fundamental, que envolve o aluno em 
discussões referentes à contribuição do conhecimento geográfico para o aprimoramento das relações 
humanas, sejam elas entre si, os seres vivos e o planeta, preocupando-se com o legado que será deixado 
para as gerações futuras. 
·  Material didático para o 9º ano do Ensino Fundamental, que permite ao aluno fazer um resgate dos 
conhecimentos adquiridos sobre a ciência geográfica, durante todo o Ensino Fundamental, identificando 
nos espaços da atualidade, medidas que poderão ser adotadas para o melhoramento das condições de vida 
presentes no globo terrestre. 
 
LÍNGUA INGLESA 
 
·  Proposta pedagógica para o 9º ano do Ensino Fundamental, que apresenta uma visão positiva, construída 
ao longo dos anos escolares, que incentiva o aluno a valorizar os estudos em Língua Inglesa, do ponto de 
vista linguístico, bem como a sua importância enquanto cidadão ativo e consciente. 
·  Atividades propostas no material didático de Língua Inglesa para o 9º ano do Ensino Fundamental, que 
priorizam a participação efetiva e reflexiva do aluno, melhorando significativamente o seu processo de 
aprendizagem. 
·  Unidades de trabalho e encaminhamentos metodológicos no material didático de Língua Inglesa para o 
9º ano do Ensino Fundamental, que valorizam os contextos de aprendizagem criados nas salas de aula e 
as inteligências múltiplas. 
·  Proposta pedagógica de Língua Inglesa para o 9º ano do Ensino Fundamental, que incentiva o aluno a 
desenvolver sua capacidade de perceber-se como parte integrante de um universo de múltiplas culturas, 
no qual diversos idiomas manifestam-se por meio da comunicação oral e escrita. 
·  Atividades no material didático de Língua Inglesa para o 9º ano do Ensino 
Fundamental, que valorizam o conhecimento do aluno sobre documentos que são importantes quanto à 
organização da sociedade como um todo, ampliando a sua percepção do mundo e de cidadania. 
·  Proposta pedagógica para o 9º ano do Ensino Fundamental, que valoriza quatro habilidades em Língua 
Inglesa: a compreensão oral, a expressão oral, a compreensão escrita e a expressão escrita. 
·  Atividades no material didático de Língua Inglesa para o 9º ano do Ensino 
Fundamental, que desenvolvem a capacidade argumentativa dos alunos e a sua visão geral quanto às 
informações relevantes e necessárias aos cidadãos que buscam uma colocação no mercado de trabalho. 
·  Unidade de trabalho no material didático para o 9º ano do Ensino Fundamental, que apresenta o gênero 
autêntico como mais uma forma de aprendizado de um novo vocabulário, destacando o uso real da língua 
inglesa na sala de aula. 
·  Atividades no material didático de Língua Inglesa para o 9º ano do Ensino 
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Fundamental, e retomam os conteúdos aprendidos ao longo do ano, tanto no contexto de sala de aula 
quanto no desenvolvimento do trabalho realizado como forma de avaliar e colaborar com o processo de 
aprendizagem do aluno. 
 
ARTE 
 
·  Material didático de Arte para o 9º ano do Ensino Fundamental, que possibilita ao aluno refletir sobre o 
movimento humano como uma arte, ampliando o olhar acerca das multiplicidades de formas de 
movimentação corporal, sejam elas cotidianas ou não. 
·  Unidade de trabalho no material didático de Arte para o 9º ano do Ensino 
Fundamental, que apresenta ao aluno o estudo da cena fazendo um breve recorte de algumas teorias que 
impulsionaram a construção de novos paradigmas para o teatro do século XX, sobretudo os conceitos da 
biodinâmica e de figurino, e a construção do espaço cênico. 
·  Conteúdo no material didático de Arte para o 9º ano do Ensino Fundamental, relacionado ao cubismo, 
um movimento artístico vanguardista europeu, que surgiu no começo do século XX e se caracteriza pela 
utilização de formas geométricas para retratar a natureza. 
·  Material didático de Arte para o 9º ano do Ensino Fundamental, que contempla o surrealismo, um 
movimento artístico e literário, nascido em Paris na década de 1920, inserido no contexto das vanguardas 
que definiram o modernismo no período entre as duas Grandes Guerras Mundiais. 
·  Unidade no material didático de Arte para o 9º ano do Ensino Fundamental, que trabalha o Modernismo 
no Brasil, um movimento que foi fortemente influenciado pelas vanguardas europeias, mas que os artistas 
brasileiros procuraram romper com o modelo acadêmico, na busca por uma identidade artística 
verdadeiramente brasileira. 
·  Material didático de Arte para o 9º ano do Ensino Fundamental, que trata da relação do corpo com o 
mundo contemporâneo, o que subentende a compreensão deste como objeto passível de assumir 
diferentes significados, conforme os objetivos ou as necessidades geradas pelo meio social, cultural ou 
artístico. 
·  Conteúdo no material didático de Arte para o 9º ano do Ensino Fundamental, que apresenta a apreciação 
como principal estratégia utilizada para entender os conteúdos musicais. 
·  Material didático de Arte para o 9º ano do Ensino Fundamental, que possibilita aos alunos ampliar os 
saberes sobre museus e espaços expositivos como lugares que possibilitam à população, o acesso à arte e 
que também conservam dados históricos. 
·  Atividade presente no material didático de Arte para o 9º ano do Ensino 
Fundamental, que estimula o aluno a refletir sobre o seu repertório artístico e averiguar o quanto sabe 
sobre museus e espaços expositivos do seu contexto local. 
·  Atividade presente no material didático de Arte para o 9º ano do Ensino 
Fundamental, que objetiva identificar os diversos instrumentos musicais que podem ser encontrados em 
uma orquestra sinfônica. 
·  Unidade de trabalho no material didático de Arte para o 9º ano do Ensino 
Fundamental, que possibilita ao aluno compreender as manifestações artísticas que integram o contexto 
da arte na contemporaneidade, e requer um olhar atento e reflexivo sobre as relações que se estabelecem 
na sociedade, sejam elas tecnológicas, econômicas, políticas ou sociais. 
·  Atividade no material didático de Arte para o 9º ano do Ensino Fundamental, que instiga o aluno a 
refletir sobre suas experiências estéticas, especialmente as que se referem à relação do sujeito com a obra 
contemporânea. 
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO AMBIENTE DIGITAL DE APRENDIZAGEM 
 
·  Ambiente digital de aprendizagem com acesso para alunos, familiares, professores e gestores, por meio 
de logins e senhas individuais. 
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·  Ambiente digital de aprendizagem composto por um conjunto de tecnologias e recursos que permitem 
potencializar o aprendizado e o engajamento individualizado do aluno, de acordo com as necessidades e o 
ritmo de cada um. 
·  Ambiente digital de aprendizagem com objetos educacionais interativos para complementação dos 
conteúdos do material didático. 
·  Ambiente digital de aprendizagem que utiliza recursos e ferramentas apropriadas para as crianças da 
Creche/Educação Infantil e 1º ano do Ensino 
Fundamental atendendo as especificidades dessa faixa etária. 
·  Ambiente digital de aprendizagem que proporciona a alfabetização digital para as crianças da 
Creche/Educação Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental por meio de atividades lúdicas e interativas. 
·  Ambiente digital que integra os conteúdos apresentados no livro didático aos recursos disponíveis na 
ferramenta. 
·  Ambiente digital de aprendizagem organizado em sequências didáticas nas quais o professor pode 
acompanhar o desempenho e o aprendizado de cada aluno, possibilitando melhores abordagens de ensino 
e a adaptação de suas aulas. 
·  Ambiente digital de aprendizagem que possibilita aos professores, aos gestores e aos familiares, o 
acompanhamento e o gerenciamento do aprendizado do aluno, por meio de relatórios, em tempo real, com 
análises inteligentes sobre o seu desempenho ao longo da sua trajetória escolar. 
·  Ambiente digital de aprendizagem que contempla conteúdos didáticos, os quais abrangem todas as 
etapas e níveis de ensino, permitindo a análise das progressões relacionadas ao ensino e a aprendizagem 
dos conteúdos de cada eixo ou área do conhecimento. 
·  Ambiente digital de aprendizagem que permite ao professor, em seu planejamento e cotidiano escolar, 
aplicar avaliações processuais de acordo com o desempenho e necessidade educacional do aluno. 
·  Ambiente digital de aprendizagem que permite ao professor mensurar o registro de atividades e a 
realização de tarefas, por meio de relatórios. 
·  Ambiente digital de aprendizagem com possibilidade de acesso por meio de diferentes dispositivos, 
como desktops, notebooks, tabletes e smartphones, apresentando um design responsivo, ou seja, com 
layout que se adapta às diversas plataformas, por meio das quais pode ser acessado. 
·  Ambiente digital de aprendizagem com acesso web e mobile, conforme o perfil do usuário. 
·  Ambiente digital de aprendizagem que possibilita verificar o tipo e a frequência de acessos do aluno no 
ambiente. 
·  Ambiente digital de aprendizagem que possibilita o envio e o recebimento de mensagens pelos gestores 
e professores, dando autonomia ao destinatário de responder ou não as mensagens. 
·  Ambiente digital de aprendizagem que permite ao professor realizar análises individualizadas quanto ao 
desempenho acadêmico do aluno, permitindo a personalização e adequação do ensino de acordo com o 
aprendizado do aluno. 
·  Ambiente digital de aprendizagem que oferece conteúdos apropriados e ferramentas adequadas para 
cada eixo ou área do conhecimento, atendendo as proposições previstas em Lei, bem como as 
expectativas da Rede de Ensino quanto à inclusão digital. 
·  Ambiente digital de aprendizagem com itinerários pedagógicos destinados aos alunos do 2º ao 9º anos 
do Ensino Fundamental, divididos em etapas que visam: realizar a avaliação diagnóstica do aluno sobre o 
conteúdo que será trabalhado; a partir do diagnóstico, classificar diante do seu desempenho, o que 
direciona ou não o aluno para o reforço do conteúdo; orientar o trabalho com o livro didático combinado 
com interações de objetos educacionais; avaliar a partir de objetivos claros e aferir o aprendizado de cada 
aluno no trajeto realizado na sequência didática determinada; oferecer ao aluno a oportunidade de 
aprofundar os seus conhecimentos por meio de conteúdo customizado. 
·  Ambiente digital de aprendizagem com processo de aprendizagem voltado aos alunos de 2º ao 9º anos 
do Ensino Fundamental, conduzido por meio de itinerários pedagógicos, os quais permitem incluir textos, 
vídeos, imagens, questões, livros didáticos, jogos, e outros. 
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·  Ambiente digital com caminhos indicativos de aprendizagem e relatórios, com intervenções didáticas 
imediatas e pontuais acerca das dúvidas e dificuldades dos alunos do 2º ao 9º anos do Ensino 
Fundamental. 
·  Ambiente digital de aprendizagem que atende as especificidades dos alunos e necessidades pedagógicas 
dos professores do 2º ao 9º anos do Ensino 
Fundamental, tendo em vista o direcionamento dos conteúdos a partir de caminhos que possibilitam 
diagnóstico, execução e avaliação dos mesmos. 
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO 
 
·  Serviço de assessoramento pedagógico que oferece cursos para cada eixo do conhecimento, conforme a 
proposta do livro didático, em consonância com os RCNs - Referenciais Curriculares Nacionais para a 
Creche e Educação Infantil, bem como com as demandas do município. 
·  Serviço de assessoramento pedagógico que oferece cursos para cada área do conhecimento, conforme a 
proposta do livro didático, em consonância com os PCNs – Parâmetros Curriculares Nacionais para o 
Ensino Fundamental, bem como com as demandas do município. 
·  Serviço de assessoramento pedagógico realizado por profissionais formados e especializados nos eixos e 
áreas de atuação. 
·  Serviço de assessoramento pedagógico realizado por profissionais com experiência e atuação nas redes 
públicas de ensino. 
·  Serviço de assessoramento pedagógico realizado por profissionais com experiência em formação 
docente e com conhecimento aprofundado sobre os elementos que compõem a solução educacional. 
·  Serviço de assessoramento pedagógico que disponibiliza à equipe pedagógica, o contato com cursos 
referentes às temáticas relacionadas à atualidade e associadas ao material didático. 
·  Serviço de assessoramento pedagógico que disponibiliza cursos e atendimentos com temas referentes à 
operacionalização dos materiais didáticos da Creche e da Educação Infantil. 
·  Serviço de assessoramento pedagógico que apresenta cursos estruturados com a intenção de orientar o 
educador quanto ao trabalho voltado para a prática pedagógica com as crianças da Creche, da Educação 
Infantil e do Ensino Fundamental. 
·  Serviço de assessoramento pedagógico que promove cursos que possibilitam aos educadores a reflexão 
sobre a importância das brincadeiras para as crianças da Creche e da Educação Infantil. 
·  Serviço de assessoramento pedagógico que oferece cursos com a intenção de apresentar ao docente, 
formas de ampliar os métodos de aprender e de ensinar as diferentes linguagens didáticas na Creche e na 
Educação Infantil. 
·  Serviço de assessoramento pedagógico que disponibiliza aos professores da 
Educação Infantil, cursos que visam orientá-lo na realização do seu trabalho educativo, com foco nos 
processos de interação com a criança da Creche e da 
Educação Infantil. 
·  Serviço de assessoramento pedagógico que promove cursos com temáticas voltadas aos eixos e às áreas 
do conhecimento, contemplando conteúdos, estrutura curricular, proposta metodológica e articulação com 
o ambiente digital de aprendizagem. 
·  Serviço de assessoramento pedagógico cuja intenção é o desenvolvimento de novas metodologias no 
que diz respeito aos conteúdos dos eixos e das áreas do conhecimento. 
·  Serviço de assessoramento pedagógico que atua tanto com a formação pedagógica presencial, quanto à 
distância, com diversidade de temas relacionados à educação e ao ensino, podendo acontecer por meio de 
cursos, palestras, Webconferências e modalidade EAD. 
·  Serviço de assessoramento pedagógico que compreende um programa de implantação da solução 
educacional e visitas técnicas realizadas por técnicos e consultores pedagógicos. 
·  Serviço de assessoramento pedagógico para docentes e equipe pedagógica, realizado por meio de cursos 
e palestras com foco na organização do trabalho pedagógico em sala de aula. 
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·  Serviço de assessoramento pedagógico com atendimento permanente, por meio de contato telefônico 
(0800) e e-mail, realizado por especialistas em educação. 
·  Serviço de assessoramento pedagógico composto por atendimento pedagógico na área tecnológica, 
direcionado ao uso do ambiente digital e da qualificação docente, com capacitação específica para uso da 
ferramenta. 
·  Serviço de assessoramento pedagógico que dispõe de cursos, cuja finalidade é ampliar as possibilidades 
didáticas do professor em sala de aula. 
·  Serviço de assessoramento pedagógico que oferece cursos para os professores do Ensino Fundamental 
que contemplam pressupostos teóricos e metodológicos sobre avaliação externa e interna, presentes no 
cotidiano escolar. 
·  Serviço de assessoramento pedagógico que disponibiliza momentos de práticas pedagógicas aos 
docentes, mobilizando-os a utilizar o livro didático integrado ao ambiente digital de aprendizagem. 
·  Serviço de assessoramento pedagógico que aborda temáticas para Creche e 
Educação Infantil, tais como: múltiplas linguagens, literatura infantil, brincadeiras, Matemática e inserção 
da criança na cultura da escrita. 
·  Serviço de assessoramento pedagógico que aborda temáticas para o Ensino 
Fundamental, tais como: diversidade textual, alfabetização, processos de letramento, ludicidade, 
alfabetização ambiental, alfabetização cartográfica e história da África. 
·  Serviço de assessoramento pedagógico que propõe oficinas, priorizando o uso de jogos pedagógicos e 
estratégias diferenciadas, relacionados aos conteúdos presentes no livro didático. 
·  Serviço de assessoramento pedagógico para professores, equipe técnica e gestores que compõem a rede 
pública de ensino, atendendo o total de 12 horas presenciais e 150 horas a distância. 
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO 
EDUCACIONAL 
 
Sistema de acompanhamento com avaliações diagnósticas da aprendizagem para os alunos do 1º ao 9º 
ano, em formato pdf, para os componentes curriculares, Língua Portuguesa e Matemática a serem 
aplicadas com objetivo de diagnosticar o aprendizado dos alunos e verificar os resultados nas diferentes 
etapas escolares em que o ensino está organizado, bimestralmente. 
 
MATERIAIS E RECURSOS COMPLEMENTARES 
 
Para aluno e professor 
·  Agenda escolar consumível, com adesivos, em formato vertical, espiralada e com espaços adequados 
para preenchimento, a partir de 4 anos. 
·  Capa personalizada para o livro didático, a partir de 4 anos. 
 
Material para alunos portadores de necessidades educativas especiais 
·  Livro didático em formato ampliado (A3) para os alunos portadores de deficiência visual parcial. 
Material espiralado; formato vertical; miolo impresso em papel de qualidade, em quatro cores; e capa 
confeccionada em papel resistente, a partir de 4 anos. 
·  Livro didático em Braile para os alunos portadores de deficiência visual total. Material espiralado, 
formato vertical e miolo impresso em papel de qualidade, a partir do 1º ano. 
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ANEXO XI 
 
 
 

NÚMERO APROXIMADO DE PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO DO SISTEMA DE 
ENSINO 

 
(Com base no ano letivo 2017 - variação de 15%) 

 
NÚMERO APROXIMADO DE PROFISSIONAIS QUE 
PARTICIPARÃO DO SISTEMA DE ENSINO 

QUANTIDADE 

Diretores 03 
Supervisores Escolares 03 
Coordenadores Pedagógicos 06 
Professores de apoio pedagógico 02 
Técnico de Informática 02 
Professoras de Pré I 09 
Professoras de Pré II 09 
Professores de 4º ano 08 
Professores de 5º ano 09 
Disciplinas de 6º a 9º ano:  
Língua Portuguesa 

Aproximadamente 
07 (nove) professores 

por disciplina 

Educação Artística 
Inglês 
Educação Física 
Matemática 
Ciências 
História 
Geografia 
Ensino Religioso 

 
Total aproximado 150 professores, variação de 15% 
 
 
 
 
 

 


